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البند ( 3ب) من جدول األعمال املؤقت
العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف :مسائل
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها
في اجتماعه األولمشروع مقترح بشأن

نموذج اإلبالغ وتواتره
مذكرة من األمانة

 -2تقضي الفقرة  2من املادة  ،12من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أن يُقدم كل طرف إىل مؤمتر األطراف
تقريره عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ أحكام االتفاقية ومدى فعالية تلك التدابري والتحديات احملتملة اليت قد
تواجهه يف حتقيق أهداف االتفاقية .وتشرتط الفقرة  1من املادة نفسها بصورة حمددة أن يتضمن التقرير
املعلومات املطلوبة مبقتضى املواد  3و 5و 7و 8و 9من االتفاقية .وتنص الفقرة  3على أن يبت مؤمتر األطراف،
يف اجتماعه األول ،يف مسألة توقيت ومنوذج اإلبالغ الذي جيب أن تُطبقه األطراف ،مع مراعاة استصواب
تنسيق اإلبالغ مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات.
 -1وتقضي املادة  3من االتفاقية ،واملتعلقة مبصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه ،أن يُدرج كل طرف يف
تقاريره معلومات تُ نبِّي استيفاء االشرتاطات الواردة يف هذه املادة ،ومن بينها تلك االشرتاطات املتعلقة باستخراج
الزئبق األويل ،وخمزونات الزئبق ومصادر اإلمداد به ،وبتصدير واسترياد الزئبق.
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 -3وتتضمن املادة  5من االتفاقية ،واملتعلقة بعمليات التصنيع اليت يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق،
شرطاً بأن يُدرج كل طرف يف تقريره معلومات عن التدابري املتخذة للتعامل مع انبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق
وإطالقاهتا من املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق باء لالتفاقية.
 -4تقتضي املادة  7من االتفاقية ،واخلاصة بتعدين الذهب احلريف والضينق النطاق ،من كل طرف يكون قد
أخطر األمانة بأن تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضينق النطاق يف أراضيه هو أكثر من كونه عدمي األمهية ،أن
يستعرض كل ثالث سنوات التقدم احملرز يف الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه املادة وإدراج هذه االستعراضات يف
تقاريره املقدمة عمالً باملادة  12من االتفاقية.
 -5وتقضي املادة  8من االتفاقية ،املتعلقة باالنبعاثات ،بأن يُورد كل طرف يف تقاريره معلومات عن تنفيذه
هلذه املادة ،وال سيما معلومات عن التدابري اليت اختذها لضبط االنبعاثات الصادرة من املصادر اجلديدة واملصادر
القائمة وعن وضع قائمة جرد لالنبعاثات.
 -6تقضي املادة  9من االتفاقية ،املتعلقة باإلطالقات ،بأن يُورد كل طرف يف تقاريره معلومات عن تنفيذه
هلذه املادة ،وال سيما معلومات عن التدابري اليت اختذها لتحديد فئات املصادر الثابتة ذات الصلة ،وضبط
اإلطالقات الصادرة من املصادر ذات الصلة ،ووضع قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة.
 -7وراعت األمانة ،عند إعداد مشروع االقرتاح الوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة ،التجارب املستقاة من
االتفاقيات األخرى يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.
()2

