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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن عاملي 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤د البن
 إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  مفهوم االستخدامات الضرورية يف االتفاقيات الدولية

  مذكرة من األمانة
وافق الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية   - ١

 تشرين ٢٣   إىل١٩ بانكوك خالل الفترة من الزئبق، يف اجتماعه الذي عقد يف بشأنالدولية 
، على قائمة معلومات تقدمها األمانة إىل اللجنة يف دورا األوىل لتسهيل ٢٠٠٩ أكتوبر/األول

مفهوم "ألمانة أن تقدم معلومات عن إىل اومن بني أمور أخرى طُلب . عمل األخرية
وتستجيب هذه ". ية األخرىكما هو مستخدم يف االتفاقيات الدول‘ االستخدامات الضرورية’

  .املذكرة هلذا الطلب

                                                   
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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  املقدمة
 عاملي متعلق بالزئبق صككما هو احلال يف سائر املعاهدات املتعددة األطراف، فإن أي   - ٢

سيكون أكثر فعاليةً إذا بينت االلتزامات اليت ينص عليها بوضوح وكانت كل األطراف قادرة 
. من فعالية املعاهدة" االستثناءات " كثرةوميكن أن تقلل. على تنفيذ هذه االلتزامات بشكل كامل

بيد أن احلاجة تدعو يف بعض األحيان إىل السماح باستمرار نشاط ما بصورة مؤقتة يكون 
خبالف ذلك مناقضاً لاللتزامات اليت تنص عليها املعاهدة، ومفهوم االستخدامات الضرورية هو 

  .ا أن تليب تلك احلاجةأحد السبل اليت ميكن من خالهلا ملعاهدة م
ومييز بينه وبني " االستخدامات الضرورية"يبني الفصل األول من هذه املذكرة مفهوم   - ٣

أنواع اإلعفاءات األخرى، ومن ضمنها اإلعفاءات العامة واإلعفاءات اليت تؤخر بصورة مؤقتة 
فية عن كيفية عمل ويقدم الفصل الثاين تفاصيل إضا. تطبيق التزام قانوين واستثناءات الطوارئ

إعفاءات االستخدامات الضرورية واإلعفاءات املشاة مبوجب بروتوكول مونتريال بشأن املواد 
جلنة األمم اتفاقية املستنفدة لطبقة األوزون، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، و

وترد خالصة . لعابر للحدود التلوث اجلوي البعيد املدى ابشأناملتحدة االقتصادية ألوروبا، 
  .موجزة يف الفصل الثالث

  أنواع اإلعفاءات الشائعة االستخدام يف املعاهدات املتعددة األطراف  -أوالً 
 من هاما متعددة األطراف مبرونة تنفيذة تتمثل إحدى الطرق اليت قد تسمح من خالهلا معاهد  - ٤

وتوجد عدة أنواع من . ت القانونية للمعاهدةجانب األطراف يف استخدام اإلعفاءات من بعض املقتضيا
اإلعفاءات العامة، : ويقدم هذا الفصل عرضاً عاماً ألربعة أنواع من مثل هذه اإلعفاءات. اإلعفاءات

واإلعفاءات اليت تؤخر بصورة مؤقتة تطبيق التزام قانوين ما، وإعفاءات االستخدامات الضرورية، 
  .الطوارئيف حاالت  واالستثناءات

  اإلعفاءات العامة  - ألف
اإلعفاءات العامة متاحة لكل األطراف يف معاهدة ما، أحياناً بصورة آلية وأحياناً بناءاً على   - ٥

وحتل اإلعفاءات العامة بصورة أساسية حمل منتج أو نشاط مضمن يف . إشعار يقدمه الطرف إىل األمانة
متيل هذه اإلعفاءات  وال. رة زمنية حمددةوثيقة أخرى خارج نطاق املعاهدة إما ألجل غري حمدد أو لفت

تقود إىل إطالقات كبرية للمواد اخلاضعة للتنظيم، أو ألن معظم األطراف   إىل التقليل من الفعالية ألا ال
مثالً تتضمن اتفاقية . ميكنها يف بعض األحيان تنفيذ التزام ما مبوجب املعاهدة بدون هذه اإلعفاءات ال

 لكميات ضئيلة من امللوثات العضوية الثابتة املستخدمة بصورة غري متعمدة يف استكهومل إعفاءات عامة
املنتجات واألدوات، وكميات من امللوثات العضوية الثابتة اليت تنتج كمكونات لألدوات املصنعة أو 
املستخدمة بالفعل قبل دخول االلتزام ذي الصلة حيز النفاذ، وكميات امللوثات العضوية الثابتة 

تخدمة كمواد وسيطة ضمن أنظمة مغلقة داخل املوقع فقط عند إنتاج املواد الكيميائية اليت هي املس
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 من ٦ ويرد مثال آخر هلذا النوع من اإلعفاءات يف الفقرة )١(.ليست ملوثات عضوية ثابتة
 من احملسوبة املستويات تشمل ال"من بروتوكول مونتريال اليت تنص على ما يلي ) حاء  ٢( املادة

 الصحي احلجر ألغراض الطرف يستخدمها اليت املقادير املادة هذه مبوجب واإلنتاج ستهالكاال
  ".الشحن قبل ما ومعاجلات

  اإلعفاءات اليت تؤخر بصورة مؤقتة تطبيق التزام قانوين ما  -باء 
ميكن أن تكون اإلعفاءات اليت تؤخر بصورة مؤقتة تطبيق التزام قانوين ما متاحة لكل   - ٦

