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قامــت أمانــة اتفاقيــة روتــردام المتعلقــة بتطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــ( مــواد كيميائيــة 
 التجــارة الدوليــة بنــ@? هــذا الكتيــب. ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة ��

ــة  ــه فحســب، وE يحــل محــل النــص اDEصــ( ذي الحجي ــم ب ــب بغــرض العل ــ@? هــذا الكتي ــم ن ــد ت وق
� العــام لDLمــم المتحــدة بوصفــه  MمــDEت المدخلــة عليهــا، والمودعــة لــدى اLتفاقيــة روتــردام والتعديــE

ــة. ــع لLتفاقي الودي

: � Mالتالي � Mأحد العنوان  وللحصول ع( مزيد من المعلومات، يرجى اEتصال باDEمانة ��
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مقدمة
ــة  ــة الماضي ــود الثLث ــت للنظــر خــLل العق ــا بشــكل Eف ــة وتجارته ــواد الكيميائي ــاج الم ــو إنت ــار نم ــد أث لق
ــواد  ــن الم ــة الناشــئة ع انشــغال اDEوســاط الشــعبية والرســمية عــ( حــد ســواء بشــأن المخاطــر المحتمل
اد  gــة المناســبة لرصــد اســت ــة التحتي  تفتقــر إh البني ijفــات الخطــرة. والبلــدان الــkEالكيميائيــة ومبيــدات ا

ــوص. ــه الخص ــ( وج ر ع �mــ ــة لل ــتخدامها معرّض ــة واس ــواد الكيميائي الم

ــة لDLمــم المتحــدة، اســتجابة  ــة والزراع ــة اDEغذي ــب) ومنظم ــة (اليوني ع برنامــج اDEمــم المتحــدة للبيئ ?tو
ــن  ــات م  منتصــف الثمانيني ــات �� ــادل المعلوم ــة لتب ــز برامــج طوعي  اســتحداث وتعزي ــذه الشــواغل، �� له
. فأطلقــت منظمــة اDEغذيــة والزراعــة لDLمــم المتحــدة مدونــة الســلوك الدوليــة بشــأن توزيــع   �zالقــرن المــا
 عــام 1987 بوضــع   عــام 1985، وقــام برنامــج اDEمــم المتحــدة للبيئــة �� واســتخدام مبيــدات اkEفــات ��

 التجــارة الدوليــة. مبــادئ لنــدن التوجيهيــة لتبــادل المعلومــات بشــأن المــواد الكيميائيــة المتداولــة ��

 عــام 1989.  ــم �� ــم إجــراء الموافقــة المســبقة عــن عل  تقدي ــان �� كت المنظمت igــل، اشــ ــك بقلي وبعــد ذل
ــة  ــذه، عــ( كفال  تنفي ــة والزراعــة واليونيــب �� كت منظمــة اDEغذي igــذي اشــ نامــج، ال �gوقــد ســاعد هــذا ال
ــم  ــل تقيي ــن أج ــرة م ــة الخط ــواد الكيميائي ــن الم ــا ع  تحتاجه ijــ ــات ال ــ( المعلوم ــات ع ــول الحكوم حص

ــة. ــواد الكيميائي ــن الم ــواردات م ــات بشــأن ال ة بالمعلوم gــرارات مســتن المخاطــر واتخــاذ ق
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وا قمــة ريــو لعــام 1992، بعــد أن أدركــوا الحاجــة إh ضوابــط إلزاميــة،  �mواعتمــد المســؤولون الذيــن حــ
الفصــل 19 مــن جــدول أعمــال القــرن 21 الــذي يدعــو إh إتبــاع أداة ملزمــة قانونــاً بشــأن إجــراء الموافقــة 
ــام   ع ــة (�� ــة والزراع ــة اDEغذي ــس منظم ــاط مجل ــه، أن ــاء علي ــول عــام 2000. وبن ــم بحل المســبقة عــن عل
   أســفرت �� ijالمفاوضــات الــ  عــا �� � أن ي@? Mعــام 1995) رئيســيهما التنفيذيــ  1994) ومجلــس اليونيــب (��
آذار/مــارس 1998 عــن اســتكمال وضــع نــص اتفاقيــة تطبيــق إجــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم عــ( مــواد 

 التجــارة الدوليــة. كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة ��

 10   روتــردام �� � عقــد �� Mالمفوضــ � Mمؤتمــر للمندوبــ  وقــد اعتمــدت اEتفاقيــة وفتحــت للتوقيــع عليهــا ��
اير 2004. �g24 شــباط/ف  � النفــاذ �� g1998، ودخلــت حــ �gأيلول/ســبتم

ــة  ــادة كيميائي ــة 14 م ــن إضاف /أيلول 2004 وأســفر ع �gســبتم  ــة ��  اEتفاقي ــاع لDLطــراف �� ــد أول اجتم وعق
جديــدة إh المرفــق الثالــث (القــرار RC-1/3) واعتمــاد المرفــق الســادس بشــأن التحكيــم والتوفيــق (القــرار 
اير/شــباط 2005،  �gــن ف  اDEول م ــاذ �� � النف gــث حــ ــق الثال ــLت عــ( المرف ــت التعدي ــد دخل RC-1/11). وق
ــورة  ــديدة الخط ــون ش ــوس والباراثي ــات مونوكروتوف ــأن تركيب ــودة بش ــLت الموج ــذف المدخ ــدا ح ــا ع فيم
  ij2006. ودخــل المرفــق الســادس، بالصيغــة الــ   اDEول مــن يناير/كانــون الثــا�� � النفــاذ �� gدخلــت حــ  ijالــ
 2006 طبقــاً للفقــرة 3 مــن المــادة   11 يناير/كانــون الثــا�� � النفــاذ �� gطــراف، حــDEجميــع ا hأبلغهــا الوديــع إ

22 مــن اEتفاقيــة.

يــن اDEول 2008 وأفــ�� إh إضافــة مــادة كيمائيــة  وُعقــد المؤتمــر الرابــع لDLطــراف خــLل شــهر أكتوبر/ت@?
   بوتيــل القصديــر) إh المرفــق الثالــث (القــرار RC-5/5). وقــد دخــل هــذا التعديــل �� ?�Lواحــدة (جميــع ثــ

اير/شــباط 2009. �gول مــن فDEا  � النفــاذ �� gالمرفــق الثالــث حــ

ــة  ــران 2011 وأفــ�� إh إضافــة 3 مــواد كيمائي وُعقــد المؤتمــر الخامــس لDLطــراف خــLل شــهر يونيو/حزي
ــد  ــرارات RC-5/4, RC-5/3 و RC-5/5 ). وق ــث (الق ــق الثال ــلقان) إh المرف ــكارب و اDEندوس ــور, اDEدي (اEDEكل
يــن اDEول 2011. يــن مــن أكتوبر/ت@?  الرابــع و الع@? � النفــاذ �� gالمرفــق الثالــث حــ  دخــل هــذا التعديــل ��

  Dالثنا� ?gيــ �Eزنينفــوس ميثــل, اDEاضافــة ا hابريل-مايــو 2013 و أفــ�� ا  وعقــد المؤتمــر الســادس لDLطــراف ��
وم التجــاري و حمــض الســلفونيك  �gالــ  الفينيــل الخمــا� Dالثنــا� ?gيــ �Eوم التجــاري, ا �gالــ  الفينيــل الثمــا��
فلوركتــان اh المرفــق  gت البLفلوركتــان وســلفوني gفلوركتــان، ســلفوناميدات الب gســلفونات الب   فلوركتــا�� gالب
 13  � النفــاذ �� gت حــLو قــد دخلــت  هــذه التعديــ (RC-6/7 و RC-6/6, RC-6/5, RC-6/4 الثالــث ) القــرارات
   الفينيــل الثمــا�� Dالثنــا� ?gيــ �E10 أغســطس 2013 للمــواد التاليــة : ا  اغســطس DEDE 2013زنينفــوس ميثــل و��
   ــا�� فلوركت gوم التجــاري و حمــض الســلفونيك الب �gالــ  الفينيــل الخمــا� Dــا� ــg? الثن ي �Eوم التجــاري, ا �gالــ

فلوركتــان gت البLفلوركتــان وســلفوني gفلوركتــان، ســلفوناميدات الب gســلفونات الب



5 

ــدة  ــة واح ــادة كيمائي ــة  م ــ�� إh إضاف ــو 2015 وأف ــهر ماي ــLل ش ــراف خ ــابع لDLط ــر الس ــد المؤتم وُعق
 � gالمرفــق الثالــث حــ  (ميثاميدوفــوس) إh المرفــق الثالــث (القــرار   , RC-7/4 ). وقــد دخــل هــذا التعديــل ��

.2015  �gالخامــس عــ@? مــن ســبتم  النفــاذ ��

  ــردام. وإذا مــا رغبتــم �� ــة روت ــة اتفاقي ــة والزراعــة واليونيــب معــاً بوظائــف أمان وتضطلــع منظمــة اDEغذي
نــت:  igن �Eعــ( ا hالموقــع التــا hع عــ( معلومــات إضافيــة عــن اتفاقيــة روتــردام، يرجــى الرجــوع إLطــEا

.www.pic.int
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اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم
ع( مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة

, التجارة الدولية خطرة متداولة .-

, هذه ا1تفاقية، إن ا71طراف .-
ــة  ــات معين ــدات آف ــة ومبي ــواد كيميائي ــة مــن جــراء م ــ@? والبيئ  الضــار عــ( صحــة البgــ ــا للتأث إدراكاً منه

ــة، ــارة الدولي  التج ــة �� ــرة متداول خط

 إh اDEحــكام ذات الصلــة مــن إعــLن ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة، والفصــل 19 مــن جــدول أعمــال gوإذ تشــ
 hتجــار الــدوEذلــك منــع ا  دارة الســليمة بيئيــاً للمــواد الكيميائيــة الســمية، بمــا �� �Eبـــ ”ا  �jالقــرن 21 المعــ

وع بالمنتجــات الســمية والخطــرة“،  المــ@?gغــ

ــة ومنظمــة اDEمــم المتحــدة  ــه برنامــج اDEمــم المتحــدة للبيئ ــام ب ــذي ق  اعتبارهــا العمــل ال وإذ تضــع ��
ــدن  ــادئ لن  مب �� � Mــ ــو المب ــ( النح ــم ع ــن عل ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق ــق إج  تطبي ــة �� ــة والزراع لDLغذي
 التجــارة الدوليــة (المشــار إليهــا  التوجيهيــة المعدلــة لتبــادل المعلومــات عــن المــواد الكيميائيــة المتداولــة ��
فيمــا بعــد بـــ ”مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة“) الصــادرة عــن برنامــج اDEمــم المتحــدة للبيئــة ومدونــة 
ــم المتحــدة  ــة اDEم ــن منظم ــادرة عـ ــات الصـ ــدات اkEف ــع واســتخدام مبي ــة لتوزي ــد الســلوك الدولي قواع

لDLغذيــة والزراعــة (المشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ ”مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة“)،

ــا  ــر اقتصاداته  تم ijــ ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــة للبل ــات الخاص ــروف والمتطلب ــا الظ  اعتباره ــع �� وإذ تض
دارة المــواد الكيميائية  �E تعزيــز طاقاتهــا وقدراتهــا الوطنيــة hبمرحلــة انتقــال وعــ( وجــه التحديــد الحاجــة إ
� اDEطــراف، Mالمســاعدة الماليــة والتقنيــة وتشــجيع التعــاون فيمــا بــ gذلــك نقــل التكنولوجيــا وتوفــ  بمــا ��

وإذ تLحظ اEحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور،

 جميــع البلــدان مــع وضــع اعتبــار  دارة المــواد الكيميائيــة �� �E ويــج للممارســات الجيــدة igورة ال وإذ تــدرك ¤�
 مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ومدونــة   الطوعيــة المنصــوص عليهــا ��gلجملــة أمــور مــن بينهــا المعايــ

 المــواد الكيميائيــة، �� hتجــار الــدوEمــم المتحــدة للبيئــة بشــأن اDEقيــات الصــادرة عــن برنامــج اLخDEا

ــات  ــا، ووضــع بطاق ــن أقاليمه  تصــدر ع ijــ ــة الخطــرة ال ــواد الكيميائي ــف الم ــان تغلي  ضم ــا �� ــة منه ورغب
العبــوة عليهــا بطريقــة تكفــل الحمايــة الكافيــة لصحــة البــ@? والبيئــة تمشــياً مــع مبــادئ لنــدن التوجيهيــة 

المعدلــة ومدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة،
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ورة أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تدرك ¤�

 gتفاقيــة مــا يفــ@ عــ( أنــه ينطــوي بــأي طريقــة مــن الطــرق عــ( أن تغيــEهــذه ا  إذ تؤكــد أنــه E يوجــد ��
ــارة   التج ــة �� ــواد الكيميائي ــ( الم ــق ع ــار يطب  سhــاق دو ــب أي اتف ــرف بموج ــات أي ط ام � igــوق وال  حق ��

الدوليــة أو عــ( الحمايــة البيئيــة،

� هذه اEتفاقية واتفاقات دولية أخرى، Mيقصد به خلق تفاضل ب E هLوإذ تعي أن ال@د الوارد أع

ات  gوالعمــال والبيئــة مــن التأثــ � Mذلــك صحــة المســتهلك  وتصميمــاً منهــا عــ( حمايــة صحــة البــ@? بمــا ��
 التجــارة الدوليــة، الضــارة المحتملــة مــن جــراء مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة متداولــة ��

: اتفقت ع( ما ي(,

المادة 1
الهدف

� اDEطــراف  Mالجهــود التعاونيــة فيمــا بــ   المســؤولية و�� الهــدف مــن هــذه اEتفاقيــة هــو تشــجيع المشــاركة ��
ار المحتملــة،  �¤DEبمــواد كيميائيــة خطــرة معينــة بغيــة حمايــة صحــة البــ@? والبيئــة مــن ا hتجــار الــدوEا  ��
 تبــادل المعلومــات عــن خواصهــا gاســتخدامها اســتخداماً ســليماً بيئيــاً، وذلــك بتيســ  والمســاهمة ��
ــ(  ــرارات ع ــذه الق ــم ه ــا وبتعمي ــا وصادراته ــأن وارداته ــة بش ــرارات الوطني ــع الق ــة صن ــداد لعملي ع �Eوبا

اDEطــراف.

