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 حول مؤتمر األطراف الثامن التفاقية ستوكهولم IPENنظر  اتوجه
 2017نيسان/أيار 

 
 ستتم دعوة مؤتمر األطراف الثامن لمناقشتها:القضايا التي فيما يخص  IPENنظر  حول وجهاتفيما يلي بيان موجز 

 
 المساعدات التقنية والمراكز اإلقليمية

  ستمرار م إلى االيجب أن يرحب مؤتمر األطراف الثامن بتوصيات المراكز اإلقليمية حول النفايات البحرية البالستيكية والميكروبالستيكية وأن يدعو
 UNEP/CHW.13/INF/29 - UNEP/POPS/COP.8/INF/26كما هو مبّين في الملحق السادس من  ةبنشاطاتهم المستقبلي

  تي الحتراق، والتكنولوجيا أساليب التدمير غير المرتبطة بانقل  فإن، مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورللمخزونات المتبقية الضخمة من نظرًا
 يعد أولوية قصوى. ويجب تشجيع التعاون اإلقليمي في هذا الخصوص.تحقق متطلبات االتفاقية، 

  التقارير وجمع بيانات الجرد على المستوى الوطني يعد أمرًا أساسيًا لتطبيق االتفاقية.إن إجراء تدريب حول تقديم 
  ة ات التقنيأن تكون أكثر فعالية واستدامة بالنسبة إلى الحصول على المساعد "التعلم بالممارسة"عوضًا عن ورشات العمل، فإن من شأن مقاربة

 بهة في المستقبل.لمشاكل محددة وتعلم كيفية التعامل مع قضايا مشا
  ر بشكل مباش عن طريق مساهمتهماالمنظمات غير الحكومية التي تهتم بالشأن العام المجتمع المدني و يجب أن تزيد المراكز اإلقليمية من مشاركة

 في تصميم المشاريع وتطبيقها. ويجب أن يكون هذا المعيار من ضمن التقييمات والتقارير التي يقدمانها. 
 

 الماليةالموارد 
  1مليار دوالر أمريكي. 4.4حوالي  2022-2018لفترة المرفق البيئي العالمي السابع يبلغ تقدير مؤتمر األطراف الثامن لصافي احتياجات التمويل 

الجديدة التي تمت الملوثات العضوية الثابتة األربعة عشر بمن االحتياجات الفعلية ألنه ال يتضمن التكاليف المرتبطة أقل هذا المبلغ يعد ولكن 
(. باإلضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى 2015إضافتها إلى القائمة األولية التي تضم اثنتا عشرة مادة )اعتبارًا من مؤتمر األطراف السابع في عام 

شير إلى أن تكاليف تدمير ، مما يمن مخزون مركبات ثنائي الفيني متعدد الكلور أو أقل في المائة 20يمكن تحديد مكان  أنه في بعض الحاالت
البلدان تمثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور قد تكون أعلى بكثير. وأخيرًا، تفترض الدراسة بأن البيانات المرتبطة بأحد البلدان أو مجموعة من 

 أو ظروفها الوطنية. ، وذلك بغض النظر عن حجم البلدانتلككافة بلدان اإلقليم الذي يقع فيه هذا البلد أو مجموعة البلدان 
 ويتضمن ذلك النفايات المواد الكيميائية والنفايات،  مليون دوالر أمريكي لمجال 850 مبلغ تخصص مسودة وثيقة برامج مرفق البيئة العالمي السابع

وهو أقل بخمس مرات من  –المواد المستنفذة لألوزون ( و SAICMالمقاربة االستراتيجية لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية )العضوية الثابتة والزئبق و 
وقد يكون هناك تمويل إضافي فيما يخص المواد الكيميائية من خالل برامج التأثير لمرفق البيئة العالمي السابع. ولكن من  2االحتياجات المقدرة.

 كبير التمويل المتوفر من خالل مرفق البيئة العالمي. الواضح أن االحتياجات المالية الالزمة لتطبيق اتفاقية استوكهولم تفوق وعلى نحو
  ه يحقق بالفعل احتياجات البلدان وأهداف تقييمًا لالحتياجات من ضمن تصميمه وذلك من أجل ضمان أن‘ البرنامج الخاص’يجب أن يتضمن

 المعلنة، وخصوصًا كونه مقيدًا من الناحية الزمنية. 
  هتم تالتنفيذي للبرنامج الخاص إلى النظر في الدور الهام لمساهمات المنظمات غير الحكومية التي المجلس يجب أن يدعو مؤتمر األطراف

ى مع بالشأن العام في تطبيق االتفاقية وتعزيز المؤسسات وذلك بغية تخصيص جزء من التمويل لنشاطات المنظمات غير الحكومية بما يتماش
 أهداف البرنامج الخاص.

 مصادر أخرى  لم تتحقق بعد، فإنه يجب البحث عن 13لتزامات الخاصة بالتمويل الجديد واإلضافي المشار إليه في المادة بما أن االحتياجات واال
ن التي أو البلدا/و التي قامت بإنتاج المواد العضوية الثابتةمن أجل استرداد التكاليف من الشركات وذلك للتمويل بما في ذلك األدوات االقتصادية 

 ا فيها.توجد مقراته
 

                                                 
1UNEP/POPS/COP.8/INF/32  
2agenda-policy-and-directions-programming-7-documents/gef-meeting-https://www.thegef.org/council  

https://www.thegef.org/council-meeting-documents/gef-7-programming-directions-and-policy-agenda
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 االلتزام
  التفاقية مؤتمر األطراف الثامن ا يستكمل. يجب أن "بأقرب وقت من الناحية العملية"من مؤتمر األطراف وضع نظام لاللتزام  17تطلب المادة

 عن طريق الموافقة على اإلجراءات واآلليات لتعريف عدم االلتزام والتعامل معه. 17ويلتزم حااًل بمتطلبات المادة 
  وتعد  التفاقية.تعهدات الدعم التقني والمالي كما ينبغي أن تنظر في كافة احتياجات استساعد آليات عدم االلتزام على تحديد األولويات فيما يخص