  املتاحءعفاإلالحالة األخرية وأوضح مثال ل. ، أو يف بعض احلاالت، لفئة معينة من األطرافاألطراف
 من بروتوكول مونتريال الذي خيول البلدان النامية، اليت يستهلك الفرد الواحد فيها ٥ ملادةمبوجب ا

ت الربوتوكول  كلغم من املواد املستنفدة لألوزون، تأخري امتثاهلا لبعض متطلبا٠,٣  سنوياً أقل من
  )٢(. سنوات١٠املتعلقة بالتخلص التدرجيي ملدة 

تاحة اإلعفاءات املؤقتة لألطراف بناءاً على طلبها، وأحياناً شريطة موافقة األطراف إجيوز   - ٧
ومبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق باحلواجز التقنية للتجارة جيوز لألعضاء من . األخرى

ستثناءات حمددة حمدودة املدة من االلتزامات بشكل كامل أو جزئي مبوجب الب البلدان النامية ط
هذه الطلبات آخذةً يف يف  وتنظر جلنة تقنية من مجيع األعضاء يف منظمة التجارة العاملية )٣(.االتفاق

اعتبارها االحتياجات اخلاصة املتعلقة بالتنمية والتجارة لألطراف املقدمة للطلبات وكذلك تطورها 
وتسمح اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام . التقين

التكفل بتدمري كل تتمكن من  لن ا سنوات إذا كانت تعتقد أ١٠ألي دولة طرف بطلب متديد ملدة 
 وترد يف االتفاقية )٤(.اقيةاأللغام املضادة لألفراد املوجودة على أراضيها خالل الفترة احملددة يف االتف

وجيوز لألطراف يف االتفاقية منح التمديد . إجراءات تفصيلية حتكم تقدمي طلبات التمديد والنظر فيها
  .بغالبية األصوات

يف اتفاقية استكهومل أيضاً ضمن هذه " اإلعفاءات احملددة" ويندرج ما اصطلح على تسميته بـ  - ٨
صلة إنتاج بعض امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف املرفقات ألف أو فهذه اإلعفاءات تسمح مبوا. الفئة

نقضي اإلعفاء احملددة يف غضون مخس سنوات من بدء يو. باء باالتفاقية، أو مواصلة استخداماا احملددة
                                                   

؛ املرفق ‘٣’ – ‘١’، األول، املرفق ألف، اجلزء )٢٠٠١(ستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة اتفاقية ا  )١(
-http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en :، املتاح على املوقع‘٣’ – ‘١’، األولباء، اجلزء 

US/Default.aspx#convtext.  
 ٥، املادة )تعديلهو  تنقيحهبعد) (١٩٩٩(بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون   )٢(
  : على املوقع،١٥ )٢٠٠٩( دليل بروتوكول مونتريال يفاملستنسخة  ،١ ةقرفال

http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf.. 
 اليت ميكن ٨-١٢، املادة )١٩٩٤(اتفاق منظمة التجارة العاملية، االتفاق املتعلق باحلواجز التقنية للتجارة   )٣(

 .http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm: االطالع عليها يف املوقع
، ٥، املادة )١٩٩٧(األلغام  أللغام املضادة لألفراد وتدمري تلكحظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل ا اتفاقية  )٤(

 .http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/580?OpenDocument :، املتاحة على املوقع٦-٣الفقرات 

http://chm.pops.int/Convention/tabid/54/language/en
http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/580?OpenDocument
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 اإلعفاء خلمس سنوات أخرى بعد انفاذ إدراج املادة احملددة مبوجب االتفاقية، لكن جيوز متديد هذ
  .وترد تفاصيل إضافية يف الفصل الثاين أدناه. ل على موافقة مؤمتر األطرافاحلصو

  إعفاءات االستخدامات الضرورية واإلعفاءات املشاة   -جيم
تسمح إعفاءات االستخدامات الضرورية مبواصلة استخدام املواد أو العمليات احملظورة حينما   - ٩

رة وعموماً تنطبق هذه اإلعفاءات بصو. معقولتكون بدائل هذه االستخدامات غري متوفرة بشكل 
من القومي أو الصحة العامة يف أللالقتصاد أو لية أو املهمة للغاية حصرية على االستخدامات الضرور

الطرف املعين، ويقصد منها السماح ذه االستخدامات فقط إىل حني توفر بدائل جمدية من الناحية 
  .سي هو حتديد زمن اإلعفاءوالعنصر األسا. التقنية واالقتصادية

إعفاءات االستخدامات الضرورية مسموح ا مبوجب بروتوكول مونتريال الذي تنص   - ١٠
ج  منه على أنه، فيما خيص بعض املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول، فإن حظر إنتا٢ املادة

 االستهالك أو اإلنتاج مبستوى احللسم األطراف، تقرره الذي بالقدر إال واستخدام هذه املواد ال ينطبق
أما خبالف ذلك فإن الربوتوكول ال . ضرورية أا على األطراف تفقت اليت االستخدامات لتلبية الالزم

بيد أن اهليئة .  اإلعفاءاتعمليةيعرف االستخدامات الضرورية وال حيدد الكيفية اليت يتعني ا تطبيق 
املقررات بشأن اإلجراءات واملعايري اخلاصة بإعفاءات كول اعتمدت العديد من واإلدارية للربوت

