
 

  

تعديل على المرفق ألف و جيم الدي اعتمده مؤتمر األطراف اتفاقية استكهولم بشأن 
ا  ¸7/13 -ا س , 7/12 -ا س : القرارات (الملوثات العضوية الثابتة في اجتماعه السابع 

 7/14 - س 
  إدراج البيوتادايين السداسي الكلور: 7/12 - المقرر ا س 

 ،إن مؤمتر األطراف  

اتفاقية استكهومل بشأن امللّوثات العضوية من تعديل اجلزء األول من املرفق ألف  يقّرر    
 :، وذلك بإدخال الصف التايلات حمدَّدةإعفاء ُيدرَج فيه البيوتادايني السداسي الكلور بدونالثابتة ل

 اإلعفاء احملدد النشاط املادة الكيميائية

  البيوتادايني السداسي الكلور
 )3-68-87 :املستخلصات الكيميائيةالرقم يف سجل (

 ال يوجد جا إنت
 ال يوجد استخدام

  
  

  إدراج الفينول الخماسي الكلور وأمالحه وإستراته: 7/13 - المقرر ا س 
  ،إن مؤمتر األطراف  

  
اتفاقية استكهومل بشأن امللّوثات العضوية الثابتة من تعديل اجلزء األول من املرفق ألف  يقّرر  -  1
مصحوبًا بإعفاءات حمدَّدة لإلنتاج وفق ما هو وإسرتاته  هأمالحو الفينول اخلماسي الكلور ُيدرَج فيه ل

الكلور يف ستخدام الفينول اخلماسي ل اإلعفاءات احملّددة، والدَرجة يف سجُـ مسموح به لألطراف امل
 :، وذلك بإدخال الصف التايلأعمدة اخلدمات واألذرع املستعرضة

 اإلعفاء احملدد النشاط ائيةاملادة الكيمي
درجة يف السجل ُـ وفق ما هو مسموح به لألطراف امل جا إنت وإسرتاته الفينول اخلماسي الكلور وأمالحه

 أحكام اجلزء الثامن من هذا املرفقعمًال ب
استخدام الفينول اخلماسي الكلور يف أعمدة  استخدام

أحكام اجلزء املستعرضة عمًال باخلدمات واألذرع 
 الثامن من هذا املرفق

 :يف اجلزء األول من املرفق ألف، على النحو التايل‘ 6’إدراج مالحظة جديدة يقرر أيضاً   -  2

ا ملوثات عضوية مت حتديد املركَّ   ‘6’ الرقم (الفينول اخلماسي الكلور : ثابتةبات التالية على أ
الرقم يف (اخلماسية الكلور ، فينات الصوديوم )5-86-87: يف سجل املستخلصات الكيميائية
لورات و  ))بوصفها مونوهيدرات( 4-64-27735)و 2-52-131: سجل املستخلصات الكيميائية



عند النظر  ،)9-94-3772: الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية(الفينيل اخلماسي الكلور 
: تخلصات الكيميائيةالرقم يف سجل املس(الَتَحّويل، األنيسول اخلماسي الكلور  اناِجته إليها مع

 ؛)1825-21-4

 :يف املرفق ألف على النحو التايل إدراج جزء جديد ثامنيقرر كذلك   -  3

  الجزء الثامن
  الفينول الخماسي الكلور وأمالحه وإستراته

من أجل إنتاج  4على كل طرف قام بالتسجيل للحصول على إعفاء عمًال باملادة 
أعمدة اخلدمات واألذرع املستعرضة أن يتخذ التدابري الفينول اخلماسي الكلور يف  واستخدام

الضرورية اليت تضمن سهولة حتديد أعمدة اخلدمات واألذرع املستعرضة احملتوية على الفينول 
ا اتاخلماسي الكلور عن طريق الوسم أو بغري ذلك من الوسائل طوال دور  وجيب عدم . حيا

إعادة استخدام املواد املعاجلة بالفينول اخلماسي الكلور ألغراض أخرى خبالف األغراض 
  .املستثناة

  
  إدراج النفثالينات المكلور: 7/14 - المقرر ا س 

  إن مؤمتر األطراف،  
  

ة الثابتة لُتدرج يقّرر تعديل اجلزء األول من املرفق ألف باتفاقية استكهومل بشأن امللّوثات العضوي  -  1
فيه النفثالينات املتعددة الكلور، مبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور، والنفثالينات الثالثية الكلور، 
والنفثالينات الرباعية الكلور، والنفثالينات اخلماسية الكلور، والنفثالينات السداسية الكلور، والنفثالينات 

الكلور، مع إعفاءات حمددة إلنتاج تلك املواد الكيميائية كمواد وسيطة  السباعية الكلور، والنفثالني الثماين
الفلور، مبا يف ذلك النفثالني الثماين الفلور، واستخدام تلك املواد الكيميائية  املتعددة يف إنتاج النفثالينات

 :الصف التايل إلنتاج النفثالينات املتعددة الفلور مبا يف ذلك النفثالني الثماين الفلور، وذلك بإضافة

 اإلعفاء احملدد النشاط املادة الكيميائية

النفثالينـات الثنائيـة النفثالينات املتعددة الكلـور ومنهـا 
الكلــــور، والنفثالينــــات الثالثيــــة الكلــــور، والنفثالينــــات 
ــــــور،  ــــــور، والنفثالينــــــات اخلماســــــية الكل ــــــة الكل الرباعي

السباعية والنفثالينات السداسية الكلور، والنفثالينات 
 الكلور، والنفثالني الثماين الكلور

مواد وسيطة يف إنتاج النفثالينات  اإلنتاج
املتعددة الفلور، مبا فيها النفثالني 

 الثماين الفلور

إنتاج النفثالينات املتعددة الفلور، مبا  االستخدام
 فيها النفثالني الثماين الفلور

تعديل اجلزء األول من املرفق جيم باالتفاقية لُتدرج فيه النفثالينات املتعددة  يقرر أيضاً   -  2  
الكلور، مبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور، والنفثالينات الثالثية الكلور، والنفثالينات الرباعية الكلور، 



لسباعية الكلور، والنفثالني والنفثالينات اخلماسية الكلور، والنفثالينات السداسية الكلور، والنفثالينات ا
النفثالينات املتعددة الكلور، مبا فيها النفثالينات الثنائية الكلور، ’’الثماين الكلور، وذلك بإدخال 

والنفثالينات الثالثية الكلور، والنفثالينات الرباعية الكلور، والنفثالينات اخلماسية الكلور، والنفثالينات 
املادة ’’يف جدول ‘‘ السباعية الكلور، والنفثالني الثماين الكلور السداسية الكلور، والنفثالينات

مرّكبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد ’’ديد حتت يف سطر ج‘‘ الكيميائية
ات الثالثية النفثالينات املتعددة الكلور، مبا يف ذلك النفثالينات الثنائية الكلور والنفثالين”وإدراج “ الكلور

الكلور، والنفثالينات الرباعية الكلور، والنفثالينات اخلماسية الكلور، والنفثالينات السداسية الكلور، 
مركبات ثنائي بنزوبارادايوكسني متعدد ’’بعد “ والنفثالينات السباعية الكلور، والنفثالني الثماين الكلور

  .ة األوىل يف اجلزأين الثاين والثالث من املرفق جيميف الفقر “ الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور
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