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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
  صك عالمي ُملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٧-٣، نكوكبا

  *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٣البند 
لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق للتحضير عمل ال
بنود تعتمدها اللجنة جتماع األول لمؤتمر األطراف: الول

بشكل مؤقت ريثما يعتمدها مؤتمر األطراف رسميًا في 
  اجتماعه األول

أو إخطار عام الستيراد الزئبق في إطار اتفاقية اقتراح بشأن تقديم موافقة مكتوبة مشروع 
  ميناماتا بشأن الزئبق

  مذكرة من األمانة
الفرتة خالل  رتتيباتالاملتعلق ب القرار من ٦ يف الفقرة ،ميناماتا تفاقيةبا املعيناملفوضني  طلب مؤمتر  - ١

أن يبت االتفاقية  قتضياليت ت ملسائلتلك ا ز جهودها علىركتُ أن  احلكومية الدولية جلنة التفاوض ، إىلاالنتقالية
من نفس القرار، طلب مؤمتر املفوضني أيضًا إىل اللجنة أن  ٧ويف الفقرة . أول اجتماع له األطراف يف مؤمترفيها 

، لتصدير الزئبق واسترياده، بشكل مؤقت ريثما يعتمدها مؤمتر األطراف رمسياً يف اجتماعه األولتعتمد إجراءات، 
  ).٣من املادة  ١٢و ٨و ٦املطلوب (الفقرات  هادةوى الشمبا يف ذلك حمت

من اتفاقية ميناماتا على أنه يتعني على مؤمتر األطراف أن يقدم يف  ٣من املادة  ١٢وتنص الفقرة   - ٢
ًة إىل وضع اجتماعه األول توجيهات إضافية فيما يتعلق بالفقرات ذات الصلة باالسترياد والتصدير، إضاف

  .٣من املادة  ٨(ب) و ٦املطلوب املشار إليه يف الفقرتني  شهادةواعتماد حمتوى ال
يف الشرط القاضي مبوافقة  ٣للحكم املتعلق بالتصدير واالسترياد يف املادة ويتمثل أحد العناصر الرئيسية   - ٣

ة الطرف أو غري الطرف املستورد. ويرد اقرتاح يتعلق مبحتوى الشهادة يف مذكرة األمانة بشأن هذه املسأل
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/5( ويرد يف هذه املذكرة اقرتاح من جانب األمانة بشأن الكيفية اليت ميكن أن تقدم .

  غري األطراف املستوردة املوافقة املكتوبة أو اإلخطار العام (انظر املرفق الثاين).و ا األطراف 
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تصدير الزئبق بني األطراف إال بعد تقدمي من اتفاقية ميناماتا على أنه ال جيوز استرياد و  ٣وتنص الفقرة   - ٤
موافقة مكتوبة من جانب الطرف املستورد إىل الطرف املصدر، وأن يقتصر ذلك فقط على غرض االستخدام 

. ١٠ املادةاملسموح به للطرف املستورد مبوجب االتفاقية أو للتخزين املؤقت السليم بيئيًا وفق ما هو مبني يف 
عتمد على إخطار عام لألمانة مقدم من جانب الطرف املستورد بوصفه املوافقة وجيوز للطرف املصدر أن ي

  املكتوبة املطلوبة.
ال جيوز تصدير الزئبق من طرف إىل غري طرف إال بعد تقدمي موافقة مكتوبة من جانب غري الطرف   - ٥

ا تكفل محاية صحة اإلنسان أتُفيد بتتضمن شهادة  والبيئة وتضمن امتثاله ن غري الطرف لديه تدابري معمول 
ضمان أن يقتصر استخدام هذا الزئبق على االستخدام املسموح به للطرف ، مع ١١و ١٠ألحكام املادتني 

وميكن أن تأخذ  .١٠مبوجب هذه االتفاقية أو لغرض التخزين املؤقت السليم بيئيًا على النحو املـُبني يف املادة 
انب غري الطرف املستورد بوصفه املوافقة املكتوبة املطلوبة. ويتطلب املوافقة شكل إخطار عام إىل األمانة من ج

إىل شهادة من  لزئبق من غري طرف أيضاً تقدمي موافقة مكتوبة من جانب الطرف املستورد، إضافةً طرف لاسترياد 
ا مبوجب الفقرتني  (ب)  ٥أو  ٣غري الطرف تفيد بأن الزئبق غري وارد من مصادر حمددة بوصفها غري مسموح 

  .٣من املادة 
  حتتفظ األمانة بسجل عام جلميع اإلخطارات العامة.  - ٦
االتفاقيات األخرى  اليت مجَّعتهاوعند إعداد مشروع االقرتاح أخذت األمانة بعني االعتبار التجارب   - ٧

يف  ،العامة بشأن االلتزامات ٤(ج) من املادة  ١ضمن جمموعة املواد الكيميائية والنفايات. وعليه فإن الفقرة 
  اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، تقرأ كما يلي:

حتظر األطراف تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى أو ال تسمح بتصديرها إذا مل توافق دولة   
رياد تلك مل حتظر استرياد النفايات اخلطرة على عملية االسترياد احملددة، إن كانت دولة االست االسترياد كتابةً 