االستخدامات "وينص بروتوكول مونتريال أيضاً على ما يسمى بإعفاءات . ةاالستخدامات الضروري
إال على تنطبق  اليت تشبه من الناحية العملية إعفاءات االستخدامات الضرورية إال أا ال" احلرجة

  .وترد تفاصيل إضافية يف الفصل الثاين أدناه. امليثيلربوميد االستخدامات الزراعية ل
الستخدامات إعفاءات لاتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود وقد تضمنت   - ١١

الضرورية مبوجب بروتوكوهلا املتعلق بامللوثات العضوية الثابتة وبروتوكوهلا املتعلق باحلد من التحمض 
  .بقة األوزون األرضيةواختام املياه باملغذيات وط

اليت تشبه إعفاءات "  املقبولةاألغراض"وتضمنت اتفاقية استكهومل ما يسمى بإعفاءات   - ١٢
وأحد هذه . كربأاالستخدامات الضرورية باستثناء كون الفترة الزمنية لتطبيقها مفتوحة بدرجة 

مجاع على ضرورة التخلص من فعلى الرغم من اإل. يت دي  دي ـاإلعفاءات هو اإلعفاء املتعلق مبادة ال
 بأن هذه املادة تظل أداة مهمة يف مكافحة املالريا يف بعض اً فإن هناك إدراك،يت.دي.دي  ـمادة ال
يت .دي.دي ـوعليه فإن اجلزء الثاين من املرفق باء باالتفاقية ينشئ سجالً خاصاً بال. املناطق

يت ملكافحة ناقالت األمراض مع   دي دي ـواإلجراءات التفصيلية للسماح باالستمرار يف استخدام ال
تفاقية وقد اعتمد مؤمتر األطراف يف اال. التقليل من التسربات البيئية ودعم االنتقال إىل بدائل أكثر أمناً

يت فإن اإلعفاء .دي.دي ـوعلى النقيض من اإلعفاء املتعلق بال.  آخر مشااًيف اجتماعه الرابع إعفاًء
أن  إراكاًكتان مل يستند إىل احلاجة إىل محاية الصحة العامة بل إىل البريفلورواملتعلق حبامض سلفونيك ا

بعض األطراف تعترب االستمرار يف استخدام هذا املركب مسألة على درجة عالية من األمهية 
  .االقتصادية
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  املمنوحة مبوجب بروتوكول مونتريال واتفاقية استكهوملويصف الفصل الثاين هذه اإلعفاءات  - ١٣
  .واتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود، بتفصيل أكثر

  استثناءات االستخدام يف حاالت الطوارئ  - دال
أو لكيان يقع حتت الوالية القانونية (تسمح استثناءات االستخدام يف حاالت الطوارئ للطرف   - ١٤

كان ذلك ضرورياً ملنع الفقدان ذا  إلتزام يف معاهدة ما على حنو مؤقتالبتعليق امتثاله ) للطرف
وتوجد أمثلة على ذلك يف املعاهدات اليت تنطوي على نصوص عن . الوشيك لألرواح أو املمتلكات

وحتمي اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى . الشحن بالسفن يف البحر
. و تنظيم إغراق النفايات أو حرقها يف البحر، البيئة البحرية من خالل حظر أ١٩٩٦ وبروتوكوهلا لعام

 ،ذا كان هذا التعليق ضرورياً حلماية حياة البشر أو السفينةإعليق احلظر الذي تفرضه املعاهدة وجيوز ت
ذا كانت كل االحتماالت تشري إىل إ و،اإلغراق يف البحر يبدو السبيل الوحيد لتفادي اخلطر"كما أن 

 وتقع )٥(."راق يف البحر سيكون أقل من التلف الذي حيدث خبالف ذلكأن التلف الناتج عن هذا اإلغ
 وتتضمن )٦(.سلطة وضع املعايري األساسية لتحديد األوضاع االستثنائية والطارئة يف يد األطراف

 لتلك ١٩٧٨، بصورا املعدلة بربوتوكول ١٩٧٣لعام االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن 
ثناءات مماثلة تتعلق باالستخدام يف حاالت الطوارئ فيما خيص أحكامها الرامية ملنع تلويث استاالتفاقية 

  )٧(.السفن للبيئة البحرية الناتج عن أسباب تشغيلية أو عرضية
جب مقرر وويف جمال تنظيم املواد الكيميائية أنشأ اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال مب  - ١٥

املواد املستنفدة لألوزون يف حاالت الطوارئ املستوفية خبالف ذلك ملتطلبات  يتعلق باستخدام استثناًء
السماح لألمانة "وعليه فقد قرر اجتماع األطراف يف الربوتوكول . إعفاءات االستخدامات الضرورية

باستهالك ... بأن تأذن، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف حاالت الطوارئ 
 طناً من املواد املستنفدة لألوزون لالستخدامات الضرورية بناءاً على طلب ٢٠   تتجاوزكميات ال

ويتعني على األمانة تقدمي هذه املعلومات إىل . يقدمه الطرف املعين قبل االجتماع التايل املقرر لألطراف
  )٨(."االجتماع القادم لألطراف الستعراضها واختاذ اإلجراء املناسب بشأا

                                                   
) ٢٠٠٦املعدلة يف عام  (١٩٧٢اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام   )٥(
   :، املتاحة على املوقع١، الفقرة ٥، املادة )لندناتفاقية (
 http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D16925/LC1972.pdf وبروتوكول هذه ،

   :، املتاح على املوقع١قرة ، الف٨، املادة ١٩٩٦تفاقية لعام اال
http://www.admiraltylawguide.com/conven/dumping1972.html. 