المادة 2
التعاريف

:  �jتفاقية، يعEغراض هذه اDE

ــط أو   خلي ــا أو �� ــد ذاته  ح ــت �� ــواء كان ــة س ــادة كيميائي ــة“ أي م ــادة كيميائي ــح ”م مصطل (أ) 
، وســواء كانــت مصنوعــة أو تــم الحصــول عليهــا مــن الطبيعــة ولكنهــا E تحتــوي  �mمســتح
ــات  ــك تركيب  ذل ــا �� ــات (بم ــدات اkEف ــة: مبي ــات التالي ــمل الفئ ــي. وتش ــن ح ــ( أي كائ ع

ــة؛ ــات الصناعي كيب igــورة) وال ــديدة الخط ــات ش ــدات اkEف مبي

 فئــة  مصطلــح ”مــادة كيميائيــة محظــورة“ أي مــادة كيميائيــة حظــرت جميــع اســتعماEتها �� (ب) 
 بغــرض حمايــة صحــة البــ@? أو البيئــة.  Dبموجــب إجــراء تنظيمــي نهــا� ، ?gاســتخدام أو أكــ
 اســتخدام المــرة اDEوh أو   تــم رفــض الموافقــة عليهــا �� ijوتشــمل المــواد الكيميائيــة الــ



9 

  ــة أو ســحبت مــن النظــر فيهــا مــرة أخــرى �� ــة مــن الســوق المحلي ســحبتها جهــة صناعي
ــك ا�Eجــراء قــد اتخــذ  ــل واضــح عــ( أن ذل ــة وحيثمــا يوجــد دلي ــة الموافقــة المحلي عملي

ــة، ــة صحــة البــ@? أو البيئ لحماي

ــع اســتعماEتها  ــة تحظــر جمي ــة كيميائي ــدة بشــدة“ أي مادي ــة مقي ــادة يكميائي ــح ”م مصطل (ج) 
ــة  ــة حماي  بغي Dــا� ــي نه ــراء تنظيم ــب إج ، بموج ?gــ ــدة أو أك ــتخدام واح ــة اس  فئ ــاً �� تقريب
صحــة البــ@? أو البيئــة. ولكــن تظــل لهــا اســتخدامات محــددة معينــة مســموح بهــا. وتشــمل 
ــة  ــحبتها جه ــاً أو س ــتخداماتها تقريب ــع اس ــىل جمي ــة ع ــض املوافق ــم رف ــة ت ــادة كيميائي أي م
ــة  ــة املوافق ــرة أخــرى يف عملي ــا م ــر فيه ــن النظ ــحبت م ــة أو س ــن الســوق املحلي ــة م صناعي
املحليــة وحيثــام يوجــد دليــل واضــح عــىل أن ذلــك اإلجــراء قــد اتخــذ لحاميــة صحــة البــرش أو 

ــة، البيئ

 إبــادة  ”تركيبــات مبيــدات آفــات شــديدة الخطــورة“ أي مــادة كيميائيــة مركبــة Eســتعمالها �� (د) 
اkEفــات تنتــج عنهــا آثــار صحيــة أو بيئيــة حــادة تحــت ظــروف اســتخدامها، تLُحــظ خــLل 

ة بعــد التعــرض لهــا مــرة واحــدة أو عــدة مــرات؛ gة زمنيــة قصــ igفــ

ــة،  ــة Eحق ــراءات تنظيمي ــب إج ــرف وE يتطل ــذه ط ــراء يتخ “ أي إج  Dــا� ــي نه ــراء تنظيم ”إج (ه) 
ويكــون الغــرض منــه حظــر مــادة كيميائيــة معينــة أو تقييدهــا بشــدة،

 hاد“ كل حســب مدلولــه، نقــل مــادة كيميائيــة مــن طــرف إ gســتEمصطلحــا ”التصديــر“ و ”ا (و) 
ــة؛ ــر البحت ــرور العاب ــات الم ــدا عملي ــا ع آخــر، فيم

ــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي ارتضــت التقيــد بهــذه اEتفاقيــة  ”الطــرف“ دول (ز) 
وتــ@ي عليهــا أحــكام اEتفاقيــة؛

ــم   إقلي ــيادة �� ــن دول ذات س ــف م ــة تتأل ــادي“ منظم ــل اEقتص ــة للتكام ــة إقليمي ”منظم (ح) 
 تحكمهــا هــذه اEتفاقيــة،  ijالمســائل الــ  � نقلــت إليهــا دولهــا اDEعضــاء اEختصــاص �� Mمعــ
والمخــول لهــا حســب اDEصــول وطبقــاً لنظامهــا الداخــ( التوقيــع عــ( هــذه اEتفاقيــة أو 

ــا؛ ــام إليه ــا، أو اEنضم ــا، أو اعتماده ــا أو قبوله ــق عليه التصدي

”لجنة استعراض املواد الكيميائية“ الهيئة الفرعية املشار إليها يف الفقرة 6 من املادة 18. (ط) 
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المادة 3
نطاق ا1تفاقية

: ت@ي هذه اEتفاقية ع( ما ي(  - 1

المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة؛ و (أ) 

تركيبات مبيدات اkEفات شديدة الخطورة. (ب) 

: E ت@ي هذه اEتفاقية ع( ما ي(  - 2

 المخدرة والمؤثرة ع( العقل؛gالعقاق (أ) 

المواد المشعة؛ (ب) 

النفايات؛ (ج) 

اDEسلحة الكيميائية؛ (د) 

ية والبيطرية؛  الطبية الب@?gذلك العقاق  ات الصيدEنية، بما �� �mالمستح (ه) 

المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات لDLغذية؛ (و) 

اDEغذية؛ (ز) 

يــة أو البيئــة،  المــواد الكيميائيــة المســتوردة بكميــات E يحتمــل أن تؤثــر عــ( الصحــة الب@? (ح) 
ــد اســتوردت: ــون ق يطــة أن تك ?t

DEغراض البحث أو التحليل؛ أو  ’1‘

بواســطة فــرد Eســتخدامه أو اســتخدامها الشــخ� بكميــات معقولــة لذلــك   ’2‘
. اEســتخدام
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المادة 4
السلطات الوطنية المعينة

ــة   تأدي ــرف �� ــك الط ــن ذل ــة ع ــل نياب ــا العم ــول له ــg? يخ ــة أو أك ــلطة وطني ــرف س � كل ط Mــ يع  - 1
اEتفاقيــة. هــذه  بمقتــ��  المطلوبــة  داريــة  �Eا الوظائــف 

ــه  ــة ل ــة التابع ــة المعين ــلطات الوطني ــلطة أو الس ــدى الس ــون ل ــان أن يك ــرف لضم ــعى كل ط يس  - 2
المــوارد الكافيــة لLضطــLع بالمهــام الموكلــة إليهــا بصــورة فعالــة.

ــه، باســم  ــة علي ــان هــذه اEتفاقي ــدء tي  موعــد E يتجــاوز موعــد ب ــة، �� يخطــر كل طــرف اDEمان  - 3
وعنــوان الســلطة أو الســلطات الوطنيــة المعينــة التابعــة لــه. وعــ( كل طــرف أيضــاً إخطــار اDEمانــة 

ــك الســلطة أو الســلطات. ــوان تل  اســم وعن ات �� gــ ــأي تغي ــوراً ب ف

 تتلقاها بموجب الفقرة 3. ijخطارات ال�Eطراف باDEغ اLمانة فوراً بإبDEتقوم ا  - 4

المادة 5
إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة

عــل كل طــرف يعتمــد إجــراء تنظيميــاً نهائيــاً أن يخطــر اDEمانــة كتابــة بهــذا ا�Eجــراء. وينبغــي إصــدار   - 1
� يومــاً  Mحــوال تســعDEيتجــاوز ذلــك بأيــة حــال مــن ا Eأقــرب وقــت ممكــن عــ( أ  هــذا ا�Eخطــار ��
ــة  ــات المطلوب ــن المعلوم ــي أن يتضم ، وينبغ  Dــا� ــي النه ــراء التنظيم ــان ا�Eج ــدء tي ــخ ب ــن تاري م

ــت متاحــة. ــق اDEول، إذا كان ــ�� المرف بمقت

ــة  ــه، كتاب ــبة ل ــة بالنس ــذه اEتفاقي ــاذ ه ــدء نف ــخ ب ــن تاري ــة، م ــر اDEمان ــرف أن يخط ــ( كل ط ع  - 2
ــراءات  ــارات بإج ــدم إخط ــرف ق  أن أي طgــ ــذ، غ ــارية حينئ ــة الس ــة النهائي ــراءات التنظيمي ج �Eبا
 E ،تنظيميــة نهائيــة بمقتــ�� مبــادئ لنــدن التوجيهيــة المعدلــة أو مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة

ــد. ــن جدي ــارات م ــك ا�Eخط ــم تل ــه تقدي يلزم

ــة حــال ســتة أشــهر عقــب  ــة، عــ( أE يتجــاوز ذلــك عــ( أي  أقــرب فرصــة ممكن ــة �� تقــوم اDEمان  - 3
� 1 و2، بالتحقــق ممــا إذا كان ا�Eخطــار يتضمــن المعلومــات  Mتســلم أي إخطــار وفقــاً للفقرتــ
المطلوبــة بمقتــ�� المرفــق اDEول. فــإذا كان ا�Eخطــار يتضمــن المعلومــات المطلوبــة، ترســل اDEمانــة 
 الحــال إh جميــع اDEطــراف ملخصــاً بالمعلومــات الــواردة. وإذا لــم يتضمــن ا�Eخطــار المعلومــات  ��

ــك. ــة الطــرف المخطــر تبعــاً لذل ــة تخطــر اDEمان المطلوب
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  � 1 و2 بمــا �� Mطــراف موجــزاً بالمعلومــات الــواردة تبعــاً للفقرتــDEا hمانــة، كل ســتة أشــهر، إDEترســل ا  - 4
 يتطلبهــا المرفــق  ijتتضمــن جميــع المعلومــات الــ E  ijخطــارات الــ�Eذلــك المعلومــات المتعلقــة با

اDEول.

� مــن أقاليــم الموافقــة  Mمختلفــ � Mقــل مــن  إقليمــDEمانــة إخطــاراً واحــداً عــ( اDEعندمــا تتســلم ا  - 5
ــق  وط المرف ــ@? ــا مســتوفية ل ــن أنه ــت م ــة تحقق ــة معين ــادة كيميائي ــم بشــأن م ــن عل المســبقة ع
اDEول، فعليهــا إرســاله إh لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة. وســيتم تعريــف أقاليــم الموافقــة 

ــراف. ــر اDEط ــاع اDEول لمؤتم  اEجتم ــق اkEراء �� ــاده بتواف ــم اعتم ــرر يت  مق ــم �� ــن عل ــبقة ع المس

 zخطــارات وتــو�Eهــذه ا  تســتعرض لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة المعلومــات المقدمــة ��  - 6
، فيمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع المــادة   ــا��  المرفــق الث ــة ��  المبينgــ مؤتمــر اDEطــراف، وفقــاً للمعاي
ــك. ــاً لذل ــث تبع ــق الثال  المرف ــا �� ــم وإدراجه ــن عل ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق ــة �Eج ــة المعني الكيميائي

المادة 6
كيبات مبيدات اN1فات شديدة الخطورة OPجراءات الخاصة ب R1ا

يجــوز DEي طــرف يكــون بلــداً ناميــاً أو بلــداً يمــر اقتصــاده بمرحلــة انتقــال تصادفــه مشــاكل بســبب   - 1
ح عــ( اDEمانــة،  igأراضيــه، أن يقــ   ظــروف اســتخدامها �� تركيبــة مبيــد آفــات شــديدة الخطــورة ��
 المرفــق الثالــث. ويجــوز للطــرف عنــد وضــع  كيبــة لمبيــد اkEفــات شــديدة الخطــورة �� igإدراج تلــك ال
ح عــ( المعلومــات  igي مصــدر مختــص. ويشــتمل المقــDE ح أن يســتفيد مــن الدرايــة الفنيــة igمقــ

 يقتضيهــا الجــزء 1 مــن المرفــق الرابــع. ijالــ

ــة حــال بعــد  ــك ســتة أشــهر عــ( أي ــن، عــ( أE يتجــاوز ذل ــرب وقــت ممك  أق ــة، �� ــوم اDEمان تق  - 2
ــات  ــ( المعلوم ــوي ع ح يحت igــ ــا إذا كان المق ــق مم ــرة 1، بالتحق ــب الفق ح بموج igــ ــلم أي مق تس
ح يشــتمل عــ( المعلومــات المطلوبــة،  igيقتضيهــا الجــزء 1 مــن المرفــق الرابــع. فــإذا كان المقــ  ijالــ
ــن  ــم يك ــراف. وإذا ل ــع اDEط ــاة إh جمي ــات المتلق ــز بالمعلوم ــال موج ــوراً بإرس ــة ف ــوم اDEمان فتق

ــك. ح بذل igــ ــرف المق ــغ الط ــا تبل ــة فإنه ــات المطلوب ــ( المعلوم ــتمLً ع ح مش igــ المق

ــة  ــع المتعلق ــق الراب ــن المرف ــزء 2 م  الج ــة �� ــة المبين ضافي �Eــات ا ــع المعلوم ــة بجم ــوم اDEمان تق  - 3
.2 الفقــرة  بموجــب  المرســلة  حــات  igالمق

ــة  ــات معين ــد آف ــة مبي كيب igــق ب ــا يتعل ــLه فيم � 2 و3 أع Mــ اطات الفقرت igــم اســتيفاء اشــ ــا يت عندم  - 4
ح والمعلومــات ذات الصلــة إh لجنــة اســتعراض  igمانــة بإرســال المقــDEشــديدة الخطــورة، فتقــوم ا

ــة. ــواد الكيميائي الم
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ــات  ح والمعلوم igــ  المق ــة �� ــات المقدم ــة المعلوم ــواد الكيميائي ــتعراض الم ــة اس ــتعرض لجن تس  - 5
 zــو ــع، ت ــق الراب ــن المرف  الجــزء 3 م  المحــددة ��gــ ــاً للمعاي ــا، ووفق ــم جمعه  ت ijــ ــة ال ضافي �Eا
ــة لمبيــد اkEفــات شــديدة الخطــورة،  ــة المعني كيب igطــراف بمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع الDEمؤتمــر ا