 آلية االلتزام أداة لتقييم فعالية تطبيق االتفاقية باإلضافة إلى كشف المشاكل ومساعدة البلدان بطريقة فعالة وبوقت مناسب.
  3اتفاقية بازل آلية لاللتزام يمكنها أن تقدم نموذجًا مفيدًا التفاقية ستوكهولم، بما في ذلك مجموعة من المحفزات.تمتلك 
  تقديم التقارير، يقّوض قدرة االتفاقية على تحقيق أهدافها. على سبيل المثال،  بضرورةإن عدم االلتزام بتعهدات االتفاقية، بما في ذلك عدم االلتزام

. حيث كان 2009التي تم إدراجها عام  للملوثات العضوية الثابتة التسعة % من األطراف بتقديم تحديثات حول برامج التطبيق الوطني78لم تقم 
 2012.4آب/أغسطس من عام  26من المقرر بالنسبة إلى معظم البلدان أن تقوم بتقديم تلك التحديثات بحلول 

 
 نفايات الملوثات العضوية الثابتة

  مستويات المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة وفقًا لما يلي:ينبغي على مؤتمر األطراف الثامن تبني 
o PCDDs وPCDFs :gug TEQ/k 1  5ميكروغرام من المكافئات السمية لكل كيلوغرام )جزء واحد في المليار( 1أي 
o HBCD :100 ( 100ملغ/كغ )جزء في المليون 
o  مجموعHexaBDE وHeptaBDE وPentaBDE :50 ( 50مغ/كغ )جزء في المليون 
o النفثالينات المتعددة الكلور (PCNs :)10 جزء في المليون( 10غ/كغ )لم 
o ( مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورPCBs :)10 )ملغ/كغ )جزء واحد في المليون 
o ( خماسي كلور الفينولPCP :)1 )ملغ/كغ )جزء واحد في المليون 
o  سداسي كلورو( البوتادينHCBD :)10 ( 10ملغ/كغ )جزء في المليون 

 ل في خطوط النفايات والمخزوناتايجب وضع لصاقات تعريفية على المنتجات التي تحتوي ملوثات عضوية ثابتة من أجل إدارتها بشكل فع .
 ويجب أن يتضمن ذلك المنتجات التي تم إعادة تدويرها وفقًا لإلعفاءات الحالية المسموح بها.

 إن أساليب التدمير والتحويل النص الموجود ضمن قوسين بحيث تنص:  96في الفقرة  6ب أن تزيل اإلرشادات التقنية لخماسي كلور الفينوليج"
 100-1الذي ال رجعة فيه بغية التخلص السليم بيئياً من النفايات التي تحتوي على خماسي كلور الفينول أو أمالحه أو االسترات التي تزيد عن 

 من اإلرشادات التقنية العامة". IV.G.2ة ة الفرعيالفقر كغ موجودة في /ملغ
 ضوية يجب العمل بشكل جماعي على وضع مستويات التدمير، والمحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة، وقضايا نفايات الملوثات الع

 في ذلكلم بما وستوكهو  الثابتة األخرى المرتبطة بالملوثات العضوية الثابتة التي تم إدراجها مؤخرًا وذلك من قبل الهيئات المناسبة في اتفاقيتي بازل
ية. وال يجب أفضل التقنيات المتاحة/أفضل الممارسات البيئ، ومجموعة خبراء Toolkitلجنة مراجعة الملوثات العضوية الثابتة، مجموعة األدوات 

 أن يتم تسليمها ببساطة إلى هيئات اتفاقية بازل. 
 حول فئات المصادرلمتاحة/أفضل الممارسات البيئية ينبغي على مؤتمر األطراف أن يحث األطراف على تطبيق إرشادات أفضل التقنيات ا 

 ل.فاقية باز في اإلرشادات التقنية الت اإلدارة السليمة بيئياً  من االتفاقية، وخصوصًا تلك المدرجة ضمن تكنولوجيات (ج)المدرجة في الملحق 
 مشترك في الحراق بالنسبة إلى اإلرشادات التقنية، يجب أال تقتصر خيارات تدمير نفايات الملوثات العضوية الثابتة على تكنولوجيات اإلحراق أو اإل

فَّز عن طريق محوالتحلل ال GPCRالتقنيات غير المرتبطة باالحتراق مثل االختزال الغازي الكيميائي المرحلي   األفران االسمنتية بل أن تضم كذلك
 .BCDالقاعدة 

 يات ة حول نفا، إلى اإلرشادات التقنية العامة المحّدثالتدمير بواسطة النحاسير المرتبطة باالحتراق، مثل يجب إضافة التكنولوجيات الجديدة غ
 الملوثات العضوية الثابتة.

                                                 
3entationComplianceCommittee/Mandate/tabid/2296/Default.aspxhttp://www.basel.int/TheConvention/Implem  
4http://chm.pops.int/Countries/Reporting/NationalReports/tabid/3668/Default.aspx  
 PCBsسينات مثل يتضمن ذلك الديوك 5
6UNEP/CHW.13/6/Add.3  

http://www.basel.int/TheConvention/ImplementationComplianceCommittee/Mandate/tabid/2296/Default.aspx
http://chm.pops.int/Countries/Reporting/NationalReports/tabid/3668/Default.aspx
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 دة ف المعاهيجب إعطاء األفضلية للتقنيات غير المرتبطة باالحتراق فيما يخص تدمير الملوثات العضوية الثابتة وذلك من أجل تجنب تقويض أهدا
 نفايات بملوثات عضوية ثابتة تم إنتاجها عن غير قصد. المن خالل الترويج لتكنولوجيات تؤدي إلى تلوث 

 
 قواعد اإلجراءات

 د استنفاذ وذلك لفسح المجال إلجراء تصويت بع 45.1طراف العمل الفاعل لالتفاقية وذلك عن طريق إزالة األقواس من القاعدة يجب أن تدعم األ
 كافة جهود الوصول إلى اإلجماع.

 
 7إدراج الملوثات العضوية الثابتة الجديدة

د ل البيئي بعية لالنتقاالملوثات العضوية الثابتة الثالثة الجديدة المقترحة، وكنتيجتوصلت لجنة مراجعة الملوثات العضوية الثابتة إلى أنه من المرجح أن تؤدي 
 المدى، إلى آثار ضارة وجسيمة على صحة اإلنسان والبيئة، مما يستدعي القيام بعمل على المستوى العالمي.