 .٦-١، الفقرة ١٨؛ بروتوكول اتفاقية لندن، املادة )ه( ٤، الفقرة ١٤اتفاقية لندن، املادة   )٦(
لالتفاقية  ١٩٧٨، بصيغتها املعدلة بربوتوكول عام ١٩٧٣قية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، االتفا  )٧(
 .http://www.imo.org/InfoResource/mainframe.asp?topic_id=950 :املتاحة على املوقع) ٧٣/٧٨ماربول (
، الفقرة ٢٠٠٢ وحىت عام ١٩٩٧عام لمواد اخلاضعة للرقابة للتعيينات االستخدامات الضرورية : ٨/٩املقرر   )٨(

 :، على املوقع١١٤، ١١٣، )٢٠٠٩(دليل بروتوكول مونتريال املستنسخة يف ، ١٠
http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf. 

http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D16925/LC1972.pdf
http://www.admiraltylawguide.com/conven/dumping1972.html
http://www.imo.org/InfoResource/mainframe.asp?topic_id=950
http://www.unep.ch/ozone/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf
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د عام من ذلك اعتمد اجتماع األطراف مقرراً مماثالً بشأن إعفاءات االستخدامات وبع  - ١٦
تتجاوز    بعد إخطار األمانة، باستخدام كميات ال،للطرف"ساحماً بذلك ربوميد امليثيل لاحلرجة اخلاصة 

صطلح  من هذه املقررات تعريفاً ملي ومل يتضمن أ)٩(". طناً من بروميد امليثيل استجابة حلدث طارئ٢٠
  ".احلالة الطارئة"

كذلك يتضمن بروتوكول امللوثات العضوية الثابتة امللحق باتفاقية التلوث اجلوي البعيد   - ١٧
 االستثناءات هذهوتسمح . املدى العابر للحدود استثناءات لالستخدام يف حاالت الطوارئ

لطوارئ يف جمال ر ابتدللطرف باستخدام ملوثات عضوية ثابتة حمظورة أو مقيدة االستخدام ل
  :الصحة العامة إذا

  مل تتوفر للطرف تدابري بديلة مناسبة ملعاجلة الوضع؛  )أ(
  كانت التدابري املتخذة متناسبة مع حجم وشدة احلالة الطارئة؛  )ب(
لضمان عدم استخدام واختذت حتوطات مالئمة حلماية الصحة العامة والبيئة   )ج(

  ليت وقعت فيها احلالة الطارئة؛املادة خارج نطاق املنطقة اجلغرافية ا
  تتجاوز فترة وقوع احلالة الطارئة؛  منح اإلعفاء ملدة زمنية ال  )د(
مت، بعد انتهاء احلالة الطارئة، التعامل مع أي خمزونات متبقية من املادة امتثاالً لبنود   )ه(

  )١٠(.الربوتوكول

  شاةاءات املأمثلة تفصيلية إلعفاءات االستخدامات الضرورية واإلعف  - ثانياً
 عمل إعفاءات االستخدامات الضرورية كيفيةيقدم هذا الفصل تفاصيل إضافية عن   - ١٨

 هلا مبوجب بروتوكول مونتريال واتفاقية استكهومل واتفاقية التلوث اجلوي شاةواإلعفاءات امل
  .البعيد املدى العابر للحدود

  بروتوكول مونتريال  -ألف 

  النطاق واألهلية  - ١
هدف بروتوكول مونتريال إىل التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة ي  - ١٩

ويسمح هذا الربوتوكول بإعفاءات لالستخدامات الضرورية ملعظم . األوزون يف منطقة االستراتوسفري

                                                   
 .١٥٣ مونتريال يف دليل بروتوكولاملستنسخ  بروميد امليثيل يف حاالت الطوارئ استعماالت: ٩/٧املقرر   )٩(
بامللوثات العضوية   املتعلقة١٩٧٩الربوتوكول امللحق باتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود لعام   )١٠(

  :عقواملتاحة على املو) ب (٢، ٤، البند )١٩٩٨(الثابتة 
http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.POPs.e.pdf. 

http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1998.POPs.e.pdf
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 )١١(.يلاملواد املدرجة املستنفدة لألوزون، كما يسمح بإعفاءات لالستخدامات احلرجة لربوميد امليث
حيدد الربوتوكول اإلجراءات واملعايري اليت تبني بالتفصيل كيفية عمل هذه اإلعفاءات، لكن مت بيان  وال

وحيق جلميع األطراف اخلاضعة لتدابري . هذه اإلجراءات يف مقررات اجتماع األطراف يف الربوتوكول
  )١٢(.هذه اإلعفاءاتطلب  طاء ٢  -  زاي٢ هاء و٢  - ٢الرقابة املبينة يف مواد الربوتوكول 

  اإلجراءات واملعايري  - ٢
م فريق ومن مث يقي. جيوز للطرف طلب هذه اإلعفاءات من خالل تقدمي ترشيح إىل األمانة  - ٢٠

 اجتماع وصفهاالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع للربوتوكول هذا الترشيح باستخدام املعايري اليت 
 يقرر اجتماع األطراف ما إذا كان سيمنح اإلعفاء املطلوب  توصيات الفريقتسلموبعد . األطراف