 -8تُورد اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة الشروط اخلاصة بتقدمي التقارير الوطنية.
وتتم عملية تقدمي التقارير الوطنية كل أربعُ سنوات وتُقدم من خالل نظام إبالغ إلكرتوين )1(،يستوعب استخدام
النموذج املنقح لتقدمي التقارير واملتفق عليه يف االجتماع السادس ملؤمتر األطراف (أنظر
.)UNEP/POPS/COP.6/26/Add.1/Rev.1
 -9تتطلب اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود إبالغاً سنوياً عن
إرسال املعلومات .وجيوز تقدمي التقارير عن طريق نظام إبالغ إلكرتوين.
 -20تقوم أمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بتجميع نتائج عمليات تقدمي التقارير اليت
جرت مبوجب النهج االسرتاتيجي من عام  1022حىت عام  .1023وتنص االسرتاتيجية اجلامعة لسياسات
النهج االسرتاتيجي ،يف الفقرة  ،14على أن ُجيري املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية استعراضات دورية
للنَهج االسرتاتيجي؛ بيد أهنا ال تنص على تواتر تلك االستعراضات.
 -22ومن العناصر الرئيسية اليت تتضح عند النظر يف منوذج تقدمي التقارير مبوجب اتفاقية ميناماتا ما يلي:
املعلومات الواردة بصورة حمددة يف االتفاقية ،ومعلومات إضافية قد تكون مفيدة ملؤمتر األطراف يف إدارته وإشرافه
على تنفيذ االتفاقية ،والتحديات اليت تتم مواجهتها يف توفري املعلومات الضرورية .ومشروع النموذج املقرتح
لتقدمي التقارير والوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة يُراعي الصيغ املستخدمة من قَبل مبوجب االتفاقيات األخرى.
وجتدر اإلشارة إىل أنه نظراً ألن اإلبالغ اإللكرتوين ميثل حالياً أفضل املمارسات فسوف يتم بشكل إلكرتوين
إتاحة النموذج املقرتح ،مع مراعاة التقنيات األكثر فعالية للسماح مبزيد من حتليل البيانات.
(.http://chm.pops.int/Countries/Reporting/NationalReports/tabid/3668/Default.aspx )2
(.http://chm.pops.int/Countries/Reporting/ElectronicReportingSystem/tabid/3669/Default.aspx )1
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 -21وفيما يتعلق بتوقيت تقدمي التقاريرُ ،ميكن النظر يف عدة عوامل ،من بينها موعد تقدمي التقرير األول
وتواتر تقدمي التقارير.
 -23هذا ،وسوف ُُيدد مؤمتر األطراف موعد تقدمي التقرير األول عندما يبت يف شأن توقيت ومنوذج تقدمي
التقارير يف اجتماعه األول .غري أن األطراف ستكون حباجة لوقت كايف لكي تضع الرتتيبات الالزمة جلمع
املعلومات املقرر تبليغها وإحراز تقدم يف تنفيذها .وحتديد موعد تقدمي التقرير األول بعد أربع سنوات من دخول
االتفاقية حيز التنفيذ من شأنه أن يكفل الوقت الكايف ويُتيح إمكانية إجراء حتليل للتقارير اليت جيب إتاحتها يف
الوقت املناسب الستخدامها يف عملية تقييم الفعالية .ومع أن االتفاقية مل ُحتدد توقيت اجتماعات مؤمتر
األطراف (عدا االجتماع األول) ،فسيُنظر يف التقارير األوىل يف االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف حال سار
اجلدول الزمين وفق ممارسات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف السابقة.
 -24وفيما يتعلق بتواتر تقدمي التقارير ،تُشري األمانة إىل أن تقدمي التقارير كل أربع سنوات (أي بالتزامن مع
كل اجتماع ثاين ملؤمتر األطراف يف حال اعتماد اجلدول الزمين لكل سنتِّي الجتماعات املؤمتر بعد أول
اجتماعِّي) سيكون بالقدر الكايف من التواتر ألغراض تتعلق باإلشراف العام من قِبل مؤمتر األطراف على
التنفيذ ،ومن شأنه أن يُتيح إمكانية حتليل املعلومات املبلغ عنها والعمل مبوجبها عند االقتضاء ،وأن يُقلل قدر
اإلمكان من عبء تدبري املوارد الواقع على عاتق األطراف يف مجع املعلومات وإعداد تقاريرهم .كما يُقدم
األطراف يف اتفاقية استكهومل تقاريرهم أيضاً يف دورة مدهتا أربع سنوات .لذا ،فإن مواءمة مواعيد تقدمي التقارير
لالتفاقيتِّي من شأنه أن يُتيح مجع بيانات ُمنسقة على املستوى الوطين.
 -25تُالحظ األمانة أن توقيت اإلجراءات احملددة مبوجب املواد  3و 5و 7و 8و 9من اتفاقية ميناماتا ورد
حتديدها يف االتفاقية (فعلى سبيل املثال ،جيب استعراض التقدم احملرز يف تعدين الذهب احلريف والضينق النطاق
كل ثالث سنوات ،يف حِّي جيب وضع قوائم جرد االنبعاثات واإلطالقات خالل مخس سنوات من تاريخ بدء
نفاذ االتفاقية بالنسبة للطرف) .ومع ذلك ،تنص هذه املواد ذاهتا على أن املعلومات املقرر تبليغها بشأن تلك
اإلجراءات جيب تضمينها يف التقارير املقدمة عمالً باملادة .12