 
 (أ)( في الملحق DecaBDEاإليثر ديكبرومودي فينيل ) (1

  يجب إدراجDecaBDE  دون إعطاء أي إعفاءات. (أ)في الملحق 
  يستخدمDecaBDE يات ي النفابشكل أساسي كمادة كيميائية مثبطة اللهب في صناديق الحواسيب وأجهزة التلفاز، مما يجعله مكّونًا أساسيًا ف

 والفراش.المنّجد األثاث و اإللكترونية. كما يستخدم في المنسوجات 
  يعدDecaBDE المثبطة للهب انتشارًا في البيئة العالمية وواحدًا من مثبطات اللهب  واحدًا من أكثر المواد الكيميائيةPBDE لسائدة في ا

 .عينات الهواء والترسب في القطب الشمالي
  يتراكمDecaBDE موجودة فيبيولوجيًا في األجناس التي تعيش في الماء وعلى اليابسة كما يوجد بتراكيز عالية في الحيوانات المفترسة ال 

 تلوث الحياة البرية التي يستخدمها السكان األصليون في طعامهم التقليدي.يؤدي إلى . كما لة الغذائيةأعلى السلس
 تشير الدراسات التي أجريت حول السمية إلى وجود آثار ضارة محتملة له على النمو وسمية األعصاب وجهاز التكاثر. كما يمكن لـ 

DecaBDE تعمل عمل المواد المخلة باإلفرازات الغددية. أو أحد المنتجات الناجمة عن انحالله أن 
 قطعة. 800 هوقد تضم ما مجموع إن اإلعفاءات المقترحة لقطع غيار السيارات غير واضحة 
  ِيستطيع قطاع صناعة الطيران والسيارات إيجاد بديل لـDecaBDE  ناعة صفي القطع الجديدة. وبالنسبة إلى قطع الغيار، يجب على قطاع

ل )على سبيل المثا DecaBDEالسيارات استخدام قطع غيار محدثة وغير مرتبطة بعالمة تجارية محددة بحيث ال تحتوي تلك القطع على 
 األسالك والخراطيم والكبالت واألنابيب واألقمشة(.

  ر لجنة لقطع السيارات أثرًا على البلدان النامية التي تحصل على عربات قديمة. وينص قرا غير الواضحةلإلعفاءات من الممكن أن يكون
 ن العربات القديمة التي ال تزال تتمم"إن أعباء النفايات المتزايدة في البلدان النامية على  POPRC-12/4مراجعة الملوثات العضوية الثابتة 

د من ال ينبغي على البلدان النامية أن تضطر للتعامل مع مزي تشكل مصدراً للقلق". DecaBDEعلى  صيانتها باستخدام قطع غيار تحتوي
 فقط ألن قطاع صناعة السيارات في االتحاد األوروبي ال يرغب باستبدال قطع الغيار بأخرى ال تحتوي على DecaBDEأعباء نفايات 
DecaBDE. 

  لمنح إعفاء إلعادة التدوير للمواد التي تحتوي على يجب أن يرفض مؤتمر األطراف الثامن أي مقترحDecaBDE اجعة . فقد قامت لجنة مر
 الملوثات العضوية الثابتة بفحص أثر هذا النوع من اإلعفاءات في مؤتمر األطراف الخامس وقدمت توصيات ضد هذا األمر، كما حثت

ادة تدوير وأشارت اللجنة بأن إع. ط إعادة التدوير بأسرع وقت ممكن""القضاء على اإليثر ثنائي الفينيل المُبْروم من خطو الحكومات على 
وير على عادة التد"فقدان مصداقية إ و   "سيؤدي حتمًا إلى تلوث أوسع يطال اإلنسان والبيئة" المواد التي تحتوي على الملوثات العضوية الثابتة

 المدى الطويل".
 تأتي من  لنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية إلى أن الشحنات غير القانونيةالمدرجة اإليثر ثنائي الفينيل الُمبْروم  لمركبات أشارت مراجعة

نغ والهند أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية وتكون وجهتها عمومًا في آسيا )بما في ذلك الصين وهونغ كو 
                                                 

pops-2017-listing-guide-http://ipen.org/news/ipen-: 2017حول الملوثات العضوية الثابتة الجديدة، نيسان/أبريل  IPENدليل  7

candidates 

http://ipen.org/news/ipen-guide-listing-2017-pops-candidates
http://ipen.org/news/ipen-guide-listing-2017-pops-candidates
http://ipen.org/news/ipen-guide-listing-2017-pops-candidates
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ضمان اإلدارة السليمة بيئيًا كستان وفيتنام( وأفريقيا )بما في ذلك غانا ونيجريا وبنين(. وال تمتلك غالبية الدول النامية العناصر الضرورية لوالبا
 .لنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية والعربات في نهاية حياتها

 استطالع حديث لـِ  وقد عثرIPEN ة في ست وعشرين دولة على لمنتجات األطفال البالستيكيOctaBDE وDecaBDE  من هذه 90في %
 ال ينبغي "إعادة تدوير" المواد الكيميائية السامة الموجودة في النفايات اإللكترونية واستخدامها في ألعاب األطفال. 8المنتجات.

  حتوي تمحددة ويجب أن تتطلب عملية اإلدراج وضع المسميات على المنتجات الجديدة التي  ألمورفي حال تم منح إعفاءات، فيجب أن تكون
DecaBDE دراج ا تم إلكي تستطيع األطراف الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة السادسة. وسيكون ذلك مشابهًا لما تم االتفاق عليه عندم

HBCD (SC-6/13) 
 

 (أ)( في الملحق SCCPs) البارافينات المكلورة قصيرة السلسلة (2
  يجب إدراجSCCPs مع وضع كما أوصت لجنة مراجعة الملوثات العضوية الثابتة ضمن الملحق )أ( دون إعطاء أي إعفاءات محددة ،

 .في مخاليط البارافين المكلورة األخرى SCCPs( من الملحق )أ( ُتلزم الحد من الـ iإشارة إضافية في المالحظة )
  تستخدمSCCPs  بشكل أساسي كمزلق في عمليات قص المعادن، وكمثبط للهب في المواد البالستيكيةPVC .والمطاط والسجاد 
  تم العثور علىSCCPs ل وأدوات في منتجات األطفال مثل األلعاب والصور الالصقة والثياب والمعدات الرياضية ومنتجات الرعاية باألطفا

ة في % من التركيز. وتؤدي الخالطات اليدوية المستخدم11بها، ووصل بعض منها إلى نسبة  المطبخ بمستويات تفوق المستويات المسموح
من  مستويات عالية جداً على  IPEN. وقد عثرت دراسة حديثة لـِ في حاالت االستخدام العادية SCCPsإلى تسرب  طعام األطفالتحضير 
SCCPs  ي المليون.جزء ف 19,808في بعض األلعاب المحددة بتراكيز تصل إلى 