ويسمح النظام الداخلي للربوتوكول الجتماع األطراف باختاذ هذه القرارات . ويبني الشروط احملددة له
  .نظر اجتماع األطراف يف اإلعفاءات ومينحها ويستعرضها كل عاميو.  األصواتيبأغلبية ثلث

ستخدامات الضرورية يطبق اجتماع األطراف املعايري واإلجراءات وعند تقييم ترشيحات اال  - ٢١
  :التالية

  : إذا إال"الضروري"استخدام املادة اخلاضعة للرقابة لشروط االستخدام ال يستويف   )أ(
يشمل (كانت ضرورية للصحة أو السالمة أو كانت أساسية لعمل اتمع   ‘١’

  ؛)ذلك اجلوانب الثقافية والفكرية
فر بدائل جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية أو بدائل مقبولة من مل تتو  ‘٢’

  الناحية البيئية أو الصحية؛
 اخلاضعة للرقابة لالستخدامات الضرورية املادةيسمح باستخدام واستهالك ال   )ب(

  :إذا  إال
 ادية من الناحية االقتصادية لتقليل االستخدامات اختذت كل اخلطوات  ‘١’

   اخلاضعة للرقابة؛باملادةي انبعاثات ذات صلة الضرورية وأ
كانت املادة اخلاضعة للرقابة غري متوفرة بكميات ونوعيات كافية من   ‘٢’

يف املصارف أو املُعاد فوظة املخزونات املوجودة للمواد اخلاضعة للرقابة احمل
تدويرها، مع اآلخذ يف االعتبار أيضاً حاجة البلدان النامية للمواد اخلاضعة 

  للرقابة؛

                                                   
 ٢و، ٢ دال، الفقرة ٢و، ٣جيم الفقرة  ٢ و٢ باء الفقرة ٢و، ٤ ألف الفقرة ٢ل، املواد بروتوكول مونتريا  )١١(

 . طاء٢و، ٥ حاء، الفقرة ٢و زاي، ٢و، ٣هاء الفقرة 
، املقدمة، ٥ من املادة ١إعفاءات االستخدامات الضرورية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة : ٢٠/٣املقرر   )١٢(

 .١٣٧، ١٣٦يال يف دليل بروتوكول مونترمستنسخ 
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إلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية باإلضافة ل باإلنتاج لالستخدامات الضرورية يسمح  )ج(
 من الربوتوكول قبل التخلص التدرجيي من ٥ من املادة ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )١٣(.املواد اخلاضعة للرقابة يف هذه البلدان

 على ترشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل إال أن وتنطبق إجراءات استعراض مماثلة  - ٢٢
أن االستخدام احملدد هو استخدام حرج ألن عدم توفر بروميد امليثيل لذلك "معيار األهلية هو 

جيري  "ه، ويتعني على الطرف املرشح بيان أن"االستخدام سيؤدي إىل إعاقة حركة السوق حلد كبري
  )١٤(."ة نظامية وطنية على البدائل واملتاجرة ا وتأمني احلصول عليهابذل جهود مناسبة لتقييم موافق

  اتفاقية استكهومل  -باء 

  النطاق واألهلية  - ١
 )١٥(دف اتفاقية استكهومل إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة  - ٢٣

الكيميائية املدرجة يف املرفق ألف ويطلب من األطراف وقف إنتاج واستخدام واسترياد وتصدير املواد 
 وعلى الرغم من ذلك جيوز لألطراف )١٦(.وتقييد إنتاج واستخدام املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق باء

مواصلة استخدام وإنتاج املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق ألف أو باء لفترة زمنية حمددة إذا سجلت 
كما جيوز هلا االستمرار يف استخدام وإنتاج مادة   مبني يف املرفق املعين،للحصول على إعفاء حمدد

 مقبول لغرضكيميائية مدرجة يف املرفق باء لفترة زمنية غري حمددة بعد التسجيل للحصول على إعفاء 
  .مبني يف املرفق باء

ءات اإلعفاء  من االتفاقية سجل لإلعفاءات احملددة حيتوي على تفاصيل إجرا٤يرد باملادة   - ٢٤
وجيوز ألي طرف االستفادة من أي . وقائمة األطراف اليت سجلت لشىت اإلعفاءات السارية املفعول

إعفاء متاح من خالل التسجيل للحصول عليه، وخبصوص اإلعفاءات احملددة تسجل الدول من خالل 
 من خالل إشعار وجيوز لألطراف التسجيل يف أي وقت. إشعار األمانة كتابةً بعد أن تصبح أطرافاً

  . املقبولةاألغراضاألمانة للحصول على إعفاءات 

  اإلجراءات واملعايري  - ٢
ات االتفاقية استجابة قد ينظر مؤمتر األطراف يف إدراج ملوث عضوي ثابت جديد يف مرفق  - ٢٥

م اقتراح لتوصية بفعل ذلك تقدمها جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة التابعة لالتفاقية، بعد استال

                                                   
 .١٢٣دليل بروتوكول مونتريال مستنسخ يف ، ١، الفقرة ٤/٢٥املقرر   )١٣(
 دليل بروتوكول مونتريال يفستنسخ ، م١إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، الفقرة : ٩/٦املقرر   )١٤(

١٥٢. 
 .١، املادة ١اتفاقية استكهومل، املذكرة   )١٥(
، املرفق اإلضايف جيم يورد قوائم بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة من غري ١، الفقرة ٣ املادة ١نفس املصدر،   )١٦(