 -26طلب مؤمتر املفوضِّي إىل اللجنة أن تركز جهودها على املسائل اليت تستلزم البت فيها من جانب مؤمتر
األطراف يف اجتماعه األول ،مبا يف ذلك توقيت تقدمي التقارير ونسقها .وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف
مشروع النموذج املقرتح للتقارير وتود أيضاً أن تطلب إىل األمانة استكشاف خيارات تطوير نظام اإلبالغ
اإلليكرتوين بالتعاون مع اتفاقييت بازل واستكهومل واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم
على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية .وعند النظر يف تواتر تقدمي التقارير،
قد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف أن تتقدم إىل مؤمتر األطراف باقرتاح تقدمي التقارير وفق دورة مدهتا أربع سنوات،
تبدأ بتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث ،على أن تتماشى املواعيد مع مواعيد تقدمي تقارير
اتفاقية استكهومل هبدف إتاحة إمكانية القيام بعملية مجع بيانات ُمنسقة على املستوى الوطين.
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المرفق
مشروع نموذج إبالغ التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
تقديم التقارير عن التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ أحكام االتفاقية ،وعن فعالية هذه التدابير وما تواجهه
األطراف من تحديات
تعليمات
عمالً باملادة  12من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،على كل طرف يف االتفاقية تقدمي تقاريره إىل مؤمتر
األطراف عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ أحكام االتفاقية وعن فعالية هذه التدابري يف حتقيق أهداف
االتفاقية.
ومطلوب من األطراف أن تستخدم منوذج تقدمي التقارير املرفق لتقدمي تقاريرها وفقاً للمادة  .12وُميكن
حتميل النسخة اإللكرتونية للنموذج من الصفحة الرئيسية لالتفاقية .http://www.mercuryconvention.org
كما ُميكن طلب النسخ املطبوعة والنسخ اإللكرتونية املسجلة على قرص مدمج من األمانة (يُرجى
االطالع أدناه على البيانات اخلاصة بالعنوان).
يطلب اجلزء ألف من منوذج تقدمي التقارير معلومات عامة عن الطرف الذي بشأنه يتم تقدمي منوذج التقرير،
مثل االسم وبيانات االتصال اخلاصة بالشخص الذي يُقدم التقرير باسم الطرف .ومن املتوقع أن يكون
الطرف قد رشح هذا الشخص وفقاً للمادة  ،27الفقرة  ،4من االتفاقية .ومن األمهية مبكان تقدمي كافة
املعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف حتديد منوج التقارير املستوىف بياناته.
ويطلب اجلزء باء من منوذج التقرير معلومات عن التدابري اليت اختذها الطرف لتنفيذ األحكام ذات الصلة
من اتفاقية ميناماتا ،وعن فعالية تلك التدابري يف حتقيق أهداف االتفاقية .وعند عدم توفر أية معلومات
مطلوبة ،جيب اإلشارة إىل ذلك.
يُتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على منوذج التقرير والتحسينات اليت ُميكن إجراؤها.
جيوز إرفاق معلومات إضافية الستكمال املعلومات املطلوبة.

يتعِّي تقدمي مناذج التقارير املستوفاة إىل مؤمتر األطراف عن طريق أمانة اتفاقية ميناماتا .هذا ،وُميكن طلب
معلومات أخرى إضافية وأيضاً املساعدة من األمانة على العنوان التايل:
أمانة اتفاقية ميناماتا
برنامج األمم املتحدة للبيئة

يستكمل الحقاً
الصفحة الرئيسية على شبكة اإلنرتنت:
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الجزء ألف

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
التقرير الوطين عمالً باملادة 12

 -2معلومات عن الطرف
اسم الطرف
تاريخ إيداعه لصك التصديق أو االنضمام أو (يوم/شهر/سنة)
املوافقة أو القبول
 -1معلومات عن جهة التنسيق الوطنية
اسم املؤسسة بالكامل
اسم ووظيفة مسؤول االتصال
العنوان الربيدي
رقم اهلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكرتوين
املوقع على شبكة الويب
 -3معلومات عن مسؤول االتصال املتقدم بنموذج التقرير يف حال اختلف عن صاحب البيانات املذكورة
أعاله
اسم املؤسسة بالكامل
اسم ووظيفة مسؤول االتصال
العنوان الربيدي
رقم اهلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكرتوين
املوقع على شبكة الويب
التقرير األول يغطي الفرتة من (يوم/شهر/سنة) إىل
 -4الفرتة املبلغ عنها يف التقرير
-5

تاريخ تقدمي التقرير

(يوم/شهر/سنة)
(يوم/شهر/سنة)