  ة بـ تلك الخاص"لم يتم إنتاج أي مادة أخرى من المواد الكيميائية الثابتة بشرية المنشأ بمثل هذه الكميات ]كوفقًا لبحث علمي حديث فإنه
SCCPs"] .وهناك بعض المؤشرات بأن إنتاجها في تصاعد 

  تتراكمSCCPs ستخدمها ي، والتي في الشبكة الغذائية المائية وفي الطيور. وهي موجودة في الكائنات الحية التي تقطن في القطب الشمالي
بمستويات  السكان األصليون في المناطق الشمالية في طعامهم التقليدي )مثل السمك والطيور البحرية والفقمات وأحصنة البحر والحيتان(،

 لشمالي.افي حليب الثدي لدى النساء من السكان األصليين الذين يقطنون في القطب  SCCPsوية الثابتة. كما توجد مماثلة للملوثات العض
  تعتبرSCCPs ان بب السرطفي تراكيز منخفضة سامة بالنسبة إلى الكائنات الحية المائية، وتخل بعمل اإلفرازات الغددية، ويشتبه بأنها تس

 عند البشر.
 دام يمكن استبدال استخSCCPs  حرارة وتُنتجالمعادن بتركيبات من الزيوت النباتية، وهي متوفرة بشكل كبير وتؤمن تشتتًا أفضل لل قصأثناء 

 كميات أقل من الدخان أثناء العمل على اآلالت.
  هناك أيضا مواد كيميائية ملدنة بديلة وموانع تسرب بديلة يمكنها توفير الغاية ذاتها دون استخدامSCCPs. 

 
 (ج)( في الملحق HCBDسداسي كلورو البوتادين ) (3

  إنHCBD  ًتة.بوية الثاوفقًا لتوصية لجنة مراجعة الملوثات العض (ج)ويجب إدراجه اآلن في الملحق  من االتفاقية (أ)في الملحق  مدرج فعال 
 مثل  ال يوجد هناك استخدام مقصود ومعروف، وستكون التدابير التي تحد من الملوثات العضوية الثابتة التي يتم إنتاجها عن غير قصد

ت إلى الحد األدنى عن طريق عمليا HCBD. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تخفيض انبعاثات HCBDالديوكسينات والفورانز فعالة فيما يخص 
 .ريكلورثيلينثيلين وتبيركلور لضوابط العمليات، وتدابير الحد من االنبعاثات، وتطبيق البدائل األكثر أمنًا المتوفرة حاليًا  إنتاج بديلة، وتحسين

  يعدHCBD  وهو  عيد المدىبوقد أظهرت مراقبة األجناس في القطب الشمالي وجود نقل  بيولوجيًا في األجناس المائية. ويتراكمثابتًا في الهواء
 .توقعته دراسات النمذجةأمر 

  تشير الدراسات إلى وجود سمية كلوية وجينية. وُيصنفHCBD .كمادة مسرطنة محتملة للبشر 
 
 
 

                                                 
8retardants-flame-toxic-toys-childrens-contaminates-recycling-http://ipen.org/documents/pops  

http://ipen.org/documents/pops-recycling-contaminates-childrens-toys-toxic-flame-retardants
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 تقييم الفعالية
  39 ل، لم تقدمتقييم فعال وقوي. على سبيل المثاتقديم تقارير وطنية وتحديثات لبرامج التطبيق الوطنية تعد عقبات كبيرة في وجه إجراء إن عدم %

 يجب تقييم جودة التقارير الموجودة حاليًا.كما من األطراف مجرد تقرير واحد. 
 والتي تظهر تصاعد مستويات  ،تثير نتائج المراقبةPentaBDE وOctaBDE وHBCD وPFOS ،المخاوف حيال فعالية القضاء  واإلندوسلفان

 الثابتة الجديدة. على الملوثات العضوية
 حقًا ندم عليها البتة قد نيجب الدفع قدمًا بتطبيق أكثر فعالية للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من أجل تجنب بدائل للملوثات العضوية الثا– 

 بما في ذلك بدائل للملوثات العضوية الثابتة المقترحة.
  لم تقم االتفاقية بالحد منDDT جرى  2014و 2010و القضاء عليه. ويشير التقرير إلى أنه في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي بشكل فعال أ

 % منها في بلد واحد.97 –في كل سنة  DDTطن من  3268استخدام حوالي 
 امل ع جرد ك، ووضالمتاحة يحتاج التطبيق الفعال للمادة الخامسة إلى إجراء تحسينات كبيرة. وقام عدد قليل من األطراف بتعريف أفضل التقنيات

 صي جودة. ويجب تقأو تشترط وجودها ويمتلك أقل من ثُلث األطراف تدابير تعزز أفضل التقنيات المتاحة/أفضل الممارسات البيئية للمخزونات.
 خطط العمل الوطنية. 

  م تقو  لكية رة النفايات والمخزونات يوضح الحاجأشارت إلى أن لديها تدابير موضع التطبيق للتعامل مع إداإن العدد الضئيل من األطراف التي
وخاصة  – الثابتة وثيقة إرشادية حول إدارة المواقع الملوثة بالملوثات العضوية تاحة/أفضل الممارسات البيئية بوضعلجنة خبراء أفضل التقنيات الم

 % فقط من األطراف قد أجرت بعض عمليات المعالجة. 18كون 
 الكمية  % من مجمل17ة إلى تطبيق القضاء على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. ويشير التقرير إلى أن فقط هناك فعالية ضعيفة بالنسب

نمو . يجب أن يشجع مؤتمر األطراف على مزيد من ال2025/2028العالمية قد تم القضاء عليها مع اقتراب المواعيد النهائية المحددة في 
 بتة.ت عضوية ثاتشكل ملوثاتؤدي إلى المرتبطة باالحتراق لتدمير مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي ال والمساعدات التقنية لألساليب غير 

 صدارها، فقد تضررت صحة السكان األصليين في القطب الشمالي وعافيت هم بشكل بسبب االنتاج الضخم للملوثات العضوية الثابتة واستخدامها وا 
طقهم حازمة وعاجلة من أجل حماية صحة السكان األصليين وعافيتهم وأراضيهم ومنااتخاذ إجراءات الدول ب تقومغير متكافئ. وهناك حاجة ل