ــث. ــق الثال  المرف ــك �� ــاً لذل ــا تبع ــم وإدراجه ــن عل ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق ج �E

المادة 7
إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث

  ــا �� ــة بإدراجه ــة التوصي ــواد الكيميائي ــتعراض الم ــة اس ــررت لجن ــة ق ــادة كيميائي ــكل م ــبة ل بالنس  - 1
وع وثيقــة توجيــه قــرارات. ويجــب أن تعتمــد وثيقــة  المرفــق الثالــث، تقــوم اللجنــة بإعــداد مــ@?
   المرفــق اDEول أو حســب الحالــة، �� ، عــ( المعلومــات الــواردة �� توجيــه صنــع القــرارات، كحــد أد��
  ijف الفئــة الــLفئــة خــ  المرفــق الرابــع، وتتضمــن معلومــات عــن اســتخدامات المــادة الكيميائيــة ��

.  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eينطبــق عليهــا ا

وع وثيقــة توجيــه صنــع القــرارات   الفقــرة 1 مشــفوعة بمــ@? تحــال التوصيــة المشــار إليهــا ��  - 2
ــادة  ــاع الم ــي إخض ــا إذا كان ينبغ ــراف م ــر اDEط ــرر مؤتم ــراف. ويق ــر اDEط ــا إh مؤتم ــة به المتعلق
 المرفــق  جــراء الموافقــة المســبقة عــن علــم وإدراج المــادة الكيميائيــة تبعــاً لذلــك �� �E الكيميائيــة

ــرارات. ــه الق ــة توجي وع وثيق ــ@? ــ( م ــة ع ــث والموافق الثال

 المرفــق الثالــث وتتــم موافقــة مؤتمــر اDEطــراف عــ(  ــة �� ــإدراج مــادة كيميائي � يتخــذ قــرار ب Mحــ  - 3
وثيقــة توجيــه صنــع القــرارات ذات الصلــة، تقــوم اDEمانــة عــ( الفــور بتعميــم هــذه المعلومــات 

ــع اDEطــراف. عــ( جمي

المادة 8
جراء الطوعي R1إطار ا , المواد الكيميائية .-

 ا�Eجــراء  ــث المشــمولة ��  المرفــق الثال ــة المدرجــة �� ــة خــLف المــواد الكيميائي ــادة كيميائي بالنســبة DEي م
  الطوعــي للموافقــة المســبقة عــن علــم قبــل تاريــخ أول اجتمــاع لمؤتمــر اDEطــراف، يقــرر مؤتمــر اDEطــراف ��
وط إدراج المــادة  ?t يطــة اســتيفائها لجميــع ?t المرفــق الثالــث  ذلــك اEجتمــاع إدراج المــادة الكيميائيــة ��

 قائمــة بذلــك المرفــق. ��
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المادة 9
حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث

ــة  ــادة كيميائي ــرار إدراج م ــد صــدور ق ــن متاحــة عن ــم تك ــات ل ــة معلوم ــدم طــرف إh اDEمان إذا ق  - 1
 ذات الصلة gر إدراجهــا وفقــاً للمعايــ �gأنــه ربمــا لــم يعــد هنــاك مــا يــ � Mمعينــة بالمرفــق الثالــث تبــ
 المرفــق الرابــع، فتقــوم اDEمانــة بإرســال تلــك   أو، كيفمــا يكــون اDEمــر، ��  المرفــق الثــا�� الــواردة ��

ــة. ــواد الكيميائي ــة اســتعراض الم ــات إh لجن المعلوم

ــواردة بموجــب الفقــرة 1. وبالنســبة  ــة المعلومــات ال ــة اســتعراض المــواد الكيميائي تســتعرض لجن  - 2
  ــة ��  ذات الصلgــ ــاً للمعاي ــة، طبق ــواد الكيميائي ــتعراض الم ــة اس ــرر لجن ــة تق ــادة كيميائي ــكل م ل
 المرفــق الرابــع، التوصيــة بإزالتهــا مــن المرفــق الثالــث، عــ(   أو حســب الحالــة، �� المرفــق الثــا��

ــرارات. ــع الق ــه صن ــة لتوجي ــة منقح وع وثيق ــ@? ــد م ــة أن تع اDEمان

 الفقــرة 2 إh مؤتمــر اDEطــراف مشــفوعة بوثيقــة منقحــة لتوجيــه  وترســل التوصيــة المشــار إليهــا ��  - 3
صنــع القــرارات. ويقــرر مؤتمــر اDEطــراف مــا إذا كان ينبغــي حــذف المــادة الكيميائيــة مــن المرفــق 

ــرارات. ــع الق ــه صن ــة المنقحــة لتوجي ــ( الوثيق ــا إذا كان ســيوافق ع ــث وم الثال

عندمــا يتقــرر حــذف مــادة كيميائيــة معينــة مــن المرفــق الثالــث وتعتمــد الوثيقــة المنقحــة لتوجيــه   - 4
ــراف. ــع اDEط ــ( جمي ــور ع ــ( الف ــات ع ــذه المعلوم ــة ه ــم اDEمان ــأنها، تعم ــرارات بش ــع الق صن

المادة 10
, المرفق الثالث امات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة .- - OPا1ل

 الوقــت  يعيــة أو إداريــة مناســبة لضمــان إصــدار القــرارات ��  ت@?gعــ( كل طــرف أن ينفــذ، تدابــ  - 1
ــث. ــق الثال  المرف ــة �� ــة المدرج ــواد الكيميائي اد الم gــت ــق باس ــا يتعل ــب فيم المناس

 أtع وقــت ممكــن، وعــ( أE يتجــاوز ذلــك تســعة أشــهر  عــ( كل طــرف أن يرســل إh اDEمانــة، ��  - 2
ــادة 7، رداً  ــن الم ــرة 3 م  الفق ــا �� ــار إليه ــرارات المش ــع الق ــه صن ــة توجي ــال وثيق ــخ إرس ــن تاري م
 المســتقبل مــن المــادة الكيميائيــة المعنيــة. فــإذا عــدل أي طــرف رده هــذا، فعليــه  بشــأن وارداتــه ��

ــة.  الحــال إh اDEمان ــح �� ــرد المنق ــم ال تقدي

ــم  ــذي ل ــرف ال ــوراً للط ــه ف ــرة 2، أن توج  الفق ــورة �� ــة المذك ة الزمني igــ ــاء الف ــة، بانته ــ( اDEمان ع  - 3
ــرد فعــ(  ــم ال ــم يتمكــن الطــرف مــن تقدي ــرد. فــإذا ل ــم ال ــاً بتقدي ــاً كتابي ــرد، طلب يقــدم هــذا ال
ة  gخــDEالجملــة ا  ة الزمنيــة المحــددة �� igل الفــLتقديــم رده خــ  اDEمانــة، مــا كان مناســباً، مســاعدته ��

ــرة 2 مــن المــادة 11. مــن الفق
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:  إطار الفقرة 2 من واحد مما ي( يتألف الرد ��  - 4

:  بما ي( دارية، يق�� �Eيعية أو ا  الت@?gوفقاً للتداب ،  Dقرار نها� (أ) 

اد؛ gستEالموافقة ع( ا  ’1‘

اد؛ أو gستEعدم الموافقة ع( ا  ’2‘

وط محددة؛ أو اد ب@? gستEالموافقة ع( ا  ’3‘

رد مؤقت، قد يتضمن: (ب) 

وط محــددة،  ?t وط محــددة أو بــدون اد بــ@? gســتEقــراراً مؤقتــاً بالموافقــة عــ( ا  ’1‘
ة المؤقتــة؛ igل الفــLاد خــ gســتEأو بعــدم الموافقــة عــ( ا

؛  Dاتخاذ قرار نها�  بياناً يوضح أنه يجري النظر حثيثاً ��  ’2‘

ــراء  ــن ا�Eج ــغ ع ــذي أبل ــرف ال ــن الط ــة أو م ــن اDEمان ــة م ــات إضافي ــب معلوم طل  ’3‘
؛  Dالنهــا� التنظيمــي 

 تقييم المادة الكيميائية. طلباً إh اDEمانة للمساعدة ��  ’4‘

ينبغــي أن ينطبــق أي رد يــرد تحــت (أ) أو (ب) مــن الفقــرة 4 عــ( الفئــة أو الفئــات المحــددة للمــادة   - 5
ــث. ــة بالمرفــق الثال الكيميائي

ــا  ــتند إليه ــة اس ــة أو إداري يعي  ت@?gــ ــف DEي تداب ــاً بوص  مصحوب Dــا� ــرار النه ــون الق ــب أن يك يج  - 6
القــرار.

 موعــد E يتجــاوز تاريــخ بــدء tيــان هــذه اEتفاقيــة بالنســبة  عــ( كل طــرف، أن يوفــر لDLمانــة، ��  - 7
 المرفــق الثالــث. وE يطلــب مــن أي طــرف  لــه، ردوده فيمــا يتعلــق بــكل مــادة كيميائيــة مدرجــة ��
ــة  ــة الدولي ــ�� المدون ــة أو بمقت ــة المعدل ــدن التوجيهي ــادئ لن ــ�� مب ــردود بمقت ــذه ال ــدم ه ق

ــرة أخــرى. ــردود م ــك ال لقواعــد الســلوك أن يقــدم تل

� تحــت وEيتــه القضائيــة  Mالواقعــ � Mردوده تبعــاً لهــذه المــادة لجميــع المعنيــ gعــ( كل طــرف توفــ  - 8
ــه. ــة الخاصــة ب داري �Eــة أو ا يعي  الت@?gــ ــاً للتداب وفق



16 

  ــ�� ــراراً يق ــادة 11، ق ــن الم ــرة ’2’ م ــLه والفق � 2 و4 أع Mــ ــب الفقرت ــذ، بموج ــرف يتخ ــ( كل ط ع  - 9
وط  ــ@? ــط ب ادها فق gــت ــ( اس ــة ع ــة أو بالموافق ــادة كيميائي اد أي م gــت ــ( اس ــة ع ــدم الموافق بع
ــم يكــن قــد فعــل ذلــك ســلفاً، أو أن يخضــع لنفــس   نفــس الوقــت، إن ل محــددة، أن يحظــر ��

وط: ــ@? ال

اد المادة الكيميائية من أي مصدر؛ و gاست (أ) 

. إنتاج المادة الكيميائية محلياً لLستخدام المح( (ب) 

عــ( اDEمانــة، إبــLغ اDEطــراف، كل ســتة أشــهر، بالــردود الــواردة إليهــا. وينبغــي أن تتضمــن هــذه   - 10
 اتخــذت عــ( أساســها القــرارات، إذا كانــت  ijداريــة الــ �Eيعيــة أو ا  الت@?gالمعلومــات وصفــاً للتدابــ
ــة مــن حــاEت عــدم إرســال  ــأي حال ــLغ اDEطــراف ب ــك، إب ــة، فضــLً عــن ذل متوافــرة. وعــ( اDEمان

ــردود. ال

المادة 11
, المرفق الثالث امات ا71طراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة .- - OPال

�م كل طرف مصدر: igيل  - 1

 نطــاق وEيتــه  �� � Mيعيــة أو إداريــة مناســبة لتبليــغ أولئــك المعنيــ  ت@?gبتنفيــذ تدابــ (أ) 
10؛ المــادة  مــن   10 الفقــرة  بمقتــ��  اDEمانــة  مــن  الــواردة  بالــردود  القضائيــة 

 نطــاق وEيتــه  يعيــة أو إداريــة مناســبة لضمــان امتثــال المصدريــن ��  ت@?gباتخــاذ تدابــ (ب) 
 موعــد أقصــاه ســتة أشــهر مــن   كل رد مــن تلــك الــردود �� القضائيــة بالمقــررات الــواردة ��
ــادة 10؛ ــن الم ــرة 10 م ــ�� الفق ــة إh اDEطــراف بمقت ــه اDEمان ــرد توجه ــغ بال ــخ أول تبلي تاري

بتقديم المشورة والمساعدة إh اDEطراف المستوردة بناء ع( طلب، وحسبما يتناسب: (ج) 

ــاذ  ــ( اتخ ــراف ع ــك اDEط ــاعدة تل ــات لمس ــن المعلوم ــد م ــ( المزي ــول ع للحص  ’1’
و أدنــاه؛  (ج)   2 والفقــرة   10 المــادة  مــن   4 الفقــرة  بموجــب  إجــراءات 

لتعزيــز قدراتهــا وطاقاتهــا عــ( إدارة المــواد الكيميائيــة بطريقــة ســليمة خــLل دورة   ’2’
ــا. وجوده
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 المرفــق الثالــث مــن إقليمــه  عــ( أي طــرف أن يضمــن عــدم تصديــر أي مــادة كيميائيــة مدرجــة ��  - 2
إh أي طــرف مســتورد يكــون لظــروف اســتثنائية لــم يرســل رداً أو أرســل رداً مؤقتــاً E يحتــوي عــ( 

قــرار مؤقــت مــا لــم:

اد، كمادة كيميائية، لدى الطرف المستورد؛ أو gستEتكن مادة كيميائية مسجلة، وقت ا (أ) 

 إقليــم الطــرف  ادها �� gتكــن مــادة كيميائيــة يوجــد بالدليــل أنــه ســبق اســتخدامها أو اســت (ب) 
ــتخدامها؛ أو ــر اس ــي يُحظ ــراء تنظيم ــأنها أي إج ــذ بش ــم يتخ ــتورد، ول المس

 الطــرف  ر مــن خــLل ســلطة وطنيــة معينــة �� يكــن قــد تــم التمــاس وتلقــي المصــد° (ج) 
اد. وعــ( الطــرف المســتورد أن يــرد عــ( طلــب كهــذا  gســتEالمســتورد، موافقــة ¤يحــة با

ــراره. ــوراً بق ــة ف ــر اDEمان ــاً ويخط � يوم Mــت ــون س  غض ��

ة ســتة أشــهر مــن تاريــخ أول  igطــراف المصــدرة بموجــب هــذه الفقــرة بعــد انقضــاء فــDEامــات ا � igتــ@ي ال
� أي طــرف  Mطــراف، بمقتــ�� الفقــرة 10 مــن المــادة  10، ينــص عــ( عــدم تمكــDEا hمانــة إDEتبليــغ وجهتــه ا

مــن إرســال أي رد أو عــن إرســاله رداً مؤقتــاً E يتضمــن قــراراً مؤقتــاً، ويســتمر ال@يــان لمــدة ســنة واحــدة.

