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يف  الثابتة  العضوية  امللوثات  بشأن  استكهومل  اتفاقية  يف  األطراف  مؤمتر  اعتمده  الذي  ألف  املرفق  عديل عىل 

اجتامعه الخامس )القرار اتفاقية استكهومل - 3/5( 

إن مؤمتر األطراف،

الثابتة  العضوية  امللوثات  بشأن  استكهومل  باتفاقية  ألف  املرفق  من  األول  الجزء  تعديل  يقرر   -  1

إلدراج اإلندوسلفان التقني وآيزومرياته ذات الصلة فيه، وإرفاقها بإعفاءات محددة خاصة باإلنتاج، حسبام 

يُسمح به لألطراف املدرجة يف سجل اإلعفاءات املحددة، و/أو إعفاءات محددة خاصة باالستخدام يف 

مكافحة آفات املحاصيل، بحسب مركّبات املحاصيل/اآلفات املدرجة وفقاً ألحكام الجزء السادس الجديد 

من املرفق، ويتم التعديل بإدراج الصف التايل:

اإلعفاء املحدد النشاط املادة الكيميائية

وفق املسموح به لألطراف 

املدرجة يف السجل

اإلنتاج  اإلندوسلفان التقني* 

 )CAS( الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية(

:7-29-115(وآيزومرياته ذات الصلة*

 )CAS( الرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية(

:8-98-959 والرقم يف سجل املستخلصات 

)33213-65-9: )CAS( الكيميائية

بحسب مركبات املحاصيل/اآلفات 

املدرجة وفقاً ألحكام الجزء 

السادس من هذا املرفق

االستخدام

2 - يقرر إدراج مالحظة جديدة )5( يف الجزء األول من املرفق ألف كالتايل:

 )CAS( الكيميائية  املستخلصات  )الرقم يف سجل  التقني  اإلندوسلفان  وتحديد كل من  تقييم  تم 

 959-98-8  :)CAS( الكيميائية  املستخلصات  سجل  يف  )الرقم  الصلة  ذات  وآيزومرياته   ،)115-29-7:

والرقم يف سجل املستخلصات الكيميائية )CAS( : 9-65-33213( وكربيتات اإلندوسلفان )الرقم يف سجل 

املستخلصات الكيميائية )CAS( :8-07-1031( بوصفها ملوثات عضوية ثابتة.

3 - يقرر إدراج جزء سادس جديد يف املرفق ألف كالتايل:

الجزء السادس

اإلندوسلفان التقني وآيزومرياته ذات الصلة )اإلندوسلفان(

يوقف إنتاج واستخدام اإلندوسلفان إال فيام يخص األطراف التي أخطرت األمانة باعتزامها

الستخدام  محددة  إعفاءات  إتاحة  ويجوز  االتفاقية.  من   4 للامدة  وفقاً  استخدامه  و/أو  إنتاجه 

اإلندوسلفان يف مكافحة اآلفات وفق مركّبات املحاصيل/اآلفات التالية:

اآلفة املحصول
حرشة املن التفاح

حرشة املن، يرقات حرشفيات األجنحة، 

دودة الحّمص، ثاقبات القرون

الحّمص، البازالء االستوائية

حرشة املن، حافرة األنفاق، الذبابة البيضاء  اللوبياء، الفول
حرشة املن، الجاسيد الفلفل، البصل، البطاطس 

ثاقبات الثامر العنبية، ثاقبات الساق النب
حرشة املن, دودة اللوز األمريكية، الجاسيد، 

الحرشة لفافة الورق، دودة اللوز القرنفلية, 

حرشة الرثبس، الذبابة البيضاء 

القطن 

 حرشة املّن، العثة املاسية الظهر، الجاسيد، 

ثاقبات الثامر والسوق 

البامية، الباذنجان

حرشة املن الفول السوداين
يرقة بيهار املشعرة، العنكبوت الصفراء الجوت

حرشة املن، الثاقبة الوردية، حافرات الساق  الذرة
ذبابة الثامر، النطاطات  املانغو

حرشة املن، ذبابة الدرنات الخردل
ذبابة الدرنات، حرشة األرز، حافرات الساق، 

الجاسيد األبيض 

األرز

حرشة املن، يرقات حرشفيات األجنحة، 

الدودة الوردية، البق الدقيقي، حرشات 

قرشية، الحرشة النطاطة الخرضاء الصغرية، 

حرشفية الشاي الذارعة، بق الشاي، الرثبس 

الشاي

حرشة املن، ديدان براعم التبغ الرشقية  التبغ
حرشة املن، العثة املاسية الظهر، الجاسيد، 

حافرة األنفاق، ثاقبات الثامر والسوق، 

الذبابة البيضاء 

الطامطم

حرشة املن، الثاقبة الوردية، األرضة  القمح

Reference: C.N.703.2011.TREATIES-8 (Depositary Notification)