جان لفسح المجال ليقوم السكان األصليون بالمشاركة بشكل كامل كأعضاء في باإلضافة إلى كل األشخاص على المستوى العالمي. ويجب أن يُ 
 ومات حول خطة المراقبة العالمية وفعالية التقييم.الخبراء التفاقية ستوكهولم وتوفير المعل

 
 إطار تقييم الفعالية

حديثًا  تة المدرجةالملوثات العضوية الثابالمرتبطة بالبلدان التي لم تصادق على التعديالت العامة للفعالية معلومات حول إن كانت  يجب أن تتضمن المؤشرات
 أو مستخدمة أو مصدرة أو مستوردة لها أو مسببة النبعاثها. منتجة رئيسية لهذه الملوثات العضوية الثابتة 

 بعاث.ير واالنهناك حاجة لمزيد من المعلومات حول الملوثات العضوية الثابتة الموجودة في المنتجات، بما في ذلك االستخدام واالستيراد والتصد 
  :ميات كيانات حول بلألطراف التي تقوم باتخاذ إجراءات؛ يجب أن يتضمن التقرير من المفيد توفير كل من المواعيد والعدد اإلجمالي المادة الثالثة

ل ل البدائالملوثات العضوية الثابتة المستخدمة؛ معرفة إن كانت خطط التقييم تشمل معايير الملوثات العضوية الثابتة؛ تضمين المعلومات حو 
ين تزام بالفقرتولة لاللأن يقدم قطاع صناعة المواد الكيميائية تقريرًا حول الجهود المبذ الكيميائية وغير الكيميائية للملوثات العضوية الثابتة. يجب

وضح في مالثالثة والرابعة من المادة الثالثة حول البدائل التي ال تمتلك خصائص الملوثات العضوية الثابتة أو خصائص ضارة أخرى كما هو 
 ت العضوية الثابتة.إرشادات المواد البديلة من لجنة مراجعة الملوثا

 مزيد من يحدد إن كانت األطراف قد انتقلت إلى منتجات وعمليات بديلة وال يجب االكتفاء بتشجيع ال المادة الرابعة: من الهام تضمين مؤشر
 اإلعفاءات.

  النسبة ، وخصصوصًا بحو ضعيفعلى نويتم تطبيق ذلك الجزء من االتفاقية  –المادة الخامسة: من الهام المحافظة على جميع المؤشرات السبعة
ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى المستويات المرنة للمحتوى المنخفض من الملوثات  ،التي ال يوجد جرد أو ضوابط لها PCDDs/PCDFsإلى 

 العضوية الثابتة.
  تدميرها مع مرور الوقت )ويتضمن المادة السادسة: تحسين عمليات جمع البيانات للمؤشر الرئيسي السادس: كمية النفايات التي تم تحديدها و

أفضل؛ نفايات المنتجات أو األشياء التي تتكون من الملوثات العضوية الثابتة أو الملوثة بها(؛ يجب تعديل مؤشرات أخرى لتقييم التطبيق بشكل 
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النفايات التي تحتوي على ملوثات عضوية االستراتيجيات المستخدمة لتحديد المواقع الملوثة؛ توصيف االستراتيجيات المستخدمة لتحديد المنتجات و 
 ثابتة؛ عدد المنتجات والنفايات التي تم تحديدها على أنها تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة.

 تشارة المادة السابعة: يجب أن تتضمن الفعالية معلومات حول إن كان أصحاب الشأن قد شاركوا في برامج التطبيق الوطنية، بما في ذلك اس
ك جمة عن ذللك تضمين إدراج الملوثات العضوية الثابتة الجديدة والحاجة الناالنسائية والمجموعات المنخرطة في صحة األطفال؛ وكذالمجموعات 

 لتحديث برامج التطبيق الوطنية في المؤشر الثالث؛ تضمين بعض المعلومات النوعية حول مدى فعالية تطبيق برامج التطبيق الوطنية.
  :ف دد األطرايجب أن يتضمن المؤشر عدد األطراف التي قامت بتبادل المعلومات حول بدائل الملوثات العضوية الثابتة؛ وكذلك عالمادة التاسعة

 آلية تبادل المعلومات. التي شاركت في
  اوتسهيله يةطبيق االتفاقمساهمة الجمهور في تتعزيز في المادة العاشرة: يجب تعديل المؤشرات لتأخذ بعين االعتبار التزامات المادة العاشرة ،

مة المتاحة ني لألنظوالبرامج التعليمية الموجهة للنساء واألطفال واألشخاص األقل ثقافة. كما يجب أن يقيس تقييم الفعالية مدى تطبيق األطراف العل
 .ونقلها لسجالت إطالق الملوثات

  احة مراقبة متوالمعلومات حول األنشطة البحثية والتنموية واإلدارية والالمادة الحادية عشرة: تضمين مؤشر لعدد األطراف التي تجعل البيانات
 للجمهور.

 مليات ومات، وعمشاركة المعلالمعلومات النوعية حول نوع النقل التقني بما في ذلك  ضالمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة: من المفيد تضمين بع
ع مخزونات التعامل موأفضل التقنيات المتاحة/أفضل الممارسات البيئية، والبدائل األكثر أمنًا، و جمع البيانات والجرد، وتعزيز اللوائح التنظيمية، 

 االحتياجات، لك تقييمذالملوثات العضوية الثابتة والمواقع الملوثة؛ يجب أن يستخدم تقييم اآللية المالية معلومات من مراجعة اآللية المالية بما في 
 تدفق التمويل في التوقيت المناسب، وأهمية مشاركة األعباء.و بلية التنبؤ، قاو ، للكفاءةوجوانب الحاجة 

 .المادة الخامسة عشرة: ستكون المعلومات النوعية حول جودة التقارير مفيدة 
 .المادة السابعة عشرة: يجب أن يبين المؤشر فيما إذا كان قد تم وضع آلية التزام مالئمة 

 
 خطة المراقبة العالمية

  الكاريبيلالتينية و دول أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا اأفريقيا وآسيا و ب المتعلقةما يزال برنامج المراقبة يحتوي على فجوات ضخمة في البيانات 
 ويجب تناول هذا الشأن كأولوية من أجل أن يتم قياس فعالية االتفاقية على نحو مالئم.والقطب الشمالي والقطب الجنوبي؛ 