المادة 12
إخطار التصدير

عــ( كل طــرف أن يقــدم إخطــار تصديــر إh الطــرف المســتورد، عنــد تصديــر أي مــادة كيميائيــة   - 1
 المرفــق  محظــورة أو مقيــدة بشــدة مــن إقليمــه. ويتضمــن إخطــار التصديــر المعلومــات المبينــة ��

الخامــس.

ــر لهــا عقــب  ــأول تصدي ــة قبــل القيــام ب ــر بالنســبة لتلــك المــادة الكيماوي يقــدم إخطــار التصدي  - 2
 المناظــر. وبعــد ذلــك، يقــدم إخطــار التصديــر قبــل التصديــر  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eاعتمــاد ا
وط ا�Eخطــار هــذه قبــل التصديــر مــن قبــل  ?t عــن  �zل أي ســنة تقويميــة. ويمكــن التغــاLول خــDEا

ــة لــدى الطــرف المســتورد. ــة المعين الســلطة الوطني

 الــذي  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Lللتصديــر بعــد اعتمــاده ل ًLيقــدم الطــرف المصــدر إخطــاراً مســتكم  - 3
ــة أو تقييدهــا بشــدة. ــادة الكيماوي  حظــر الم �� gــ  كبgيســفر عــن تغــ

ــراء  ــاد ا�Eج ــب اعتم ــاه عق ــر يتلق ــأول تصدي ــاص ب ــار الخ ــلمه ل�Lخط ــتورد بتس ــرف المس ــر الط يق  - 4
� يومــاً مــن  Mــ ــم يتلــق الطــرف المصــدر إقــرار التســلم هــذا خــLل ثLث . وإذا ل  Dالتنظيمــي النهــا�
ــورة  ــده بص ــدر جه ــرف المص ــذل الط ــاً. ويب ــاراً ثاني ــدم إخط ــه يق ــر فإن ــار التصدي ــاله إخط إرس

.  ــا�� ــار الث ــى ا�Eخط ــد تلق ــتورد ق ــرف المس ــن أن الط ــد م ــة للتأك معقول
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 الفقرة 1 حينما: امات أي طرف بصورتها الواردة �� � igتتوقف ال  - 5

 المرفق الثالث؛ تكون المادة مدرجة �� (أ) 

يكــون الطــرف المســتورد قــد قــدم رداً بشــأن هــذه المــادة الكيماويــة إh اDEمانــة بموجــب  (ب) 
ــادة 10؛ و ــن الم ــرة 2 م الفق

تكون اDEمانة قد وزعت الرد ع( اDEطراف طبقاً للفقرة 10 من المادة 10. (ج) 

المادة 13
المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة

يشــجع مؤتمــر اDEطــراف المنظمــة العالميــة للجمــارك عــ( إســناد رمــوز محــددة مــن رمــوز النظــام   - 1
  ــة المدرجــة �� ــة بمفردهــا أو لمجموعــة مــن المــواد الكيميائي ــكل مــادة كيماوي الجمــر± الموحــد ل
ط كل طــرف، عندمــا تســند المنظمــة العالميــة للجمــارك  igالمرفــق الثالــث، حســبما يتناســب. ويشــ
 المرفــق الثالــث، بــأن تحمــل وثيقــة الشــحن الخاصــة  رمــزاً لمــادة كيميائيــة مــن المــواد المدرجــة ��

بتلــك المــادة، ذلــك الرمــز عنــد تصديرهــا.

ــع  ــأن تخض ط ب igــ ــرف أن يش ــ( كل ط ــتورد، ع ــرف المس اطات الط igــ ــن اش ــأي م ــاس ب دون المس  - 2
  ijإقليمــه ال   المرفــق الثالــث والمــواد المحظــورة أو المقيــدة بشــدة �� المــواد الكيميائيــة المدرجــة ��
 لمعلومــات تتعلــق بالمخاطــر و/  تضمــن التوافــر الــكا�� ijوط وضــع بطاقــات العبــوة الــ تصــدر لــ@?

 الدوليــة ذات الصلــة.gخطــار عــ( صحــة البــ@? أو البيئــة وذلــك مــع مراعــاة المعايــDEأو ا

ط، بــأن تخضــع  igاطات الطــرف المســتورد يجــوز لــكل طــرف أن يشــ igدون المســاس بــأي مــن اشــ  - 3
  ــة �� ــة أو الصح ــة بالبيئ ــوة المتعلق ــات العب ــع بطاق وط وض ــ@? ــة لل ــة الخاضع ــواد الكيميائي الم
 لمعلومــات تتعلــق   تضمــن التوافــر الــكا�� ijوط وضــع بطاقــات العبــوة الــ  تصــدر، لــ@? ijإقليمــه الــ
ــة. ــة ذات الصل  الدوليgــ ــاة المعاي ــة، مــع مراع ــ@? أو البيئ بالمخاطــر و/أو اDEخطــار عــ( صحــة الب

 تســتخدم DEغــراض مهنيــة، فــإن عــ(  ijالفقــرة 2 الــ  فيمــا يخــص المــواد الكيميائيــة المشــار إليهــا ��  - 4
� أحــدث  Mمة ذات شــكل معــروف دوليــاً تبــLط إرســال ورقــة بيانــات الســ igكل طــرف مصــدر أن يشــ

المعلومــات المتاحــة، إh كل مســتورد.

ينبغــي تقديــم المعلومــات عــ( بطاقــة العبــوة وعــ( ورقــة بيانــات الســLمة، بقــدر مــا هــو ممكــن   - 5
ــدى الطــرف المســتورد. ــاً، بلغــة أو أكــg? مــن اللغــات الرســمية ل عملي
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المادة 14
تبادل المعلومات

عىل األطراف أن تيرس حسب االقتضاء، ووفقاً ألهداف هذه االتفاقية وحسبام يتناسب:  - 1

تبــادل المعلومــات العلميــة والتقنيــة واEقتصاديــة والقانونيــة المتعلقــة بالمــواد الكيميائيــة  (أ) 
ــة  ــة بالســمية والســمية البيئي ــك المعلومــات المتعلق  ذل ــا �� ــة، بم  نطــاق هــذه اEتفاقي ��

ــLمة؛ ــة بالس والمتعلق

ــ(  ــذة ع ــة المتخ ــراءات التنظيمي ــن ا�Eج ــة ع ــور عام ــة للجمه ــات المتاح  المعلومgــ توف (ب) 
الصعيــد المحــ( المLئمــة DEهــداف هــذه اEتفاقيــة؛ و

ة أو عــن طريــق اDEمانــة بشــأن ا�Eجــراءات  ?tأطــراف أخــرى بصــورة مبــا hمعلومــات إ gتوفــ (ج) 
ة اســتخداماً أو أكــg? مــن اســتخدامات المــادة  gتقيــد بدرجــة كبــ  ijالتنظيميــة المحليــة الــ

ــة، حســبما يتناســب. الكيميائي

ــة  ــات tي ــة معلوم ــة أي ــة حماي ــذه اEتفاقي ــب ه ــات بموج ــادل المعلوم  تتب ijــ ــراف ال ــ( اDEط ع  - 2
حســبما هــو متفــق تبادليــاً.

E تعت�g المعلومات التالية معلومات tية DEغراض هذه اEتفاقية:  - 3

� 5 و6،  Mول والرابــع، المقدمــة بمقتــ�� المادتــDEا � Mالمرفقــ  المعلومــات المشــار إليهــا �� (أ) 
؛ hــوا ــ( الت ع

 الفقرة 4 من المادة 13؛  استمارات بيانات السLمة المشار إليها �� المعلومات الواردة �� (ب) 

انتهاء تاريخ صLحية المادة الكيميائية؛ (ج) 

 ذلــك تصنيــف الخطــر وطبيعتــه وإرشــادات   اEحتياطيــة، بمــا ��gالمعلومــات عــن التدابــ (د) 
الســLمة المناســبة؛ و

يكولوجية. �Eختبارات السمية والسمية اEموجز نتائج ا (ه) 

DEغراض هذه اEتفاقية E يعت�g تاريخ إنتاج المادة الكيميائية tياً بصورة عامة.  - 4

 المرفــق  ــواردة �� ــة ال ــور المــواد الكيماوي ــات عب ــات بشــأن عملي ــاج إh معلوم عــ( أي طــرف يحت  - 5
الثالــث عــ�g إقليمــه أن يبلــغ اDEمانــة عــن حاجتــه تلــك وتقــوم هــي بإبــLغ جميــع اDEطــراف طبقــاً 

ــك. لذل
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المادة 15
تنفيذ ا1تفاقية

نشــاء وتدعيــم  بنيتــه اDEساســية  �E gوريــاً مــن التدابــ يتخــذ كل طــرف مــن اDEطــراف مــا قــد يكــون ¤�  - 1
 ، gــ ــذه التداب ــن ه ــد تتضم ــة. وق ــذه اEتفاقي ــال له ــذ الفع ــل التنفي ــن أج ــة م ــاته الوطني ومؤسس
ــتمل  ــد تش ــة وق داري �Eــة أو ا يعي ــة الت@? ــراءات الوطني ــل ا�Eج ــاد أو تعدي ــاء، اعتم ــب اEقتض حس

 أيضــاً عــ(:gــ هــذه التداب

 ذلــك معلومــات الســLمة المتعلقــة بالمــواد  إنشــاء ســجLت وقواعــد بيانــات وطنيــة بمــا �� (أ) 
الكيماويــة؛

ويج للسLمة الكيماوية؛ و igتشجيع دوائر الصناعات ع( القيام بمبادرات لل (ب) 

تشجيع اEتفاقات الطوعية، مع مراعاة أحكام المادة 16. (ج) 

يعمــل كل طــرف، بقــدر مــا هــو ممكــن عمليــاً، عــ( ضمــان أن تتوافــر للجمهــور الســبل المLئمــة   - 2
للحصــول عــ( معلومــات عــن مناولــة المــواد الكيماويــة وإدارة الحــوادث وعــن مــواد كيماويــة بديلــة 
 المرفــق  يــة أو البيئــة، بشــكل أكــ�g مــن المــواد الكيماويــة المدرجــة �� آمنــة بالنســبة للصحــة الب@?

الثالــث.:

ــة،  ــة المختص ــات الدولي ــLل المنظم ــن خ ة، أو م ?tــا ــورة مب ــاون، بص ــ( التع ــراف ع ــق اDEط تتف  - 3
قليميــة والعالميــة. �Eقليميــة وا �Eصعــدة شــبه اDEتفاقيــة عــ( اEحســبما يتناســب، لتنفيــذ هــذه ا

 ?gاتخــاذ إجــراءات أكــ  ــد لحقــوق اDEطــراف �� ــه مقي ــة مــا يفــ@ عــن أن  هــذه اEتفاقي E يوجــد ��  - 4
يطــة أن  ?t ،تفاقيــةEهــذه ا   دعــي إليهــا �� ijيــة والبيئــة مــن تلــك الــ ¤امــة لحمايــة الصحــة الب@?

. hــدو ــون ال ــع القان ــة م ــة ومتوافق ــع أحــكام هــذه اEتفاقي جــراءات متســقة م �Eــون هــذه ا تك

المادة 16
المساعدة التقنية

ــا  ــر اقتصاداته  تم ijــ ــدان ال ــة والبل ــدان النامي ــة للبل ــات الخاص ــاة اEحتياج ــع مراع ــراف، م ــاون اDEط تتع
دارة  �E وريــة �mساســية والقــدرات الDEتشــجيع المســاعدة التقنيــة لتطويــر البنيــة ا  بمرحلــة انتقــال، ��
 توجــد لديهــا برامــج  ijــ ــة. وعــ( اDEطــراف ال ــات مــن أجــل المســاعدة عــ( تنفيــذ هــذه اEتفاقي الكيماوي
   ذلــك التدريــب لDLطــراف اDEخــرى �� أكــg? تقدمــاً لتنظيــم الكيماويــات أن تقــدم المســاعدة التقنيــة بمــا ��

ــا. ــوال دورات بقائه ــات ط ــ( إدارة الكيماوي ــا ع ــية وقدراته ــا اDEساس ــر بنيته ــال تطوي مج
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المادة 17
عدم ا1متثال

 أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً، بتطويــر واعتمــاد إجــراءات وآليــات مؤسســية لتحديــد  يقــوم مؤتمــر اDEطــراف، ��
 يثبــت عــدم امتثالهــا. ijطــراف الــDEتفاقيــة ولكيفيــة معاملــة اEحــكام هــذه اDE متثــالEت عــدم اEحــا

المادة 18
مؤتمر ا71طراف

بهذا ينشأ مؤتمر اDEطراف.  - 1

نامــج اDEمــم المتحــدة للبيئــة والمديــر العــام لمنظمــة اDEمــم المتحــدة  �gالمديــر التنفيــذي ل hيتــو  - 2
 موعــد أقصــاه  كة، إســتدعاء اEجتمــاع اDEول لمؤتمــر اDEطــراف �� igغذيــة والزراعــة، بصــورة مشــDLل
عــام واحــد مــن تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه اEتفاقيــة. وبعــد ذلــك تعقــد اEجتماعــات العاديــة لمؤتمــر 

ات دوريــة يحددهــا مؤتمــر اDEطــراف. igطــراف عــ( فــDEا

ــر  ــراه المؤتم ــبما ي ــرى، حس ــات أخ  أي أوق ــراف �� ــر اDEط ــة لمؤتم  العاديgــ ــات غ ــد اEجتماع تعق  - 3
يطــة أن يؤيــد هــذا الطلــب مــا E يقــل عــن  ?t ،مــن أي طــرف  وريــاً، أو بنــاء عــ( طلــب كتــا�� �¤

ــراف. ــث اDEط ثل

 اجتماعــه اDEول عــ(، ويعتمــد بتوافــق اkEراء، نظامــاً داخليــاً ونظامــاً ماليــاً  يوافــق مؤتمــر اDEطــراف ��  - 4
ــة.  عمــل اDEمانgتنظــم ســ  ijــة الــ ــه وDEي هيئــة فرعيــة قــد ينشــئها، وكذلــك اDEحــكام المالي ل