الجزء باء
المادة  :3مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه
 -2هل لدى الطرف أي مناجم للزئبق األويل كانت تعمل داخل أراضيه يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية
بالنسبة للطرف؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التاريخ املتوقع إلغالق املنجم[ :السنة]
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وباإلضافة إىل ذلك ،يُرجى ذكر الكمية التقريبية من الزئبق املنتجة من نشاط تعدين الزئبق األويل يف أراضي
الطرف مع بيان الكمية اليت ُخصصت لالستخدامات التالية:
(أ) التصدير عمالً باملادة 3

(ب) خمزونات عمالً باملادة 3

(ج) تصنيع املنتجات عمالً باملادة 4

(د)

العمليات اليت يُستخدم فيها الزئبق عمالً باملادة 5

(ه) التخزين املؤقت عمالً باملادة 20

بالطن
بالطن
بالطن
بالطن
بالطن

(و) أخرى (يُرجى التوضيح)

 -1هل توجد خمزونات منفصلة من الزئبق أو مركبات الزئبق تتجاوز  50طن مرتي داخل أراضي الطرف؟
نعم
ال

ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،ما إمجايل كمية تلك املخزونات؟

طن

 -3هل توجد مصادر إمداد بالزئبق تُنتج خمزونات تزيد على  20طن مرتي وتقع داخل أراضي الطرف؟
نعم

ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،ما إمجايل كمية تلك املخزونات؟

طن

 -4هل توجد صادرات أو واردات من الزئبق متت من أو إىل أراضي الطرف ،مبا يف ذلك التجارة مع غري
أطراف ،يف الفرتة املبلغ عنها يف التقرير؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن الكميات وأي شهادات مت استالمها فيما يتعلق بتلك
التجارة.
المضاف إليها الزئبق
المادة  :4المنتجات ُ

 -2هل توجد تدابري معمول هبا ملنع تصنيع أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق واملدرجة يف
اجلزء األول من املرفق ألف من االتفاقية بعد تاريخ التخلص التدرجيي احملدد لتلك املنتجات؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.
يف حال اإلجابة بال ،هل ُس نجل الطرف للحصول على إعفاء عمالً باملادة 6؟
6
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نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،خبصوص أي منتجات؟ (يُرجى سرد قائمة هبا)
يف حال اإلجابة بال ،هل طبق الطرف التدابري البديلة املبينة يف الفقرة  1من املادة 4؟
ُ
نعم

ال

يف حال اإلجابة بال ،انتقل إىل السؤال  Xأدناه؟
 -1هل قدَّم الطرف إىل مؤمتر األطراف تقريراً يتضمن بيان بالتدابري أو االسرتاتيجيات اليت نفذها ،مبا يف
ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت حتققت؟
نعم
ال

 -3هل نَفَّذ الطرف التدابري أو االسرتاتيجيات الرامية إىل احلد من استخدام الزئبق يف أي منتجات ُمدرجة
يف اجلزء األول من املرفق ألف واليت مل يتم بعد احلصول على قيمة احلد األدىن هلا؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.
 :Xهل َحدَّد الطرف تدابري إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟
نعم
ال
يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -4هل اختذ الطرف التدابري اخلاصة باملنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء الثاين من املرفق ألف
وفقاً لألحكام الواردة فيه؟
نعم

ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -5هل اختذ الطرف التدابري الالزمة ملنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق ال يُسمح بتصنيعها أو
استريادها أو تصديرها مبوجب املادة  6يف منتجات ُجممعة؟
نعم

ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.
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المادة  :5عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

 -2هل توجد مرافق داخل أراضي الطرف تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف
املرفق باء من اتفاقية ميناماتا وفقاً للفقرة ( 5ب) من املادة  5من االتفاقية؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،هل قَدَّم الطرف إىل األمانة معلومات عن عدد ونوع املرافق والكمية السنوية
التقديرية للزئبق أو مركبات الزئبق املستخدمة يف تلك املرافق؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضبط انبعاثات وإطالقات الزئبق أو
مركبات الزئبق اليت تصدر من تلك املرافق.
ضيق النطاق
المادة  :7تعدين الذهب الحرفي وال َ
ضينق النطاق يف أراضي الطرف هو أكثر من كونه عدمي األمهية؟
 -2هل تعدين وتصنيع الذهب احلريف وال َ
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