 .وال تنطبق اإلعفاءات على املرفق جيم. عمد
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ويتمثل جزء من دراسة مؤمتر األطراف ملا إذا كان سيتم . بإدراج املادة الكيميائية املعنية  مامن طرف
 مقبولة، وقد يدرج أغراضإدراج املادة الكيميائية يف النظر يف ما إذا كان سيسمح بأي إعفاءات أو 

 معايري يوال تذكر االتفاقية أ.  إعفاءاتاملؤمتر املادة الكيميائية يف مرفقات االتفاقية دون السماح بأي
أو توجيهات يتبعها مؤمتر األطراف الختاذ قرار بشأن ما إذا كان سيدرج املادة الكيميائية يف مرفقات 

والشرط الوحيد املبني .  املقبولةلألغراض ما إذا كان سيسمح بإعفاءات حمددة أو إعفاءات واالتفاقية أ
ريقة احترازية بعد اآلخذ يف احلسبان توصيات اللجنة، وال سيما أي يقرر بط"بوضوح هو أن املؤمتر 

دد تدابري التحكم ذات الصلة ا يف املرفقات حيعدم يقني علمي، ما إذا كان سيدرج املادة الكيميائية و
  )١٧(."أو جيم/أو باء و/ألف و

قت احلايل من  مقبول يف الولغرضونظراً ألنه جيوز ألي طرف طلب إعفاء حمدد أو إعفاء   - ٢٦
 للحصول عليه، فإنه ال توجد معايري لتحديد احتمال حصول ذلك الطرف على سجيلخالل الت
بيد أن مؤمتر األطراف قد اعتمد معايري وإجراءات تطبق عند طلب طرف ما حتديد إعفاء . اإلعفاء

  .وترد فيما يلي تفاصيل كل نوع من أنواع اإلعفاءات. حمدد

   املقبولةاألغراض  )أ(
يت على .دي.ويف حالة الـ دي.  املقبولة يف قوائم باملرفق باءاألغراضترد متطلبات إعفاءات   - ٢٧

سبيل املثال، يتعني على الطرف الذي يسجل للحصول على اإلعفاء إنتاج واستخدام هذه املادة وفقاً 
لية آمنة وفعالة منظمة الصحة العاملية فقط عندما ال تتوفر بدائل حمحددا للمبادئ التوجيهية اليت 

ن عتوي على معلومات حيكل ثالثة سنوات ويتوجب على الطرف تقدمي تقرير  )١٨(.ومعقولة التكاليف
شجع على وضع خطة عمل يت والظروف واستراتيجيات اإلدارة اليت طبقها، وي.دي.استخدامه للـ دي

  )١٩(. املناسبةيت وتنفيذها على أن حتتوي هذه اخلطة على تنفيذ البدائل.دي.خاصة بالـ دي
 املقبولة ملادتني األغراضوكما ذكر أعاله فإن املرفق باء حيتوي على قوائم بإعفاءات   - ٢٨

أن يقيم مؤمتر األطراف ب يوجد شرطوال . يت وسلفونات البريفلوروكتان.دي.كيميائيتني مها الـ دي
  )٢٠(.بصورة دورية احلاجة املستمرة هلذه اإلعفاءات

  دةاإلعفاءات احملد  -باء 
جيوز ألي دولة بعد أن تصبح طرفاً التسجيل للحصول على إعفاء حمدد واحد أو أكثر بإخطار   - ٢٩

وتنقضي مدة اإلعفاء اخلاص مبادة كيميائية معينة بعد مخس سنوات من دخول االتفاقية . األمانة كتابةً
                                                   

 .٩ الفقرة ٨املصدر نفسه، املادة   )١٧(
  .٢، الفقرة الثايناملصدر نفسه، املرفق باء، اجلزء   )١٨(
  ).أ (٥املصدر نفسه، الفقرة   )١٩(
، إدراج ٤/١٧ –ا س  راف يف اتفاقية استكهومل، املقررنظر أيضاً مؤمتر األطأ، ٦فسه، الفقرة املصدر ن  )٢٠(

، الذي ميكن االطالع ٥، الفقرة ٣البريفلوروكتان، اجلزء  حامض سلفونيك البريفلوروكتان وأمالحه وفلوريد سلفونيك
   :املوقععليه يف 

http://chm.pops.int/Programmes/NewPOPs/DecisionsRecommendations/tabid/671/language/en-
US/Default.aspx.  

http://chm.pops.int/Programmes/NewPOPs/DecisionsRecommendations/tabid/671/language/en
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فترة فقة مؤمتر األطراف ل، لكن جيوز متديد هذه املدة مبوا الكيميائيةحيز النفاذ فيما خيص تلك املادة
  )٢١(.تصل إىل مخس سنوات

تقدمي تقرير إىل األمانة يربر فيه استمرار حاجته "طلب متديد إلعفاء حمدد يتعني على الطرف لو  - ٣٠
ويوزع التقرير على كل األطراف ويتم النظر فيه استناداً إىل  )٢٢(.للتسجيل للحصول على ذلك اإلعفاء

وإذا مل تعد هناك أي أطراف مسجلة للحصول على نوع معني من  )٢٣(.كل املعلومات املتاحة
 ويف تلك )٢٤(.اإلعفاءات احملددة فإنه ال جيوز القيام بأي تسجيالت جديدة فيما خيص ذلك اإلعفاء

  .احلالة يسقط اإلعفاء ويصبح غري متاح ألي طرف مبا يف ذلك األطراف اجلديدة يف االتفاقية
وهناك .  معايري تفصيلية للنظر يف طلبات متديد اإلعفاءات احملددةوقد اعتمد مؤمتر األطراف  - ٣١