يبقــي مؤتمــر اDEطــراف تنفيــذ هــذه اEتفاقيــة قيــد اEســتعراض والتقييــم المســتمرين، وعليــه أداء   - 5
ــه: ــة، علي ــذه الغاي ــة وله ــه اEتفاقي ــندتها إلي  أس ijــ ــام ال المه

ــا  ــرى أنه  ي ijــ ــة، ال ــات الفرعي ــاه، إنشــاء الهيئ ــرة 6 أدن ــات أحــكام الفق ــة إh مقتضي إضاف (أ) 
Eزمــة لتنفيــذ اEتفاقيــة؛

التعــاون، حســب اEقتضــاء، مــع المنظمــات الدوليــة المختصــة والهيئــات الحكوميــة  (ب) 
الحكوميــة؛ و  gغــ والهيئــات  الدوليــة 

 واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف اEتفاقية. النظر �� (ج) 
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 أول اجتمــاع لــه، بإنشــاء هيئــة فرعيــة تســمى لجنــة اســتعراض المــواد  يقــوم مؤتمــر اDEطــراف ��  - 6
ــدد: ــذا الص  ه ــة. و�� ــذه اEتفاقي ــب ه ــة بموج ــذه اللجن ــة له ــام الموكل ــراض أداء المه ــة، DEغ الكيميائي

� أعضــاء لجنــة اســتعراض المــواد الكيميائيــة. وتتألــف عضوية  Mطــراف بتعيــDEيقــوم مؤتمــر ا (أ) 
 مجــال إدارة المــواد  � مــن الحكومــات �� Mــ اء المعين �gــة مــن عــدد محــدود مــن الخــ اللجن
   العــادل، بمــا �� � أعضــاء اللجنــة عــ( أســاس التوزيــع الجغــرا�� Mالكيميائيــة. ويتــم تعيــ

ــة؛ ــة واDEطــراف النامي � اDEطــراف المتقدم Mــ ــوازن ب ــ( الت ــاظ ع ــان الحف ــك ضم ذل

 عملها؛gاختصاص اللجنة وتنظيمها وس  يبت مؤتمر اDEطراف �� (ب) 

ــع  ــإذا اســتنفدت جمي ــات بتوافــق اkEراء. ف ــم توصي ــة قصــارى جهدهــا لتقدي ــذل اللجن تب (ج) 
الجهــود الســاعية لتوافــق اkEراء دون التوصــل إh اتفــاق، تعتمــد تلــك التوصيــات، كحــل 

ــة. ة والمصوت ــا¤� ــاء الح ــوات اDEعض  أص ?jــ ــة ثل  بأغلبيgــ أخ

ــة  ــة، وكذلــك DEي ــة الدوليــة للطاقــة الذري يجــوز لDLمــم المتحــدة ولوكاEتهــا المتخصصــة، والوكال  - 7
 . � Mطــراف بمراقبــDEاجتماعــات مؤتمــر ا   هــذه اEتفاقيــة، أن تكــون ممثلــة �� دولــة ليســت طرفــاً ��
 حكوميــة، gويجــوز أن يســمح بحضــور أيــة هيئــة أو وكالــة، وطنيــة كانــت أم دوليــة، حكوميــة أو غــ
   أن تكــون ممثلــة ��  تشــملها اEتفاقيــة، إذا مــا أبلغــت اDEمانــة برغبتهــا �� ijت الــEالمجــا  مؤهلــة ��
ض عــ( ذلــك مــا E يقــل عــن ثلــث  igطــراف بصفــة مراقــب وذلــك مــا لــم يعــDEاجتمــاع لمؤتمــر ا
� ومشــاركتهم للنظــام الداخــ( الــذي يعتمــده مؤتمــر  Mة. ويخضــع قبــول المراقبــ اDEطــراف الحــا¤�

اDEطــراف.

المادة 19
ا71مانة

بموجب هذا تنشأ أمانة.  - 1

: تتمثل وظائف اDEمانة فيما ي(  - 2

ــا  ــات له ــم الخدم ــة وتقدي ــه الفرعي ــراف وهيئات ــر اDEط ــات مؤتم ــد اجتماع ــب لعق تي igال (أ) 
الحــال؛ مقتــ��  حســب 

 تمــر  ijخــرى الــDEســيما الناميــة منهــا وا Eطــراف وDEالبلــدان ا hتقديــم المســاعدة إ gتيســ (ب) 
ــة؛ ــذ اEتفاقي ــب، لتنفي ــب الطل ــال، حس ــة انتق ــا بمرحل اقتصاداته

ضمان التنسيق الLزم مع أمانات الهيئات الدولية المختصة اDEخرى؛ (ج) 



23 

 قــد  ijداريــة والتعاقديــة الــ �Eتيبــات ا igال  الدخــول، بتوجيــه عــام مــن مؤتمــر اDEطــراف، �� (د) 
يقتضيهــا أداء وظائفهــا بفعاليــة؛ و

 هــذه اEتفاقيــة وأي وظائــف أخــرى قــد يحددها  أداء الوظائــف اDEخــرى لDLمانــة المحــددة �� (ه) 
مؤتمــر اDEطــراف.

نامــج اDEمــم  �gكة بواســطة المديــر التنفيــذي ل igتفاقيــة بصــورة مشــEمانــة لهــذه اDEتــؤدي وظائــف ا  - 3
  ijتيبــات الــ igغذيــة والزراعــة وفقــا للDLمــم المتحــدة لDEالمتحــدة للبيئــة والمديــر العــام لمنظمــة ا

ــم اEتفــاق بشــأنها بينهمــا ويعتمدهــا مؤتمــر اDEطــراف. يت

ــة، أن يعهــد  ة والمصوت ــاع اDEطــراف الحــا¤� ــة أرب ــة ثLث يجــوز لمؤتمــر اDEطــراف أن يقــرر، بأغلبي  - 4
بوظائــف اDEمانــة إh منظمــة دوليــة مختصــة أخــرى أو أكــg? إذا اتضــح للمؤتمــر أن اDEمانــة E تــؤدي 

ــاة. ــورة المتوخ ــا بالص وظائفه

المادة 20
تسوية المنازعات

 أو تطبيــق هــذه اEتفاقيــة عــن طريــق gتســوية أي نــزاع بينهــا يتعلــق بتفســ hطــراف إDEتســعى ا  - 1
التفــاوض أو أي طــرق ســلمية أخــرى تختارهــا بنفســها.

 أي وقــت  عنــد التصديــق عــ( هــذه اEتفاقيــة، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو اEنضمــام إليهــا، أو ��  - 2
 صــك خطــي  ــن �� ــل اEقتصــادي، أن يعل ــة للتكام ــة إقليمي ــس منظم Eحــق، يجــوز DEي طــرف لي
افــه بإحــدى  igتفاقيــة، عــن اعEأو تطبيــق ا gيقــدم للوديــع فيمــا يتعلــق بــأي نــزاع يتعلــق بتفســ
لــزام لتســوية المنازعــات إزاء أي طــرف يقبــل نفــس  �Eأو كلتيهمــا عــ( ســبيل ا � Mالتاليتــ � Mالوســيلت

ام: � igــ اEل

 أقــرب وقــت   مرفــق ��  ســوف يعتمدهــا مؤتمــر اDEطــراف �� ijجــراءات الــ�Lالتحكيــم وفقــاً ل (أ) 
ــاً؛ و ــن عملي ممك

اع ع( محكمة العدل الدولية. � �gعرض ال (ب) 

يجــوز DEي طــرف يكــون منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي أن يصــدر إعLنــاً لــه نفــس اDEثــر فيمــا   - 3
 الفقــرة 2 (أ). ــه �� ــاً ل�Lجــراء المشــار إلي ــك وفق ــم وذل ــق بالتحكي يتعل

ة tيانــه وفقــاً DEحكامــه أو بعــد  igفــ  عــLن الصــادر بموجــب الفقــرة 2 ســارياً إh أن تنقــ�� �Eيظــل ا  - 4
ــع. ــدى الودي ــداع إشــعار خطــي بنقضــه ل ــة أشــهر مــن إي انقضــاء ثLث
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صــدار إعــLن جديــد بــأي وســيلة  �E ن، أو تقديــم إشــعار بالنقــض أوLيــان أي إعــt يؤثــر انقضــاء E  - 5
ــدل  ــة الع ــم أو محكم ــة تحكي ــام أي هيئ ــر أم ــد النظ ــون قي  تك ijــ ــراءات ال  ا�Eج ــائل �� ــن الوس م

اع عــ( خــLف ذلــك. � �gــ الدوليــة مــا لــم يتفــق طرفــا ال

اع نفــس ا�Eجــراء أو أي إجــراء وفقــاً للفقــرة 2، وإذا لــم يتمكنــا مــن تســوية  � �gإذا لــم يقبــل طرفــا الــ  - 6
� بإخطــار الطــرف اkEخــر بوجــود  Mعــ@? شــهراً بعــد قيــام أحــد الطرفــ �jل مــدة أثــLنزاعهمــا خــ
اع. وتقــدم لجنــة التوفيــق  � �gالــ  اع للجنــة التوفيــق عــ( طلــب أي مــن طــر�� � �gنــزاع بينهمــا، يحــال الــ
 مرفــق يعتمــده  ضافيــة المتعلقــة بلجنــة التوفيــق �� �Eجــراءات ا�Eتقريــراً يتضمــن توصياتهــا. وتــدرج ا

 للمؤتمــر.  موعــد E يتجــاوز انعقــاد اEجتمــاع الثــا�� مؤتمــر اDEطــراف ��

المادة 21
التعدي`ت ع( ا1تفاقية

ح تعديLت ع( هذه اEتفاقية. igي طرف أن يقDE يجوز  - 1

ــل  ــص أي تعدي ــة ن ــغ اDEمان ــراف. وتبل ــر اDEط ــاع لمؤتم  اجتم ــة �� ــذه اEتفاقي ــLت ه ــد تعدي تعتم  - 2
ح فيــه اعتمــاده بســتة أشــهر  igجتمــاع الــذي ســيقEطــراف قبــل موعــد اDEا hتفاقيــة إEح لهــذه ا igمقــ
حــة وتبلــغ بهــا  igت المقLتفاقيــة بالتعديــEعــ( هــذه ا � Mمانــة الموقعــDEقــل. كمــا تبلــغ اDEعــ( ا

ــم. ــع للعل ــك الودي كذل

ــة  ــذه اEتفاقي ح له igــ ــل مق ــ( أي تعدي ــاق ع ــل إh اتف ــا للتوص ــارى جهده ــراف قص ــذل اDEط تب  - 3
بتوافــق اkEراء. فــإذا اســتنفدت كل الجهــود الســاعية لتوافــق اkEراء دون التوصــل إh اتفــاق، يعتمــد 
ــاع.  اEجتم ــة �� ة والمصوت ــا¤� ــراف الح ــوات اDEط ــاع أص ــة أرب ــة ثLث ، بأغلبي gــ ــل أخ ــل، كح التعدي

يرسل الوديع التعديل إh جميع اDEطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.  - 4

يتــم إخطــار الوديــع كتابــة بالتصديــق عــ( أي تعديــل أو إقــراره أو قبولــه. ويبــدأ نفــاذ التعديــل   - 5
 لتاريــخ hالتــا � Mقبلتــه اعتبــاراً مــن اليــوم التعســ  ijطــراف الــDLالمعتمــد وفقــاً للفقــرة 3 بالنســبة ل
إيــداع صكــوك التصديــق عليــه أو إقــراره أو قبولــه مــن قبــل مــا E يقــل عــن ثLثــة أربــاع اDEطــراف. 
يــداع ذلــك  �E hالتــا � Mاليــوم التســع  ويبــدأ نفــاذ التعديــل بعــد ذلــك بالنســبة DEي طــرف آخــر ��

الطــرف لوثيقــة تصديقــه عــ( هــذا التعديــل أو قبولــه أو إقــراره.
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المادة 22
اعتماد وتعديل المرفقات

تشــكل مرفقــات هــذه اEتفاقيــة جــزءاً E يتجــزأ منهــا، ومــا لــم ينــص ¤احــة عــ( خــLف ذلــك،   - 1
ــا. ــات به ــة مرفق ــه إh أي ــت ذات  الوق ــة �� ــة إحال ــذه اEتفاقي ــة إh ه ــة إحال ــكل أي تش

دارية. �Eجرائية أو العلمية أو التقنية أو ا�Eالمرفقات ع( المسائل ا mتقت  - 2

ضافية لهذه اEتفاقية: �Eاح واعتماد نفاذ المرفقات ا igع( اق hجراء التا�Eينطبق ا  - 3

  ح مرفقــات إضافيــة لهــذه اEتفاقيــة وتعتمــد طبقــاً ل�Lجــراء المنصــوص عليــه �� igتقــ (أ) 
21؛ المــادة  مــن  و3   2  ،1 الفقــرات 

  ــك �� ــة بذل ــع كتاب ــر الودي ، أن يخط  ــا�� ــق إض ــول أي مرف ــتطيع قب ــرف E يس ــ( أي ط ع (ب) 
. ويبلــغ الوديــع،   ضــا�� �Eغــه باعتمــاد المرفــق اLغضــون ســنة مــن تاريــخ قيــام الوديــع بإب
ــت، أن   أي وق ــرف و�� ــوز DEي ط ــاه. ويج ــار يتلق ــأي إخط ــراف ب ــع اDEط ، جمي gــ دون تأخ
، وعنــد ذلــك يبــدأ نفــاذ المرفــق   اض عــ( أي مرفــق إضــا�� igعــEنــه الســابق باLيســحب إع

ــاه؛ و ــة (ج) أدن ــرة الفرعي ــاً للفق ــرف، وفق ــذا الط ــبة له بالنس

 ،  عنــد انقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعميــم الوديــع للتبليــغ باعتمــاد أي مرفــق إضــا�� (ج) 
ــاً DEحــكام  ــم تقــدم إخطــاراً وفق  ل ijــ ــع اDEطــراف ال ــذاًَ بالنســبة لجمي ــق ناف ــح المرف يصب

ــLه. ــة (ب) أع ــرة الفرعي الفق

اح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي تعديــLت لمرفقــات هــذه  igباســتثناء حالــة المرفــق الثالــث، يخضــع اقــ  - 4
ــة. ــذه اEتفاقي ــة له ــات إضافي ــاذ أي مرفق ــدء نف ــاد وب اح واعتم igــ  اق ــع �� ــراء المتب ــس ا�Eج ــة لنف اEتفاقي