ضينق النطاق يف أراضيه هو
يف حال اإلجابة بنعم ،هل أبلغ الطرف األمانة بأن تعدين الذهب احلريف وال َ
أكثر من كونه عدمي األمهية؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف الوفاء بااللتزامات الواردة يف هذه
املادة.
المادة  :8اإلنبعاثات
 -2هل توجد داخل أراضي الطرف مصادر ذات صلة النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو املبِّي
يف املرفق دال التفاقية ميناماتا؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)
8
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يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضبط االنبعاثات الصادرة من تلك املصادر ذات
الصلة وبيان مدى فعالية تلك التدابري.
 -1هل توجد داخل أراضي الطرف مصادر جديدة ذات صلة النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو
املبِّي يف املرفق دال التفاقية ميناماتا ممن مت أنشائها منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري الواردة يف توجيهات فريق أفضل التقنيات املتاحة/أفضل
املمارسات البيئية ( )BAT/BEPاليت اُستخدمت يف ضبط وحيثما أمكن خفض االنبعاثات.
 -3هل وضع الطرف قائمة جبرد االنبعاثات من املصادر ذات الصلة؟
نعم
ال

المادة  :9اإلطالقات
 -2هل توجد داخل أراضي الطرف مصادر ثابتة لإلطالقات ذات الصلة؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضبط اإلطالقات الصادرة من املصادر ذات الصلة
وبيان مدى فعالية تلك التدابري.
 -1هل وضع الطرف قائمة جبرد اإلطالقات من املصادر ذات الصلة؟
نعم
ال

المادة  :01التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ،بخالف نفايات الزئبق
 -3هل يوجد ختزين مؤقت سليم بيئياً للزئبق أو مركبات الزئبق داخل أراضي الطرف؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)
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يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضمان إجراء مثل ذلك التخزين املؤقت بطريقة
سليمة بيئياً مع بيان مدى فعالية تلك التدابري.
المادة  :00نفايات الزئبق
هل توجد مرافق إلدارة نفايات الزئبق داخل أراضي الطرف؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضمان إدارة نفايات الزئبق وفقاً للفقرة  3من املادة
 22مع بيان مدى فعالية تلك التدابري.
المادة  :01المواقع الملوثة بالزئبق
 -2هل لدى الطرف اسرتاتيجيات حتديد وتقييم املواقع امللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق داخل أراضيه؟
نعم
ال

 -1هل توجد مواقع ملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق داخل أراضي الطرف؟
نعم
ال
ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة للحد من املخاطر اليت تشكلها مثل هذه املواقع مع
بيان مدى فعالية تلك التدابري.
المادة  :03الموارد واآلليات المالية
 -2عمالً بالفقرة  2من املادة  23من االتفاقية ،هل قَدَّم الطرف ،يف حدود قدراته ،موارد فيما يتعلق
باألنشطة الوطنية اليت يُقصد هبا تنفيذ االتفاقية وفقاً لسياساته وأولوياته وخططه وبراجمه الوطنية؟
نعم

ال (يُرجى ذكر السبب)
أخرى (يُرجى حتديدها)

 -1عمالً بالفقرة  21من املادة  23من االتفاقية ،هل ساهم الطرف ،يف حدود قدراته ،يف آلية توفري املوارد
املالية؟
(يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)
نعم (يُرجى التحديد)
ال (يُرجى ذكر السبب)

أخرى (يُرجى إعطاء معلومات)
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 -3عمالً بالفقرة  3من املادة  23من االتفاقية ،هل قَدَّم الطرف موارد مالية ملساعدة األطراف من البلدان
النامية و/أو األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خالل املصادر أو القنوات
الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف األخرى؟
(يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)
نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى ذكر السبب)

أخرى (يُرجى إعطاء معلومات)

المادة  :04بناء القدرات والمساعدة التِقنية ونقل التكنولوجيا
 -2عمالً باملادة  ،24هل اختذ الطرف التدابري الالزمة لتقدمي املساعدة يف بناء القدرات أو املساعدة التقنية
لطرف آخر يف االتفاقية؟ (يُرجى يف مجيع احلاالت حتديد ذلك).
نعم

ال

يف حال اإلجابة بنعم ،هل قُدنمت املساعدة يف جمال بناء القدرات أو املساعدة التِقنية بشكل مباشر؟
نعم

ال (يُرجى حتديد الرتتيب الذي من خالله قُدنمت املساعدة)