  ة.ت المخبريالملوثات العضوية الثابتة التي تم إدراجها حديثًا ضمن خطة المراقبة بأسرع وقت ممكن بالتماشي مع تحسن قدرات القياسايجب دمج 
 ولة.يجب أن تتضمن المراقبة العالمية البلدان التي أنتجت الملوثات العضوية الثابتة وتلك التي تطلب اإلعفاءات و/أو األسباب المقب 
 بما في ذلك  ن خطة المراقبة مجموعة فرعية من المواقع الساخنة بما أنها تساهم في تلوث واسع النطاق من خالل النقل بعيد المدى،يجب أن تتضم

 درجة الحرارة المناخية.االنبعاثات المتسارعة المحتملة والنقل الناجم عن ارتفاع 
 ليدي عام التقي مصادر الطعام التقليدية والمتوفرة في األسواق، وخصوصًا الطكما يجب تحديث خطة المراقبة لتتضمن الملوثات العضوية الثابتة ف

 ضاء.سجة األعللسكان األصليين في القطب الشمالي، بما في ذلك السمك والثدييات البحرية والزيوت المستخرجة والدهون واألكباد وغير ذلك من أن
  ة بما في وية الثابتمؤشر جيد على التلوث العام للبيئة بأنواع محددة من الملوثات العضه بيض الدواجن من المراعي الحّرة ألنه تبين بأنيجب مراقبة

 .PCCDs/PCDFs ،PCBs ،DDT ،PBDEs ،HBCDذلك 
 لمحلية. جتمعات ايمكن للسكان األصليين المساهمة في المراقبة العالمية عن طريق مشاركة البيانات ونتائج األبحاث من األبحاث التي تقوم بها الم

العالمية  راقبةالم ، وهي عبارة عن المعرفة العلمية المكتسبة بين جيل وآخر، أن تتمم برامج‘المعرفة البيئية التقليدية للسكان األصليين’ومن شأن 
 التي يتم إجراؤها استنادًا إلى االتفاقية وتعززها. 

 
 اإلعفاءات واألسباب المقبولة

  ًا في أسرعمقبولة وأن تقوم بتوفير بدائل أكثر أمنالمحددة واألسباب اليجب أن تقضي األطراف وبشكل سريع على اعتمادها على بعض اإلعفاءات 
 وقت ممكن.

  حّيز  ر األطرافالفقرة الرابعة من المادة الرابعة: يجب أن تبدأ فترة السنوات الخمس عند التاريخ المبدئي لدخول قرار مؤتمبالنسبة إلى تفسير
 التنفيذ.
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  راف تمر األطبالنسبة إلى تفسير الفقرة السابعة من المادة الرابعة: يمكن تمديد إعفاء محدد لمرة واحدة ولفترة خمس سنوات عن طريق قرار لمؤ
 لنسبة إلى الطرف الذي طلبه فحسب. با

 منح ديد لجطلب  يمتقد بالنسبة إلى تفسير الفقرة التاسعة من المادة الرابعة: بعد أن ينتهي مفعول إعفاء محدد بالنسبة إلى كافة األطراف، ال يمكن
 عفاء. هذا اإل

 
 PBDE إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البرومتقييم ومراجعة 

  لخامس من لرابع واافي القسمين  اإليثر ثنائي الفينيل الُمبْروميجب أن ينهي مؤتمر األطراف الثامن إعفاء إعادة تدوير المواد السامة الممنوح إلى
 الملحق )أ(.

 عادة تدويرها وتحتوي على يضع إعفاء إعادة تدوير المواد السامة أعباء إضافية على البلدان النامية التي تحصل على منتجات أو نفايات قد تم إ
PBDEs.9، بما في ذلك النفايات االلكترونية 

  يؤدي إعفاء إعادة تدوير المواد السامة في القسمين الرابع والخامس من الملحق )أ( إلى إعادة تدوير مثبطات اللهبPBDE  الموجودة في النفايات
 10اإللكترونية واستخدامها في منتجات األطفال.

  اإليثر ثنائي الفينيل "القضاء على الموجه إلى مؤتمر األطراف بأن يتم و إلعفاء إعادة التدوير أوصى فحص لجنة مراجعة الملوثات العضوية الثابتة
لى انتشبأن وأشار  من سلسلة إعادة التدوير بأسرع وقت ممكن" المُبْروم اإليثر ار "الفشل بقيام ذلك سيؤدي حتمًا إلى تلوث بشري وبيئي أوسع وا 

في الفراش حيث يكون استرداده منها غير قابل للتطبيق من الناحية التقنية أو االقتصادية كما يؤدي إلى فقدان مصداقية  ثنائي الفينيل المُبْروم
 11إعادة التدوير على المدى الطويل".

 حتراق لتدمير يجب أن يطلب مؤتمر األطراف بأن يتم تطوير إرشادات حول األساليب غير المرتبطة باالPBDEs كما يجب عليه أال يشجع 
مة.  إحراقها أو إحراقها المشترك في األفران اإلسمنتية وذلك ألنها تشكل مصدرًا للديوكسينات الُمبْرو 

 
 PFOS حمض بيرفلوروكتانيسولفونيك

  ِيجب أن يدعم مؤتمر األطراف خيارات القيام بخطوات محتملة عقب مراجعة األسباب المقبولة لـPFOS ر األطراف والتي ستتم مناقشتها في مؤتم
 التاسع.