اح واعتماد وبدء نفاذ التعديLت للمرفق الثالث: igع( اق hجراء التا�Eيطبق ا  - 5

 المــواد مــن  ح التعديــLت للمرفــق الثالــث وتعتمــد وفقــاً ل�Lجــراء المنصــوص عليــه �� igتقــ (أ) 
5 إh 9 والفقــرة 2 مــن المــادة 21؛

يتخذ مؤتمر اDEطراف قراراته بشأن اEعتماد بتوافق اkEراء؛ (ب) 

ــاذ  ــدأ نف ــث. ويب ــق الثال ــل المرف ــرار بتعدي ــوراً أي ق ــراف ف ــع اDEط ــع إh جمي ــل الودي يرس (ج) 
 المقــرر.  تاريــخ يحــدد �� التعديــLت بالنســبة لجميــع اDEطــراف ��
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ــة، فــL يبــدأ نفــاذ ذلــك   أو أي تعديــل لمرفــق بتعديــل لهــذه اEتفاقي إذا ارتبــط أي مرفــق إضــا��  - 6
 أو التعديــل إE وقتمــا يبــدأ نفــاذ التعديــل المتعلــق بهــذه اEتفاقيــة. ضــا�� �Eالمرفــق ا

المادة 23
التصويت

 الفقــرة 2   هــذه اEتفاقيــة صــوت واحــد، فيمــا عــدا مــا هــو منصــوص عليــه �� يكــون لــكل طــرف ��  - 1
ــاه. أدن

   تدخــل �� ijالمســائل الــ   التصويــت �� تمــارس أي منظمــة إقليميــة للتكامــل اEقتصــادي، حقهــا ��  - 2
 تكــون  ijعضــاء فيهــا الــDEصــوات مســاو لعــدد الــدول اDEئهــا بعــدد مــن اEنطــاق اختصاصهــا، بإد
 التصويــت إذا كانــت أي دولــة عضــو فيهــا   اEتفاقيــة. وE تمــارس هــذه المنظمــة حقهــا �� أطرافــاً ��

 التصويــت، والعكــس بالعكــس. تمــارس حقهــا ��

ة  ة والمصوتــة“ اDEطــراف الحــا¤�  عبــارة ”اDEطــراف الحــا¤� �jتفاقيــة تعــEغــراض هــذه اDEو  - 3
الســلب. أو  يجــاب  �Eبا والمصوتــة 

المادة 24
التوقيع

 11  قليميــة عــ( هــذه اEتفاقيــة �� �Eقتصــادي اEيفتــح بــاب التوقيــع لجميــع الــدول ولمنظمــات التكامــل ا
 01 h8991 إ �gــبتم ــن 21 أيلول/س ة م igــ  الف ــورك ��  نيوي ــدة �� ــم المتح ــر اDEم ــبتم�g 8991، وبمق أيلول/س

.9991 �gــبتم أيلول/س

المادة 25
قرار أو ا1نضمام R1التصديق أو القبول أو ا

قليميــة  �Eقــرار مــن جانــب الــدول والمنظمــات ا �Eتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو اEتخضــع هــذه ا  - 1
قليميــة للتكامــل  �Eتفاقيــة للــدول والمنظمــات اEا hنضمــام إEقتصــادي. ويفتــح بــاب اEللتكامــل ا
 لتاريــخ إقفــال بــاب التوقيــع عليهــا. وتــودع صكــوك التصديــق hقتصــادي اعتبــاراً مــن اليــوم التــاEا

قــرار أو اEنضمــام لــدى الوديــع. �Eأو القبــول أو ا

ــدول  ــن ال ــة، دون أي م ــذه اEتفاقي  ه ــاً �� ــادي طرف ــل اEقتص ــة للتكام ــة إقليمي ــح أي منظم تصب  - 2
 تكــون  ijحالــة المنظمــات الــ  امــات الناشــئة عــن اEتفاقيــة. و�� � igلEعضــاء فيهــا، ملزمــة بجميــع اDEا
ــا  ــة ودوله ــوh المنظم ــة، تت ــذه اEتفاقي  ه ــاً �� ــا طرف ــاء فيه ــدول اDEعض ــن ال ــg? م ــدة أو أك واح
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 هــذه الحــاEت،  اماتهــا بموجــب اEتفاقيــة. و�� � igمســؤولية كل منهــا عــن الوفــاء بال  اDEعضــاء البــت ��
 الوقــت ذاتــه، الحقــوق الناشــئة عــن  E يجــوز للمنظمــة والــدول اDEعضــاء فيهــا أن تمــارس، معــاً و��

ــة. اEتفاقي

ــا، أو  ــا، أو إقراره ــا أو قبوله ــوك تصديقه  صك ــادي �� ــل اEقتص ــة للتكام ــة إقليمي ــن أي منظم تعل  - 3
 تنظمهــا هــذه اEتفاقيــة، كمــا تخطــر هــذه المنظمــة  ijانضمامهــا، مــدى اختصاصهــا بالمســائل الــ

ــا. ــاق اختصاصه ــ( نط ــرأ ع ــري يط ــل جوه ــأي تعدي ــراف ب ــدوره اDEط ــر ب ــذي يخط ــع ال الودي

المادة 26
بدء النفاذ

� مــن صكــوك  Mلتاريــخ إيــداع الصــك الخمســ hالتــا � Mاليــوم التســع  يبــدأ نفــاذ هــذه اEتفاقيــة ��  - 1
قــرار أو اEنضمــام. �Eالتصديــق أو القبــول أو ا

ــ(  ــدق ع ــادي تص ــل اEقتص ــة للتكام ــة إقليمي ــة أو منظم ــبة DEي دول ــة، بالنس ــاذ اEتفاقي ــدأ نف يب  - 2
� مــن صكــوك  Mــداع الصــك الخمســ ــا، بعــد إي ــا أو تقرهــا أو تنظــم إليه ــة أو تقبله هــذه اEتفاقي
 لتاريــخ إيــداع هــذه الدولــة hالتــا � Mاليــوم التســع  قــرار أو اEنضمــام، �� �Eالتصديــق أو القبــول أو ا
ــا. ــا أو انضمامه ــا أو قبوله ــا أو إقراره ــك تصديقه ــادي لص ــل اEقتص ــة للتكام قليمي �Eــة ا أو المنظم

� 1 وE ، 2 يعتــ�g أي صــك مــودع مــن قِبــل أي منظمــة إقليميــة للتكامــل  Mغــراض الفقرتــDE  - 3
المنظمــة. تلــك    �� اDEعضــاء  الــدول  أودعتهــا    ijالــ للصكــوك  إضافيــاً  صــكاً  اEقتصــادي، 

المادة 27
التحفظات

E يجوز إبداء تحفظات ع( هذه اEتفاقية.

المادة 28
ا1نسحاب

 أي وقــت بعــد ثــLث ســنوات مــن تاريــخ بــدء نفاذهــا  يجــوز DEي طــرف أن ينســحب مــن اEتفاقيــة ��  - 1
بالنســبة لذلــك الطــرف، وذلــك بتوجيــه إخطــار خطــي إh الوديــع.

ــع  ــلم الودي ــخ تس ــ( تاري ــدة ع ــنة واح ــاء س ــذاً بانقض ــل ناف ــذا القبي ــن ه ــحاب م ــون أي انس يك  - 2
اEنســحاب. إخطــار    �� يتحــدد  تاريــخ Eحــق حســبما  أي    �� أو  اEنســحاب  �Eخطــار 
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المادة 29
الوديع

� العام لDLمم المتحدة هو الوديع لهذه اEتفاقية. MمDEيكون ا

المادة 30
حجية النصوص

يــة والروســية والصينيــة والعربيــة  � gنجل �Eســبانية واDEتفاقيــة الــذي تتســاوى نصوصــه اEيــودع أصــل هــذه ا
� العــام لDLمــم المتحــدة. MمــDEالحجيــة، لــدى ا  والفرنســية ��

 ذلك قانوناً، بالتوقيع ع( هذه اEتفاقية. وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون ��

. � Mمن عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسع �gمن أيلول/سبتم ?tاليوم العا   روتردام �� حررت ��
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املرفق األول
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المرفق ا71ول
R̀خطارات بموجب المادة 5 المعلومات المطلوبة ل

: تشمل اR1خطارات ما ي(,

خواص المواد الكيماوية وتعريفها واستخداماتها  - 1

اEسم الشائع؛ (أ) 

 hتحــاد الــدوEــاً (مثــال ذلــك ا ف بــه دولي igســم الكيمــاوي وفقــاً لنظــام تســميات معــEا (ب) 
للكيميــاء البحتــة والتطبيقيــة) حيثمــا وجــدت مثــل هــذه التســميات؛

ات؛ �mسماء التجارية وأسماء المستحDEا (ج) 

ــوز  ــة (CAS) ورم ــواد الكيماوي ــي الموجــز للم  الســجل الرقم ــم �� ــة، والرق ــام الرمزي اDEرق (د) 
النظــام الجمــر± الموحــد وأرقــام أخــرى؛

وط التصنيف؛ معلومات عن تصنيف اDEخطار، إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة ل@? (ه) 

استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية؛ (و) 

يائية – الكيماوية، السمية والسمية البيئية للمادة الكيماوية. � gالخواص الف (ز) 

, 7jجراء التنظيمي النها R1ا  - 2

:  Dجراء التنظيمي النها��Eمعلومات خاصة با (أ) 

؛  Dجراء التنظيمي النها��Eموجز ا  ’1‘

شارة إh الوثيقة التنظيمية؛ �Eا  ’2‘

؛  Dجراء التنظيمي النها��Eيان اt تاريخ بدء  ’3‘

ــم  ــد اتخــذ عــ( أســاس تقيي  ق Dــا� ــي النه ــا إذا كان ا�Eجــراء التنظيم شــارة إh م �Eا  ’4‘
 معلومــات عــن هــذا التقييــم gمــر كذلــك، توفــDEخطــار، وإذا كان اDEالمخاطــر أو ا

ــة؛ ــق ذات الصل ــارة إh الوثائ ش �Eــمل ا تش
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 ذلــك صحــة  ــة بمــا �� ي  بالنســبة للصحــة الب@? Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eدواعــي ا  ’5‘
البيئــة؛ أو  والعمــال،   � Mالمســتهلك

يــة   تشــكلها المــادة الكيماويــة عــ( الصحــة الب@? ijخطــار والمخاطــر الــDLموجــز ل  ’6‘
ــراء  ــع ل�Lج  المتوقgــ ــة والتأث ــال، أو البيئ � والعم Mــتهلك ــة المس ــك صح  ذل ــا �� بم

؛  Dــا� التنظيمــي النه

 ولكل فئة: Dجراء التنظيمي النها��Eستخدام حيثما اتخذ اEفئة أو فئات ا (ب) 

ــ�� ا�Eجــراء التنظيمــي  اEســتخدام المحظــور أو اEســتخدامات المحظــورة بمقت  ’1‘
؛  Dالنهــا�

 يظل مسموحاً (به) بها؛ ijستخدامات (الذي) الEستخدام أو اEا  ’2‘

ــات المنتجــة، والمســتوردة والمصــدرة والمســتخدمة،  ــات الكيماوي ــرات لكمي تقدي  ’3‘
ــرت؛ ــا تواف ــij م م

 بالنســبة للــدول واDEقاليــم اDEخــرى،  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Lهميــة المحتملــة لDEا hإشــارة إ (ج) 
ــاً؛ مــا كان ذلــك ممكن

معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل: (د) 

؛  Dجراء التنظيمي النها��Lقتصادية لEجتماعية – اEات ا gتقييم التأث  ’1‘

  ijأي معلومــات عــن البدائــل والمخاطــر النســبية الناجمــة عنهــا، إن وجــدت والــ  ’2‘
ــمل: ــد تش ق

اسرتاتيجيات اإلدارة املتكاملة لآلفات؛- 

املامرسات والعمليات الصناعية مبا فيها التكنولوجيات األنظف.- 
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, -jالمرفق الثا
دراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة R1 ,Pمعاي

, المرفق الثالث -.
 تحيلهــا اDEمانــة عمــLً بالفقــرة 5 مــن المــادة 5، تقــوم لجنــة اســتعراض  ijخطــارات الــ�Eلــدى اســتعراض ا

المــواد الكيماويــة:

ــ@? أو  ــة الب ــة صح ــباب حماي ــذ DEس ــد اتخ  ق Dــا� ــي النه ــراء التنظيم ــن أن ا�Eج ــد م بالتأك (أ) 
البيئــة؛

ــم المخاطــر، ويقــوم هــذا  ــد اتخــذ نتيجــة لتقيي  ق Dــا� ــات أن ا�Eجــراء التنظيمــي النه بإثب (ب) 
ــدى  ــائدة ل ــروف الس ــياق الظ  س ــة �� ــات العلمي ــتعراض للبيان ــاس اس ــ( أس ــم ع التقيي

� الوثائــق المقدمــة: Mولهــذا الغــرض، ينبغــي أن تبــ .  �jالطــرف المعــ

ف بها علمياً؛ igأن البيانات تحصلت طبقاً للطرائق المع  ’1‘

أن اســتعراضات البيانــات قــد تمــت ووثقــت وفقــاً للمبــادئ وا�Eجــراءات العلميــة   ’2‘
المعمــول بهــا بصــورة عامــة؛

 موضــوع عــ( أســاس عمليــة تقديــر المخاطــر  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eأن ا  ’3‘
ل�Lجــراء؛ المتخــذ  الطــرف  لــدى  الســائدة  بالظــروف  المرتبطــة 

   يوفــر أساســاً علميــاً عريضــاً بالقــدر الــكا�� Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eبالنظــر فيمــا إذا كان ا (ج) 
 المرفــق الثالــث، وذلــك بمراعــاة: يــر إدراج المــادة الكيماويــة �� �gلت

 hقــد أدى أو مــن المتوقــع أن يــؤدي إ  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eمــا إذا كان ا  ’1‘
أو اســتخداماتها؛  عــدد    �� أو  المســتخدمة  الكيماويــة  المــادة  كميــة    ��  gكبــ إنخفــاض 