 -1هل حصل الطرف على مساعدة ما يف جمال بناء القدرات أو على مساعدة تِقنية عمالً باملادة 24؟
نعم (يُرجى حتديد اجلهة اليت قدمت املساعدة ِالتقنية وفيما كانت هذه املساعدة).
ال (يُرجى ذكر السبب ،فمثالً ،الطرف مل يطلب مساعدة يف بناء القدرات أو مساعدة تقنية،
وملاذا رفض طلبه ،وأي معلومات مماثلة أخرى)
ال -الطرف من الدول املتقدمة
هل قام الطرف بتعزيز وتيسري تطوير ونقل ونشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئياً وسبل احلصول عليها؟
(يرجى التأشري على مربع واحد فقط)
نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى ذكر السبب)

أخرى (يُرجى إعطاء معلومات)
المادة  :01الجوانب الصحية
هل اُختذت تدابري لتوفري املعلومات للجمهور وفقاً للفقرة  2من املادة 26؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،أوصف التدابري اليت اُختذت
يف حال اإلجابة بنعم ،ما مدى فعالية هذه التدابري؟
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UNEP/(DTIE)/Hg/INC.6/11/Rev.1

المادة  :07تبادل المعلومات
هل يَ َّسر الطرف تبادل املعلومات وفقاً للفقرة  2من املادة 27؟
نعم

ال

يف حال اإلجابة بنعم ،ما موضوع املعلومات اليت مت تبادهلا
يف حال اإلجابة بنعم ،هل مت تبادل املعلومات:
بشكل مباشر عن طريق األمانة؟

(أ)

نعم
ال

(ب) بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة ،مبا فيها أمانات االتفاقيات املتعلقة باملواد
الكيميائية والنفايات؟
نعم
ال

المادة  :08إعالم الجمهور وتوعيته وتثقيفه
هل اُختذت تدابري لتوفري املعلومات للجمهور وفقاً للفقرة  2من املادة 28؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري اليت اُختذت ومدى فعالية تلك التدابري.

المادة  :09البحوث والتطوير والرصد

هل اختذ الطرف أي إجراء وفقاً للفقرة  2من املادة  29فيما يتعلق مبا يلي؟
(أ) إعداد قوائم جرد الستخدام واستهالك الزئبق ومركبات الزئبق وانبعاثاهتا البشرية املنشأ إىل اجلو
وإطالقاهتا يف املياه واألراضي؟
نعم
ال

(ب) مناذج رصد متثيلي للمناطق اجلغرافية ملستويات الزئبق ومركبات الزئبق لدى الفئات السكانية
الضعيفة ويف األوساط البيئية ،مبا يف ذلك األوساط احليوية مثل األمساك والثدييات البحرية
والسالحف البحرية والطيور ،وكذلك التعاون على صعيد مجع وتبادل العينات املالئمة ذات
الصلة؟
نعم
ال
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(ج) تقييمات آثار الزئبق ومركباته على صحة اإلنسان والبيئة ،إضافة إىل اآلثار االجتماعية واالقتصادية
والثقافية ،وال سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة؟
نعم
ال

(د) املنهجيات املنسقة لألنشطة املضطلع هبا مبوجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)؟
نعم
ال

(ه) املعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقاهلا( ،مبا يف ذلك االنتقال البعيد والرتسيب)،
وحتول ومصري الزئبق ومركباته يف جمموعة من النظم اإليكولوجية ،وإيالء االعتبار املناسب للتمييز
بِّي االنبعاثات واإلطالقات البشرية املنشأ واإلطالقات الطبيعية للزئبق ،وإعادة الزئبق لدورته البيئية
من ترسباته القدمية؟
نعم
ال

(و) املعلومات املتعلقة بالتجارة يف الزئبق ومركبات الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق؟
نعم
ال

(ز) املعلومات والبحوث بشأن التوافر التقين واالقتصادي للمنتجات والعمليات اخلالية من الزئبق،
وأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية خلفض انبعاثات وإطالقات الزئبق ومركباته
ورصدها؟
نعم
ال

يف حال اإلجابة بنعم على أي سؤال من األسئلة (أ) حىت (ز) ،ما اإلجراءات اليت اُختذت؟
المادة  :11خطط التنفيذ
هل َوضع الطرف خطة تنفيذ للوفاء بالتزاماته مبوجب االتفاقية؟
نعم

ال

يف حال اإلجابة بنعم ،هل ُعرضت اخلطة على األمانة؟

يف حال اإلجابة بنعم ،هل حصل الطرف على مساعدة مالية من مرفق البيئة العاملية لوضع خطة التنفيذ؟
نعم (يُرجى ذكر اسم جهة التنفيذ)

ال (يرجى ذكر السبب)

___________
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