  ِيجب أن يعزز مؤتمر األطراف الثامن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة فيما يخص القرار المتعلق بـPFOS  وذلك من أجل تذكير
ثابتة العضوية الملوثات أو كبدائل لل PFOSاألطراف بأن المواد التي لديها خصائص الملوثات العضوية الثابتة ال يجب أن ُتستخدم كبدائل لـِ 

 1213مراجعة الملوثات العضوية الثابتة بتقييمها.لجنة التي تقوم مقترحة ال
  بديلين عن ال بترشيحيجب أن تنظر األطرافPFOS يير الواردة اللذين حددتهما لجنة مراجعة الملوثات العضوية الثابتة على أنهما يحققان المعا

 chlorpyrifosو  octamethylcyclotetrasiloxane (D4)في الملحق )د( أو من المحتمل أنهما يحققانها: 
 

                                                 
"البلدان النامية تحصل كذلك على منتجات قد تحتوي على ملوثات عضوية بأن  UNEP/POPS/COP.8/7تشير المعلومات المحدثة الواردة في  9

ن على األقل م %50قدر بأنه لمتقدمة...وياوذلك على شكل بضائع مستخدمة أو نفايات، وهي تأتي بغالبيتها من البلدان  اإليثر ثنائي الفينيل الُمبْروم-ثابتة
ن النامية إلى البلدا اسم منهقخارج منظومة االسترداد في االتحاد األوروبي، وبعد ذلك يتم تصدير  ايتم جمعه نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

ا ان وأستراليوالياب بشكل غير قانوني. تأتي الشحنات غير القانونية بشكل رئيسي من أوروبا وأمريكا الشمالية اكأجهزة مستخدمة أو يتم تصديره
انا ونيجريا غبما في ذلك فريقيا )في آسيا )بما في ذلك الصين وهونغ كونغ والهند وباكستان وفيتنام( وأ عادةوجهاتها  والواليات المتحدة األمريكية وتكون

كهربائية ت المعدات النفايان م، هناك تقارير تفيد بأن المواد البالستيكية المصنوعة نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية وبنين(. وباإلضافة إلى
 يتم تصديرها إلى البلدان النامية في آسيا".ترونية واإللك

10retardants-flame-toxic-toys-childrens-contaminates-recycling-http://ipen.org/documents/pops  
 COP.5/15/UNEP/POPS( برامج العمل حول الملوثات العضوية الثابتة الجديدة 2011اقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة )اتف 11
"يجب أن تقوم كافة األطراف التي تمتلك خطة واحدة أو أكثر لتنظيم أو تقييم المبيدات الحشرية الجديدة أو المواد الكيميائية المادة الثالثة الفقرة الثالثة:  12

يدة ناعية الجديميائية الصواد الكالصناعية الجديدة باتخاذ تدابير لوضع لوائح تنظيمية وذلك بغية تجنب إنتاج واستخدام المبيدات الحشرية الجديدة أو الم
 خصائص الملوثات العضوية الثابتة". نفسمن الملحق )د(، تبدي  األولىالتي، وبالنظر إلى المعايير الواردة في الفقرة 

ميائية كافة األطراف التي تمتلك خطة واحدة أو أكثر لتنظيم أو تقييم المبيدات الحشرية الجديدة أو المواد الكي تأخذ"يجب أن المادة الثالثة الفقرة الرابعة:  13
تقييمات  ك عند إجراءلخطط وذلابعين االعتبار المعايير الواردة في الفقرة األولى من الملحق )د( ضمن هذه ديدة، وحيث يكون ذلك مالئمًا، الصناعية الج

 للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الصناعية المستخدمة في الوقت الراهن".

http://ipen.org/documents/pops-recycling-contaminates-childrens-toys-toxic-flame-retardants
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 المتاحة/أفضل الممارسات البيئية التقنياتوأفضل  Toolkitمجموعة األدوات 
 .يجب تعديل المرجعية لتتضمن تقديم المعلومات حول البدائل غير الكيميائية 
 دراجها لتي تم إيجب أن تتضمن إرشادات أفضل التقنيات المتاحة/أفضل الممارسات البيئية إرشادات حول كافة تكنولوجيات اإلدارة السليمة بيئيًا ا

 GPCRالمثال  الثابتة، بما في ذلك التكنولوجيات غير المرتبطة باالحتراق )على سبيلفي اإلرشادات التقنية العامة لنفايات الملوثات العضوية 
 وغيرهما(. BCDو

 /دارتها من قبل لجنة خبراء أفضل التقنيات المتاحة ت اأفضل الممارسيجب وضع وثيقة إرشادية لجرد المواقع الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة وا 
 البيئية.

  األدوات االنبعاثات غير المقصودة من سداسي كلورو البوتادين في حال تم إدراجه في الملحق )ج(.يجب أن تضيف مجموعة 
 

 التقارير
 من 24لم يقم سوى  14يجب أن تلتزم األطراف بالتقارير الوطنية كما هو مطلوب في المادة الخامسة عشرة؛ ووفقًا للموقع اإللكتروني لالتفاقية %

في التقرير  %100. يجب أن يضع مؤتمر األطراف هدفًا بأن يتم تقديم التقارير بنسبة 2014األول/نوفمبر  تشرين األطراف بتقديم تقارير بحلول
 الرابع وذلك قبل مؤتمر األطراف التاسع.

 ية. يجب أن تحصل األطراف المؤهلة على مساعدات مالية من أجل تحضير التقارير الوطنية ومساعدات تقنية من األمانة العامة والمراكز اإلقليم
التقارير.  في عملية تقديممساعدات مالية  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخومعاهدة التنوع البيولوجي واتفاقية  مونتريـالبروتوكول يقدم و 

 15ويرتبط هذا بشكل وثيق مع معدالت أعلى لتقديم التقارير.
 من  يجب جمع المعلومات التي حصلت عليها األطراف حول انبعاثات الملوثات والمخزونات ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وغير ذلك

تاحتها على الموقع اإللكتروني لالتفاقية.  الملوثات العضوية الثابتة وا 
 
 DDTلمبيدات الحشرية ا

  لم تقم االتفاقية بالحد منDDT  جرى  2014و 2010بشكل فعال أو القضاء عليه. ويشير التقرير إلى أنه في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي
 % منها في بلد واحد.97 –في كل سنة  DDTطن من  3268استخدام حوالي 

  ضمن سجل ويجب على البلدان السبعة  –يجب تحسين تقديم التقارير من قبل األطراف بشكل كبيرDDT  لفترة لوالتي لم تقدم االستبيانات بعد
 رع وقت ممكن.أن تفعل ذلك بأس 2014-2012الممتدة بين 

  يجب على األطراف التي استخدمتDDT  ولكنها غير موجودة ضمن سجلDDT 16أسرع وقت ممكن.أن تقدم تقاريرها ب 
 دة ذلك زيا يجب تسريع مزيد من األبحاث حول تطبيق األساليب واالستراتيجيات غير الكيميائية للحد من األمراض التي تنقلها الحشرات، بما في