تمثل معايري طلبات إعفاءات تو. معايري منفصلة للطلبات املتعلقة بإعفاءات اإلنتاج وإعفاءات االستخدام
  :اإلنتاج فيما يلي

يتوجب على الطرف مقدم الطلب أن يكون قد قدم تربيراً حلاجته املستمرة لإلعفاء   )أ(  
  بني فيه أن التمديد ضروري للصحة أو السالمة أو أساسي لعمل اتمع؛ي

 ٧جيب أن تتضمن خطة التنفيذ الوطنية للطرف مقدم الطلب املطلوبة مبقتضى املادة   )ب(  
   بأسرع ما ميكن؛، الذي طُلب متديده،من االتفاقية استراتيجية دف إىل التخلص التدرجيي من اإلنتاج

راتيجية املشار إليها يف الفقرة الفرعية السابقة فإن الطرف املقدم للطلب ووفقاً لالست  )ج(  
جيب أن يكون قد اختذ كل التدابري املمكنة للتقليل من إنتاج املادة الكيميائية ومنع اإلنتاج غري القانوين 

  وتعرض البشر والتسربات إىل البيئة؛
ية والنوعية الكافية يف املخزونات جيب أن تكون املادة الكيميائية غري متوفرة بالكم  )د(  
  املوجودة؛
ويف حالة كون الطرف بلداً نامياً أو طرفاً مير اقتصاده مبرحلة انتقال فيجب أن يكون   )ه(  

 من االتفاقية بغية ١٣ أو املساعدة املالية عمالً باملادة ١٢قد طلب املساعدة التقنية أو املالية عمالً باملادة 
  )٢٥(. وقت ممكن من اإلنتاج الذي طُلب متديدهالتخلص تدرجيياً بأسرع

                                                   
  ٤اتفاقية استكهومل، املادة   )٢١(
  .٦املصدر نفسه، الفقرة   )٢٢(
 الستعراض القيود املنقحة، املرفق، العملية ٣/٣ –نظر أيضاً مؤمتر األطراف، املقرر ا س أاملصدر نفسه،   )٢٣(

  :على املوقع اإلعفاءات احملددة، املتاح  سجلاملضافة إىل
 http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP3/UNEP-POPS-COP.3-SC-3-3.English.PDF املقرر ،
  :املتاح على املوقع. ، عملية استعراض القيود املدخلة يف سجل اإلعفاءات احملددة٣، الفقرة ٢/٣ –س  ا

http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP2/UNEP-POPS-COP.2-SC-2-3.English.PDF.  
  .٩، الفقرة ٤اتفاقية استكهومل، املادة   )٢٤(
  ).ه (–) أ) (١) (ألف(، املرفق، الفقرات ٢/٣ –س  املقرر ا )٢٥(

http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP3/UNEP-POPS-COP.3-SC-3-3.English.PDF
http://chm.pops.int/Portals/0/Repository/COP2/UNEP-POPS-COP.2-SC-2-3.English.PDF
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وتتشابه املعايري اليت يتعني على مؤمتر األطراف تطبيقها عند استعراض طلب متديد إعفاء حمدد   - ٣٢
 مدرج، لكنها حتتوي على شرط عدم توفر بدائل جمدية من الناحية ثابتالستخدام ملوث عضوي 

ميكنها أن حتل بشكل كامل وف من الناحية البيئية والصحية الطرلدى التقنية واالقتصادية تكون مقبولة 
  )٢٦(.نتهاء اإلعفاء احملددايف الطرف املعين بداية من تاريخ حمل االستخدامات 

  اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود  -جيم 
تلوث اجلوي، وال الختفيف ومنع  املدى العابر للحدود إىل ديدف اتفاقية التلوث اجلوي البع  - ٣٣

إعفاءات على وحتتوي بعض بروتوكوالا الثمانية . سيما التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود
بروتوكول احلد من التحمض واختام املياه باملغذيات : لالستخدامات الضرورية سينظر يف اثنني منها هنا

، ٢٠٠٧يف أجل أقصاه تنقضي دة وطبقة األوزون األرضية الذي يسمح ببعض اإلعفاءات ملدة واح
وبروتوكول امللوثات العضوية الثابتة الذي يسمح لألطراف مبنح إعفاءات االستخدامات الضرورية 

  .لكيانات تقع حتت والياا

  بروتوكول احلد من التحمض واختام املياه باملغذيات وطبقة األوزون األرضية  - ١

  النطاق واألهلية  )أ(
حلد من التحمض واختام املياه باملغذيات وطبقة األوزون األرضية على بروتوكول احيتوي   - ٣٤

لزمت األطراف يف الربوتوكول على أو.  الذي يبني القيم القصوى حملتوى الكربيت يف الوقود٨املرفق 
ر يف ظألطراف أن حت، كما طلب من ا٢٠٠٥احملددة يف أجل أقصاه عام قصوى التقيد ذه القيم ال

ويق وقود الديزل والبرتين الذي ال يطابق حمتوى الكربيت فيه املواصفات املدرجة، بيد تواريخ ثابتة تس
) أو يف بعض احلاالت ثالث سنوات(أنه ميكن للطرف متديد فترة التسويق ملدة أقصاها سنتني إضافيتني 