 قــد أدى إh تقليــل فعــ( للمخاطــر أو مــن  Dجــراء التنظيمــي النهــا��Eمــا إذا كان ا  ’2‘
يــة أو البيئــة   المخاطــر عــ( الصحــة الب@? �� gالمتوقــع أن يســفر عنــه تخفيــض كبــ

؛  �jخطــار المعــ�Eــذي قــدم ا ــدى الطــرف ال ل

ــري  ــذي يج  ال Dــا� ــي النه ــراء التنظيم  أدت إh ا�Eج ijــ ــارات ال ــت اEعتب ــا إذا كان م  ’3‘
 ظــروف محــدودة   منطقــة جغرافيــة محــدودة أو ��  مطبقــة ســوى ��gاتخــاذه غــ

ــرى؛ أخ
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ــ(  ــاً ع ــة تجاري ــادة الكيماوي ــداول الم ــتمرار ت ــد اس ــل يؤك ــاك دلي ــا إذا كان هن م  ’4‘
؛ hالــدو الصعيــد 

دراج أي  �E ًحــد ذاتهــا ســبباً كافيــا  مراعــاة أن إســاءة اEســتخدام بصــورة متعمــدة ليســت �� (د) 
ــث. ــق الثال  المرف ــة �� ــادة كيماوي م
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المرفق الثالث 1
جراء الموافقة المسبقة عن علم R1 المواد الكيميائية الخاضعة

الســجل المادة الكيماوية  , -. الرقــم 
ــواد  ــز للم ــي الموج الرقم

يــة و لكيما ا

الفئة

اته igحه واسLمبيد آفات*5-76-293، 4، 5 – ت وأم
مبيد آفات8-60-15972اEDEكلور

مبيد آفات3-06-116اDEلديكارب
مبيد آفات2-00-309الدرين

مبيد آفات0-50-86اDEزنينفوس ميثل
مبيد آفات4-31-485بينا باكريل

مبيد آفات1-06-2425كابتافول
مبيد آفات9-74-57كلوردان

مبيد آفات3-98-6164كلور ديميفورم
يLت � �gمبيد آفات6-15-510كلورو ب

 i�.مبيد آفات3-29-50د.د
مبيد آفات1-57-60ديلدرين

و-أورثو-كريســول (DNOC) وأمLحــه (مثــل النشــادر وملــح البوتاســيوم  igني
وملــح الصوديــوم)

534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7

مبيد آفات

اته igحه واسLمبيد آفات*7-85-88دينوسيب وأم
 برومو اEيثان Dمبيد آفات4-93-1106، 2 – ثنا�

مبيد آفات7-29-115اDEندوسلفان
� MيثيلEكلوريد ا  مبيد آفات2-06-107ثا��

� MيثيلEمبيد آفات8-21-75أكسيد ا
مبيد آفات7-19-640فلورو اسيتاميد

مبيد آفات1-73-608سدا� كلورو هكسان حلقي (أيسومرات مختلطة)
مبيد آفات8-44-76سباعي الكلور

ين � �gكلورو الب مبيد آفات1-74-118سدا�
مبيد آفات9-89-58ليندان

 العضويــة ومركبــات زئبــق gمركبــات الزئبــق، بمــا فيهــا مركبــات الزئبــق غــ
اDEلكيــل واDEلكيلــو كســيالكيل ومركبــات زئبــق آريــل

مبيد آفات

/أيلول 2004 وRC-4/5 الصــادر  �g24 ســبتم  بالصيغــة المعدلــة مــن ِقبــل مؤتمــر اDEطــراف بموجــب القــرارات RC-1/3 الصــادر ��  (1)
يــن اDEول2008; بتاريــخ 31 أكتوبر/ت@?

ــخ ــادرة بتاري ــران 2011 و RC-6/6, RC-6/5 RC-6/4 و RC-6/7 الص ــو/ حزي ــخ 24 يوني ــادرة بتلري  و RC-5/4, RC-5/3 و RC-5/5 الص
 10 مايو 2013 و RC-7/4  بتاريخ 15 مايو 2015
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الســجل المادة الكيماوية  , -. الرقــم 
ــواد  ــز للم ــي الموج الرقم

يــة و لكيما ا

الفئة

مبيد آفات6-92-10265ميثاميدوفو
مبيد آفات4-22-6923مونوكروتوفوس

مبيد آفات2-38-56باراثيون
اته igحه واسLكلورو الفينول وأم مبيد آفات5-86-87*خما�

� Mمبيد آفات2-35-8001التوكساف
 ذلك:  بوتيل القصدير بما �� ?�Lجميع مركبات ث

 بوتيل القصدير ?�Lأكسيد ث -
 بوتيل القصدير ?�Lفلوريد ث -

 بوتيل القصدير ?�Lميتا كريليت ث -
 بوتيل القصدير ?�Lبنـزويت ث -

 بوتيل القصدير ?�Lكلوريد ث -
 بوتيل القصدير ?�Lلينوليت ث -

 بوتيل القصدير ?�Lنافثينيت ث -

56-35-9
1983-10-4
2155-70-6
4342-36-3
1461-22-9

24124-25-2
85409-17-2

مبيد آفات

تركيبات مساحيق غبارية تحتوي ع( توليفة من:
 المائة أو يزيد، - بينوميل بمقدار 7 ��

 المائة أو يزيد، - كربوفوران بمقدار 10 ��
 المائة أو يزيد ام بمقدار 15 �� gث -

17804-35-2
1563-66-2
137-26-8

آفــات  مبيــد  تركيبــة 
الخطــورة شــديدة 

فوسفاميدون
ــن  ــم م ــن 1000 غ ــد ع ــادة تزي ــن الم ــان م ــة للذوب ــائلة قابل ــة س (تركيب

العنــm المكــون النشــط/1)

6-21-13171 (مزيــج ايزومــر 
((Z)و  (E)

((Z) ايزومر) 4-98-23783
((E) ايزومر) 4-99-297

آفــات  مبيــد  تركيبــة 
الخطــورة شــديدة 

ميثيل باراثيون
 mبنســبة %19.5 و مــا فــوق، مــن العنــ (EC) بLســتح �Lات قابلــة ل � gتركــ)
المكــون النشــط ومــواد غباريــة تحتــوي عــ( %1.5 و مــا فــوق ، مــن 

ــط) ــm النش العن

آفــات 298-00-0 مبيــد  تركيبــة 
الخطــورة شــديدة 

اDEسبست:
- اكتينوليت
- أنثوفيليت

- أموسيت
- كريسوديليت

- تريموليت

77536-66-4
77536-67-5
12172-73-5
12001-28-4
77536-68-6

صناعية
صناعية
صناعية
صناعية
صناعية

 ذلك: وم التجاري بما �� �gال   الفينيل الثما�� Dالثنا� ?gي �Eا
وم �gال  الفينيل السدا� Dالثنا� ?gي �Eا -
وم �gالفينيل السباعي ال  Dالثنا� ?gي �Eا -

36483-60-0
68928-80-3

صناعية

 ذلك: وم التجاري بما �� �gال  الفينيل الخما� Dالثنا� ?gي �Eا
وم �gالفينيل الرباعي ال  Dالثنا� ?gي �Eا -

وم �gال  الفينيل الخما� Dالثنا� ?gي �Eا -
40088-47-9
32534-81-9

صناعية
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الســجل المادة الكيماوية  , -. الرقــم 
ــواد  ــز للم ــي الموج الرقم

يــة و لكيما ا

الفئة

 فلوركتا�� gحمض السلفونيك الب
فلوركتان، gسلفونات الب

فلوركتان، بما فيها: gت البLفلوركتان وسلفوني gسلفوناميدات الب
  فلوركتا�� gحمض السلفونيك الب -

فلوركتانية gسلفونات البوتاسيوم الب -
فلوركتانية gسلفونات الليثيوم الب -

فلوركتانية gمونيوم البDEسلفونات ا -
فلوركتانية gمونيوم البDEإيثانول ا  - سلفونات ثا��
فلوركتانية gمومنيوم البDEسلفونات رابع إيثيل ا -

فلوركتانية gالحلقي الب  Dمونيوم الثنا�DEإيثيل ا  - سلفونات ثا��
 فلوركتا�� gيثيل الب �Eن-سلفوناميد ا -
-ن-سلفوناميد امليثيل البريفلوركتاين

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

-N-(2-hydroxyethyl)-Nmethylperfluorooctane sulfonamide

 فلوركتا�� gفلوريد السلفونيل الب

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

صناعية

وم �gمركبات ثنائية الفينيل متعددة ال( 8-01-36355 (سدا�
(  7-07-27858 (ثما��

6-09-13654 (عشاري)

صناعية

صناعية3-36-1336مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
صناعية8-33-61788مركبات ثLثية الفينيل متعددة الكلور

يثيل �Eصناعية2-00-78الرصاص رباعي ا
صناعية1-74-75الرصاص رباعي الميثيل

 برومو بروبيل) فوسفات Dصناعية7-72-126تريس (2، 3 – ثنا�

طــLع عــ( قائمــة لDLرقــام  �Lالســجل الرقمــي الموجــز للمــواد الكيميائيــة. ول  * لــم نذكــر ســوى أرقــام المركبــات اDEم المســجلة ��
 الســجل الرقمــي الموجــز, يمكــن الرجــوع إh الوثيقــة التوجيهيــة للقــرار ذات الصلــة. اDEخــرى الوثيقــة الصلــة ��
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المرفق الرابع
دراج تركيبات مبيدات اN1فات R1 ال`زمة ,Pالمعلومات والمعاي

, المرفق الثالث شديدة الخطورة .-

ح OPالوثائق المطلوبة من الطرف المق الجزء 1 - 

حات المقدمة تبعاً للفقرة 1 من المادة 6 وثائق كافية تشتمل ع( المعلومات التالية: igتتضمن المق

اسم تركيبة مبيد اkEفات الخطرة؛ (أ) 

كيبة؛ igال  اسم العنm المكون النشط أو العنا¤ المكونة النشطة �� (ب) 

كيبة؛ igال  الكمية النسبية من كل عنm مكون نشط �� (ج) 

كيبة؛ igنوع ال (د) 

، إن وجدت؛ � Mسماء التجارية وأسماء المنتجDEا (ه) 

ح؛ igفات لدى الطرف المقkEكيبة مبيد ا igف بها ل igستخدام الشائعة المعEأنماط ا (و) 

  ijثــار الضــارة والطريقــة الــkEذلــك ا  وصــف واضــح لــكل حــادث متعلــق بالمشــكلة؛ بمــا �� (ز) 
ــات؛ ــد اkEف ــة مبي ــا تركيب ــتخدمت به اس

م اتخــاذه اســتجابة  � igح أو يعــ igه اتخــذه الطــرف المقــ gأي إجــراء تنظيمــي أو إداري أو غــ (ح) 
ــوادث. ــذه الح له
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- أن تجمعها ا71مانة ,qيتع , Orالمعلومات ال الجزء 2 - 
ــد  ــة مبي كيب igــة ب ــبة ذات الصل ــات المناس ــع المعلوم ــة بجم ــوم اDEمان ــادة 6، تق ــن الم ــرة 3 م ــاً للفق تبع

ــك:  ذل ــا �� ــات، بم اkEف

كيبة مبيد اkEفات؛ igيكولوجية ل �Eيائية – الكيماوية والسمية والسمية ا � gالخواص الف (أ) 

وجود قيود ع( المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول اDEخرى؛ (ب) 

 الدول اDEخرى؛ كيب المبيد �� igمعلومات عن الحوادث المرتبطة ب (ج) 

ــة أو   حكوميgــة أو منظمــات غــ معلومــات مقدمــة مــن أطــراف أخــرى، أو منظمــات دولي (د) 
مصــادر أخــرى ذات صلــة، وطنيــة كانــت أم دوليــة؛

تقييمات المخاطر و/أو اDEخطار، حيثما وجدت؛ (ه) 

نتــاج أو المبيعــات  �Eت أو كميــات اLكيبــة مثــل عــدد التســجي igات حجــم اســتعمال ال ?tمــؤ (و) 
ــرت؛ إذا تواف

كيبات، إن وجدت؛ igوالحوادث المرتبطة بهذه ال ،  �jتركيبات أخرى للمبيد المع (ز) 

ممارسات بديلة لمكافحة اkEفات؛ (ح) 

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

, المرفق  دراج تركيبات مبيدات اN1فات شديدة الخطورة .- R1 ,Pمعاي الجزء 3 - 
الثالث

 أحالتهــا اDEمانــة إليهــا بموجــب الفقــرة  ijحــات الــ igلــدى اســتعراض لجنــة اســتعراض المــواد الكيماويــة للمق
5 مــن المــادة 6 فإنهــا تراعــي:

دقــة اDEدلــة عــ( أن اســتخدام تركيبــة مبيــد اkEفــات قــد أدى طبقــاً للممارســات الشــائعة أو  (أ) 
ــا؛ ــغ عنه ــوادث المبل ــوع الح ح إh وق igــ ــدم للمق ــرف المق ــدى الط ــا ل ف به igــ المع
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ــروف  ــاخ والظ ــث المن ــن حي ــابهة م ــرى المتش ــدول اDEخ ــوادث لل ــذه الح ــل ه ــة مث أهمي (ب) 
اkEفــات؛ مبيــدات  تركيبــة  اســتخدام  وأنمــاط 

  ijوجــود قيــود عــ( مناولــة أو عــ( المســتخدم فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا أو بالتقنيــات الــ (ج) 
 E  ijالمعقــول تطبيقهــا، أو تطبيقهــا عــ( نطــاق واســع لــدى الــدول الــ gقــد يكــون مــن غــ

وريــة؛ �mساســية الDEتتوافــر لديهــا البنيــة ا

 استخدمت من تركيبة المبيد؛ ijثار المبلغ عنها بالنسبة للكميات الkEأهمية ا (د) 

ــة  دراج تركيب �E ًــا ــبباً كافي ــا س ــد ذاته  ح ــت �� ــدة ليس ــورة متعم ــتخدام بص ــاءة اEس إن إس (هـ) 
 المرفــق الثالــث. المبيــد ��
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المرفق الخامس
المعلومات المطلوبة R1خطارات التصدير

تحتوي إخطارات التصدير ع( المعلومات التالية:  - 1

ــرف  ــدر والط ــرف الُمص ــدى الط ــة ل ــة المختص ــة المعين ــلطات الوطني ــوان الس ــم وعن اس (أ) 
المســتورد؛