 الدعم من أجل رفع سوية اإلدارة المتكاملة للحشرات الناقلة لألمراض ومشاركة المجتمعات المحلية.
  حول استراتيجيات الحد من المالريا بما في ذلك تطبيق األساليب غير الكميائية. تقاريريجب أن تقدم األطراف 
  يجب الحد من استخدامDDT يدات كبخاخ داخل البيوت بأكبر قدر ممكن وذلك في صالح بدائل أكثر أمنًا مع أخذ أثر األمراض ومقاومة المب

 الحشرية بعين االعتبار.
 تطبيق بدائل  يجب أن يتركز الدعم التقني علىDDT المحلية. غير الكيميائية بحيث تكون متاحة للجمهور وواضحة بالنسبة إلى الناس في لغتهم 
 ة لـِ هناك حاجة لمزيد من التحديثات والتقارير العلنية من التحالف العالمي لتطوير ونشر المنتجات واألساليب واالستراتيجيات البديلDDT  بهدف

 نقلها الحشرات.الحد من األمراض التي ت
  يجب أن تتضمن مجموع أدواتDDT  بدائل غير كيميائية أكثر أمنًا عوضًا عن االكتفاء بشرح كيفية استخدامDDT. 

 
 

                                                 
14http://chm.pops.int/Countries/Reporting/NationalReports/tabid/3668/Default.aspx  
15UNEP/POPS/COP.6/INF/28  
16UNEP/POPS/COP.8/INF/6  

http://chm.pops.int/Countries/Reporting/NationalReports/tabid/3668/Default.aspx
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 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
  وتوزيعها، والقضاء عليها وفقًا يجب التعجيل وعلى نحو كبير بوضع مخزونات معيارية موحدة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وحظر بيعها

لى يومنا هذا، لم يتم القضاء سوى على  بالمائة من مجمل كمية السوائل أو المعدات التي تحتوي على مركبات ثنائي  20لمتطلبات االتفاقية. وا 
 غير القديمة.يجب التعامل مع المصادر كما  17الفينيل متعدد الكلور أو الملوثة بها.

  لفينيل األطراف مجموعة عمل صغيرة ما بين الدورات لتحضير تقرير حول التقدم الحاصل في القضاء على مركبات ثنائي ايجب أن يشّكل مؤتمر
 متعدد الكلور ليتم النظر فيها مؤتمر األطراف التاسع.

 عدد ات ثنائي الفينيل متيجب أن يطلب مؤتمر األطراف بأن يتم وضع إرشادات حول األساليب غير المرتبطة باالحتراق من أجل تدمير مركب
اردة في لثابتة الو للملوثات العضوية اكما يجب عليه أال يشجع إحراقها أو إحراقها المشترك في األفران اإلسمنتية وذلك ألنها تشكل مصدرًا الكلور 

 الملحق )ج(. ويجب تشجيع التعاون اإلقليمي في هذا الشأن.
 مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور  يجب أن تقوم األمانة العامة وشبكة القضاء علىPEN ت غير الحكومية والمراكز اإلقليمية بالعمل مع المنظما

لبيئة، نسان واة اإلائي الفينيل متعدد الكلور على صحالتي تهتم بالشأن العام وذلك من أجل زيادة حمالت المعلومات والتوعية حول أثر مركبات ثن
 والمخزونات وعمليات القضاء عليها.

 ومات يجب أن تصبح أمثلة الممارسات الناجحة فيما يخص عمليات جرد مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الوطنية جزءًا من حمالت المعل
 والتوعية.

 
 برامج التطبيق الوطنية

  في عام  سع التي تم إدراجها% من األطراف تحديثات حول برامج التطبيق الوطنية الخاصة بها فيما يتعلق بالملوثات العضوية الت78لم تقدم
 . يجب إتمام ذلك على وجه السرعة.2012آب/أغسطس  26 في. وكان موعد تقديم هذه التحديثات بالنسبة إلى معظم البلدان 2009

  عمليةيجب على األطراف أن تعزز االستشارات مع مختلف أصحاب الشأن في تصميم برامج التطبيق الوطنية وتطبيقها وذلك من أجل تمكين 
 مشاركة عامة فعالة وشاملة ومنتظمة وااللتزام بالتعهدات الواردة في المادتين السابعة والعاشرة.

 ور.يجب تعديل اإلرشادات حول تحديث برامج التطبيق الوطنية لتتضمن تعليمات حول وضع جرد وتقييم لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكل 
  يانات ك جمع البالعملية التي قد تواجهها األطراف في وضع برامج التطبيق الوطنية أو تحديثها، بما في ذليجب أن تحدد األمانة العامة المشكالت

 من أجل التقييم ومراجعة الملوثات العضوية الثابتة وتنظيم االستشارات مع مختلف أصحاب الشأن.
 

 شهادة التصدير
 ير واستيراد المواد الكميائية المدرجة في الملحقين )أ( و)ب( والتي ما تزال استخدماتها ُتظهر المعلومات في التقارير الوطنية الثالثة زيادة في تصد

الملوثات يجب على األطراف أن تتخذ تتدابير فورية للحد من استيراد وتصدير  18وهو ما يناقض الهدف من االتفاقية. –المسموحة موضع العمل 
 تفاقية.تماشيًا مع التزامات اال العضوية الثابتة المدرجة

  يجب أن ينص نموذج شهادة التصدير المبّين فيUNEP/POPS/COP.8/31/Add.1  بشكل صريح على أن هذا النموذج مطلوب في كل مرة
 م فيها عملية التصدير.تت

  بالنسبة إلى نموذج شهادة التصدير المبين فيUNEP/POPS/COP.8/31/Add.1( 1، يجب تعديل القسم )يرجى ليكون أكثر صراحة:  1"
و األدوات تشريعات أحماية صحة اإلنسان والبيئة، مثل التوصيف التدابير الالزمة لتقليل انبعاثات المواد الكيميائية المستوردة أو الحد منها بغية 

 التنظيمية أو اإلرشادات اإلدارية أو السياسية. يرجى تقديم الوثائق الداعمة."
 
 
 
 

                                                 
17UNEP/POPS/COP.8/6  
18UNEP/POPS/COP.7/10  
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 االتجار غير المشروع
قصى أأجل حشد  مؤتمر األطراف الثامن من األمانة العامة أن تقوم بتحديث التقرير حول االستفادة من أوجه التآزر في االتفاقيات الثالث منيجب أن يطلب 

عادة االستخ عاد امدالجهود لمحاربة االتجار غير المشروع بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بما في ذلك الثغرات القانونية في اإلصالح وا   ة التدوير.وا 