يف الالزمة إذا كان احلظر سيؤدي إىل صعوبات بالغة لصناعات الطرف على صعيد إحداث التغيريات 
  .يه احلظر طلب هذا اإلعفاءلوميكن ألي طرف ينطبق ع )٢٧(.مرافقها الصناعية

  اإلجراءات واملعايري  )ب(
أن بيد حدد كل طرف ما إذا كان سيواجه صعوبات بالغة، ومل تكن هناك أي معايري إضافية،   - ٣٥

 االستفادة من وقد طلب من الطرف عند اختياره. التمديد مل يكن خاضعاً ملوافقة األطراف األخرى
الفترة متديد اإلعفاء أن حيدد يف إعالن يسلم مع صك التصديق أو املوافقة أو االنضمام، أنه يعتزم 

  )٢٨(.الزمنية، ويقدم معلومات مكتوبة تبني أسباب ذلك، إىل اهليئة التنفيذية لالتفاقية

                                                   
  ).و (–) أ) (٢) (باء(املصدر نفسه، املرفق، الفقرات   )٢٦(
 للحد من التحمض واختام ١٩٧٩ربوتوكول امللحق باتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود لعام ال )٢٧(

، ‘‘املذكرة’’، ١١ اجلدول ؛‘‘املذكرة’’، ٨، اجلدول ٨، املرفق )١٩٩٩(املياه باملغذيات وطبقة األوزون األرضية 
  .http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999%20Multi.E.Amended.2005.pdf :املتاح على املوقع

  .صدر نفسهملا )٢٨(

http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/1999%20Multi.E.Amended.2005.pdf
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  بروتوكول امللوثات العضوية الثابتة  - ٢

  النطاق واألهلية  )أ(
روتوكول امللوثات العضوية الثابتة، مثل اتفاقية استكهومل، إىل حظر أو تقييد إنتاج يسعى ب  - ٣٦

ويسمح الربوتوكول للطرف مبنح إعفاء لكيان حتت واليته فيما . واستخدام امللوثات العضوية الثابتة
مدرجة شريطة أال يمنح اإلعفاء أو يستخدم بطريقة تقوض أهداف هذا يتعلق مبادة كيميائية 

 أن حيتوي مثل هذا اإلعفاء على استعمال طفيف ثبت للطرف أنه ضروري إذا جيوزو )٢٩(.وتوكولالرب
  .وجيوز منح اإلعفاءات ملدى أقصاها مخس سنوات )٣٠(.مل يكن الطرف قد منح اإلعفاء يف السابق

  اإلجراءات واملعايري  )ب(
 مينح أحد هذه الذي بيد أن على الطرف. عفاءات ملصادقة األطراف األخرىاإلال ختضع   - ٣٧

 قد مت اختاذ االحتياطات وأنهاإلعفاءات التأكد من عدم وجود بدائل مناسبة لالستخدام املقترح، 
الكافية لضمان تقليل االنبعاثات إىل البيئة، والتأكد من معاجلة أي خمزونات متبقية من املادة وفقاً 

  .ألحكام الربوتوكول ذات الصلة بعد انتهاء فترة اإلعفاء
 ٩٠إضافة إىل ذلك يتعني على الطرف الذي مينح إعفاًء تقدمي تقرير إىل األمانة يف غضون   - ٣٨

وجيب أن يتضمن التقرير على األقل ما . يوماً، وينبغي على األمانة أن تتيح هذا التقرير لكل األطراف
  :يلي

  االسم الكيميائي للمادة اخلاضعة لإلعفاء؛  )أ(  
  نح اإلعفاء؛اهلدف الذي من أجله م  )ب(  
  الظروف اليت منح اإلعفاء يف ظلها؛  )ج(  
  طول فترة اإلعفاء املمنوح؛  )د(  
  اجلهات أو املنظمة اليت ينطبق عليها اإلعفاء؛  )ه(  
االنبعاثات التقديرية للمادة اليت ستنتج عن اإلعفاء وتقييم مسامهة هذه االنبعاثات يف   )و(  

  )٣١(.االنبعاثات الكلية للمادة من األطراف

                                                   
  .٢  – ٤ لوثات العضوية الثابتة امللحق باتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود، املادةبروتوكول امل )٢٩(
  .صدر نفسهملا )٣٠(
  .٣-٤، املادة صدر نفسهملا )٣١(
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  اخلالصة  -ثالثاً 
يسمح مفهوم االستخدامات الضرورية باعتماد هدف طموح وطريقة صارمة إلجنازها، لكنه   - ٣٩

. يعترف بأن بعض األطراف قد تواجه صعوبات على صعيد الوفاء بالتزاماا على املدى القصري
 إدراكاً –ملتعددة األطراف  مبا يف ذلك الكثري من االتفاقيات البيئية ا-وتعكس الكثري من املعاهدات 

إن منح طرف ما إعفاءات لالستخدامات . بأن القدرة على تنفيذ التزام ما تتفاوت من طرف آلخر
 مع اإلبقاء على الصرامة والطموح الكلي الفروقالضرورية هو طريقة من طرق استيعاب هذه 

  .للمعاهدة
امات الضرورية يف يد اهليئة يف بعض احلاالت تكون عملية منح طرف إعفاءات االستخد  - ٤٠

اإلدارية لالتفاقية املعنية، ويف حاالت أخرى تترك حتت تصرف الطرف املعين، وعندئذ تكون ظروف 
  .املوافقة ومعايريها حمددة مسبقاً يف العادة، وال ميلك الطرف املعين وحده فقط احلق يف حتديدها

___________  