التاريخ المتوقع للتصدير إh الطرف المستورد؛ (ب) 

  ــدة بشــدة وموجــز بالمعلومــات المحــددة �� ــة المحظــورة أو المقي اســم المــادة الكيماوي (ج) 
 �mــة بمقتــ�� المــادة 5. وإذا كان الخليــط أو المســتح  ســتقدم لDLمان ijــ المرفــق اDEول ال
يحتــوي عــ( أكــg? مــن مــادة مــن هــذه المــواد الكيماويــة فتقــدم هــذه المعلومــات عــن كل 

مــادة منهــا؛

ــة واEســتخدام المتوقــع لهــا داخــل تلــك  ــة المتوقعــة للمــادة الكيماوي ــان يوضــح الفئ بي (د) 
الفئــة لــدى الطــرف المســتورد، إذا كانــت معروفــة؛

 الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية وانبعاثاتها؛gمعلومات عن التداب (ه) 

� المــادة أو المــواد الكيماويــة المحظورة  gفتذكــر نســبة تركــ ، �mحالــة الخليــط أو المســتح  �� (و) 
ــة؛ ــدة بشــدة المعني أو المقي

اسم وعنوان الجهة المستوردة؛ (ز) 

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

 الفقــرة 1، يقــدم الطــرف المصــدر المعلومــات اDEخــرى  ضافــة إh المعلومــات المشــار إليهــا �� �Eبا  - 2
ــتورد. ــرف المس ــا الط ــد يطلبه  ق ijــ ــق اDEول ال  المرف ــددة �� المح
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المرفق السادس2
تسوية المنازعات

ألف - قواعد التحكيم
 اDEغــراض المتعلقــة بالفقــرة 2 (أ) مــن المــادة 20 مــن اتفاقيــة روتــردام بشــأن  تكــون إجــراءات التحكيــم ��
  ــة �� ــرة متداول ــة خط ــات معين ــدات آف ــة ومبي ــواد كيميائي ــأن م ــم بش ــن عل ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق إج

: hــا التجــارة الدوليــة، عــ( النحــو الت

المادة 1
 اللجــوء إh التحكيــم وفقــا للمــادة 02 مــن اEتفاقيــة بواســطة إخطــار  ع �� يجــوز للطــرف أن يــ@?  -1
 hدعــاء، إ �Eوجــه اDE خطــار مصحوبــا ببيــان�Eاع. ويكــون ا � �gالــ  مكتــوب موجــه إh الطــرف اkEخــر ��
 ذلــك، عــ( وجــه  � الموضــوع المطــروح عــ( التحكيــم، بمــا �� Mجانــب أي وثائــق مؤيــدة لــه، ويبــ

ــا، ها أو تطبيقه gــار تفســ ــة المث ــواد اEتفاقي الخصــوص، م

� يحيــLن نزاعــا إh التحكيــم وفقــا للمــادة 02.  Mمانــة بــأن الطرفــDEيقــوم الطــرف المدعــي بإخطــار ا  -2
دعــاء والوثائــق  �Eوجــه اDE خطــار المكتــوب المقــدم مــن الطــرف المدعــي مصحوبــا ببيــان�Eويكــون ا
 تلقتهــا بهــذا  ijــ ــة بإرســال المعلومــات ال ــا. وتقــوم اDEمان  الفقــرة 1 آنف ــدة المشــار إليهــا �� المؤي

ــع اDEطــراف. الشــأن إh جمي

المادة 2
� اDEطراف، هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثLثة أعضاء. Mتنشب ب  ijالمنازعات ال  تنشأ، ��  -1

اع محكمــا، ويقــوم المحكمــان المعينــان وفقــا لذلــك باEتفــاق فيمــا بينهمــا  � �gالــ  � كل طــرف �� Mيعــ  -2
بتســمية المحكــم الثالــث الــذي يكــون رئيســا للهيئــة القضائيــة. وE يكــون رئيــس الهيئــة القضائيــة 
 Eو ، � Mــن الطرفــ  أراض أي مــن هذي ــه �� اع، وE يكــون محــل إقامت � �gــ  ال ــدي طــر��  بل �jمــن مواطــ
ــأي صفــة مــن الصفــات اDEخــرى. ــة ب يكــون مســتخدما لــدى أي منهمــا، وE يكــون قــد عالــج القضي

ــة  ــس المصلح ــا نف  له ijــ ــراف ال ــوم اDEط ، تق � Mــ ــن طرف ــg? م � أك Mــ ــب ب  تنش ijــ ــات ال  المنازع ��  -3
� محكــم واحــد باEتفــاق فيمــا بينهــا. Mبتعيــ

.2004 �gطراف بموجب المقرر 1/11 المؤرخ 24 أيلول/سبتمDEول لمؤتمر اDEجتماع اEاعتمدها ا  ijبالصيغة ال  2
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. hوDEا � Mيتم شغل أي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة للتعي  -4

اع قبــل تســمية رئيــس هيئــة التحكيــم القضائيــة، تقــوم  � �gطــراف عــ( موضــوع الــDEإذا لــم تتفــق ا  5-
ــوع. ــد الموض ــة بتحدي ــم القضائي ــة التحكي هيئ

المادة 3

اع محكمــا خــLل شــهرين مــن التاريــخ الــذي يتســلم فيــه الطــرف  � �gأحــد أطــراف الــ � Mإذا لــم يعــ  -1
� العــام لDLمــم المتحــدة  MمــDEخــر أن يخطــر اkEالمدعــى عليــه إخطــار التحكيــم، يجــوز للطــرف ا

ــن. ة شــهرين آخري igــ ــوم بالتســمية خــLل ف ــك ليق بذل

� المحكــم  Mل شــهرين مــن تاريــخ تعيــLإذا لــم يتــم تســمية رئيــس هيئــة التحكيــم القضائيــة خــ  2-
ــمية  ، بتس � Mــ ــد الطرف ــن أح ــب م ــ( طل ــاء ع ــدة، بن ــم المتح ــام لDLم � الع Mــ ــوم اDEم ، يق  ــا�� الث

. � Mــ ــهرين أخري ة ش igــ ــLل ف ــس خ الرئي

المادة 4
. hتفاقية والقانون الدوEحكام اDE تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا

المادة 5
اع خLف ذلك. � �gما لم يقرر أطراف ال ، تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخ(

المادة 6
ــية  ــة أساس  حمايgــ ــراف، بتداب ــد اDEط ــب أح ــ( طل ــاء ع ، بن zــو ــة أن ت ــم القضائي ــة التحكي ــوز لهيئ يج

ــة. مؤقت

المادة 7
اع عمــل هيئــة التحكيــم القضائيــة، ويعملــون كل مــا بوســعهم، عــ( وجــه الخصــوص،  � �gيســهل أطــراف الــ

مــن أجــل:

تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والمرافق الوثيقة الصلة؛ (أ) 

اء وتلقي شهادتهم. �gورة، من استدعاء الشهود أو الخ �mوتمكينها، عند ال (ب) 
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المادة 8
 أعمــال هيئــة gيــة أثنــاء ســt يــة أي معلومــات يتلقونهــا بصفــةt مــون بحمايــة � igطــراف والحــكام ملDEا

التحكيــم القضائيــة.

المادة 9
اع نفقــات المحكمــة بالتســاوي فيمــا بينهــم، مــا لــم تقــرر هيئــة التحكيــم القضائيــة  � �gيتحمــل أطــراف الــ
ــة القضائيــة بســجل لجميــع  خــLف ذلــك بســبب ظــروف القضيــة عــ( وجــه الخصــوص. وتحتفــظ الهيئ

نفقاتهــا وتقــدم بيانــا نهائيــا بهــذا الصــدد إh اDEطــراف.

المادة 10
 القضيــة،  اع وقــد يتأثــر بالقــرار المتخــذ �� � �gموضــوع الــ  ��  يجــوز لطــرف لديــه مصلحــة ذات طابــع قانــو��

 الدعــوى بموافقــة هيئــة التحكيــم القضائيــة. أن يتدخــل ��

المادة 11
ة وأن  ?tاع مبــا � �gيجــوز لهيئــة التحكيــم القضائيــة أن تســتمع لدعــاوى مضــادة قــد تنشــأ عــن موضــوع الــ

تبــت فيهــا.

المادة 12
تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص ا�Eجراءات والموضوع بأغلبية أصوات أعضائها.

لمادة 13
اع أمــام الهيئــة القضائيــة أو عجــز عــن الدفــاع عــن دعــواه، يجــوز  � �gالــ  إذا لــم يمثــل أحــد طــر��  1-
 ا�Eجــراءات وإصــدار قرارهــا. ولــن يشــكل  �� gخــر أن يطلــب مــن الهيئــة مواصلــة الســkEللطــرف ا

ــا.  إجراءاته �� gــن الســ ــا م ــواه مانع ــن دع ــاع ع ــن الدف ــا أو عجــزه ع ــاب طــرف م غي

دعــاء قائــم عــ( أســس  �Eأن ا hإ � DMــة قبــل إصــدار قرارهــا أن تطمــ ــة القضائي عــ( الهيئ  -2
ســليمة مــن الحقائــق والقانــون.
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المادة 14
ــه  ــل في ــذي اكتم ــخ ال ــن التاري ــهر م ــة أش ــLل خمس  خ Dــا� ــا النه ــة قراره ــم القضائي ــة التحكي ــدر هيئ تص
ة ينبغــي أE تتجــاوز خمســة أشــهر  igــ  لف �jــ ــد الحــد الزم وري تمدي �mــ ــن ال ــم تجــد أن م ــا ل تشــكيلها، م

أخــرى.

المادة 15
 قــام عليهــا. ويحتــوي  ijاع ويــ@د المســوغات الــ � �gللهيئــة القضائيــة عــ( موضــوع الــ  Dالقــرار النهــا� mيقتــ
ــة   الهيئ ــو �� ــوز DEي عض . ويج  Dــا� ــرار النه ــخ الق ــه وتاري ــاركوا في ــن ش ــاء الذي ــماء اDEعض ــ( أس ــرار ع الق

ــا منفصــL أو مخالفــا.  رأي Dــة أن يرفــق بالقــرار النهــا� القضائي

لمادة 16
 اEتفاقيــة المقــدم بموجــب القــرار ملزمــا أيضــا للطــرف gاع. ويكــون تفســ � �gالــ  يكــون القــرار ملزمــا لطــر��
 Eتدخــل هــذا الطــرف بشــأنها و  ijمــور الــDEنفــة بقــدر مــا يتصــل باkEالــذي تدخــل بموجــب المــادة 01 ا

اع مســبقا عــ( إجــراءات اســتئنافية. � �gيقبــل القــرار اســتئنافا مــا لــم يتفــق طرفــا الــ

المادة 17
 gه، فيمــا يتعلــق بتفســLوفقــا للمــادة 61 أعــ  Dبالقــرار النهــا� � Mأولئــك الملزمــ � Mف قــد ينشــأ بــLأي اختــ
 أصدرتــه  ijهيئــة التحكيــم القضائيــة الــ hي منهمــا أن يقدمــه إDE هــذا القــرار أو طريقــة تنفيــذه، يجــوز

لتبــت فيــه.

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

المادة 1
نشــاء لجنــة توفيــق بموجــب الفقــرة 6 مــن المــادة 20  �E نــزاع  يقــدم طلــب خطــي مــن أي طــرف ��  - 1

ــك. ــراف بذل ــLغ اDEط ــوراً بإب ــة ف ــوم اDEمان ــة. وتق إh اDEمان

 ذلــك، مــن خمســة أعضــاء، اثنــان يعينهــم gطــراف عــ( غــDEتتألــف لجنــة التوفيــق، مــا لــم تتفــق ا  - 2
كة. igعضــاء بصــورة مشــDEــك ا ــع ورئيــس ســينتخبه أولئ كل طــرف ضال
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المادة 2
� أعضائهــم  Mمصالحهــم بتعيــ i�Lطــراف الذيــن تتــDEيقــوم ا � Mمــن طرفــ ?gأكــ � Mحالــة نشــوء نزاعــات بــ  ��

كة وباEتفــاق. igاللجنــة بصــورة مشــ  ��

المادة 3
إذا لــم تتــم أي تعيينــات مــن جانــب اDEطــراف خــLل شــهرين مــن تاريــخ تلقــي اDEمانــة للطلــب الخطــي 
� العــام لDLمــم المتحــدة بنــاًء عــ( طلــب مــن الطــرف، بإجــراء  MمــDEالمــادة 1، فيقــوم ا  المشــار إليــه ��

ة شــهرين آخريــن. igل فــLتلــك التعيينــات خــ

المادة 4
 اللجنــة، فــإن  � العضــو الرابــع �� Mل شــهرين مــن تاريــخ تعيــLإذا لــم يتــم اختيــار رئيــس لجنــة التوفيــق خــ
ة شــهرين  igل فــLرئيــس خــ � Mمــم المتحــدة يقــوم، بنــاًء عــ( طلــب مــن الطــرف، بتعيــDLالعــام ل � MمــDEا

آخريــن

المادة 5
. اع ع( خLف ذلك، بتحديد نظامها الداخ( � �gتقوم لجنة التوفيق، ما لم تتفق أطراف ال  - 1

تكلــف اDEطــراف وأعضــاء اللجنــة بحمايــة tيــة أيــة معلومــات يتلقونهــا بصــورة tيــة أثنــاء أعمــال   - 2
ــة. اللجن

المادة 6
تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 7
اع خــLل اثــ�j عــ@? شــهراً مــن إنشــائها، ويقــوم  � �gتقــدم لجنــة التوفيــق تقريــراً بتوصيــات خاصــة بحســم الــ

اDEطــراف ببحثــه مــع توافــر حســن النوايــا.

المادة 8
ــة إليهــا،  ــة لبحــث المســألة المحال ــة التوفيــق لديهــا الصLحي ــة أي خــLف حــول مــا إذا كانــت لجن  حال ��

فتقــوم اللجنــة بالبــت فيــه.
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المادة 9
ــة  ــظ اللجن ــم. وتحتف ــا بينه ــا فيم ــاق عليه ــم اEتف ــص يت ــة بحص ــف اللجن اع تكالي � �gــ ــراف ال ــل أط تتحم

ــراف. ــا إh اDEط ــاً به ــاً نهائي ــدم بيان ــا، وتق ــع تكاليفه ــجل لجمي بالس
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