  والنفايات األخرى.
من اتفاقية بازل على أن األطراف جيب أن ختطر بعضها، عرب األمانة، بشأن املسائل  ١٣وتنص املادة   - ٨

ات خطرة ، مبا يف ذلك املقررات اليت تصدرها بشأن عدم املوافقة كلياً أو جزئياً على استرياد نفاي٤املتعلقة باملادة 
واملقررات اليت تتخذها للحد من  اختصاصها الوطينأو غريها من النفايات للتخلص منها يف املناطق الواقعة حتت 

  تصدير النفايات اخلطرة أو غريها من النفايات أو حظره.
خطرة يف  جتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات اليت تتعلق باملوافقة املكتوبة من األطراف على استرياد نفاياتو   - ٩

واملرفق اخلامس من االتفاقية، وقد استنسخت  ٦إطار اتفاقية بازل تستند إىل املتطلبات احملددة الواردة يف املادة 
شأن ذه املذكرة. وال تتضمن اتفاقية ميناماتا هذه األحكام احملددة، وجيوز لألطراف أن تبت بهليف املرفق األول 

  ج خمتلف.
مل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ضوابط معينة على استرياد وتصدير امللوثات وتفرض اتفاقية استكهو   - ١٠

العضوية الثابتة، مبا يقصر استرياد وتصدير املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء على التخلص 
ا  السليم بيئياً  اتفاقية استكهومل عملية لطرف يف إطار االتفاقية. وال توجد بوعلى االستخدامات املسموح 

تتطلب تقدمي موافقة فردية مكتوبة السترياد وتصدير هذه املواد الكيميائية، خبالف العملية اليت تتم من خالل 
األخذ يف االعتبار أي أحكام ذات صلة يف الصكوك الدولية القائمة املتعلقة باملوافقة املسبقة عن علم، وفق ما 

  .٣) من املادة (ب ٢هو منصوص عليه يف الفقرة 
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املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات إجراء وتوجد يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق   - ١١
على موافقة من األمانة السترياد  إجراءات لألطراف للتسجيل بناءً  ،آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

السترياد هذه املواد  لك تقدمي موافقة فردية مكتوبةذقية. وال يتطلب مواد مدرجة يف املرفق الثالث لالتفا
إال يف حالة عدم إبالغ طرف ما األمانة مبقرر يتعلق باسترياد املادة الكيميائية املعنية. ويف هذه احلالة  الكيميائية

رف املستورد أو إذا مت جيوز للطرف املصدر أال يصدر املادة الكيميائية إال إذا كانت مسجلة لالستخدام يف الط
تصديرها يف السابق للطرف املستورد، أو إذا مت احلصول على موافقة صرحية من الطرف املستورد. ويتعني على 
األطراف املصدرة ملادة كيميائية حمظورة أو مقيدة بشدة على أراضيها ولكنها غري مدرجة يف املرفق الثالث، أن 

طرف مستورد، يتعني أن يقر الطرف املستورد باستالمه، وال يستلزم ذلك تقدم إخطارًا مكتوبًا بالتصدير إىل 
  تقدمي موافقة صرحية.

ذه املذكرة تقدم األمانة مشروع اقرتاح بشأن   - ١٢ تقدمي املوافقة أو اإلخطار العام  منوذجويف املرفق الثاين 
  .٣من املادة  ٨و ٧و ٦لتيسري االمتثال للفقرات 

وتقرتح األمانة أن تنظر اللجنة يف مشروع االقرتاح الوارد يف املرفق الثاين وأن تعتمده، إذا قررت النظر فيه،   - ١٣
على أساس مؤقت ريثما يعتمده بشكل رمسي مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول. وقد ترغب اللجنة أيضًا يف أن 

  ات بشأن اجلوانب األخرى لالسترياد والتصدير.تنظر فيما إذا كان يتعني على مؤمتر األطراف أن يقدم توجيه



UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/3  

4 

  المرفق األول

  إخطارات الصادرات في إطار اتفاقية بازل إجراءات

  اإلخطار ووثائق النقل

  .http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx: المصدر
  الصادر عن مؤمتر األطراف. ٨/١٨من اتفاقية بازل واملقرر  ٦من املادة  ١الفقرة  الوالية:

ختطر دولة التصدير، عن طريق السلطة املختصة فيها، أو من اتفاقية بازل على أن  ٦من املادة  ١تنص الفقرة 
، بأي نقل مقرتح لنفايات خطرة أو املولد أو املصدر أن خيطر، السلطة املختصة يف الدول املعنية كتابةً تطلب من 

ألف،  مسنفايات أخرى عرب احلدود. وعلى هذا اإلخطار أن يتضمن اإلعالنات واملعلومات احملددة يف املرفق اخلا
  قط إىل كل دولة معنية.مكتوبة بلغة تقبلها دولة االسترياد. ويلزم إرسال إخطار واحد ف

اإلخطار  مناذج، بشأن تنسيق ٨/١٨دعا املؤمتر يف املقرر  ،ويف االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل
تلك  ووثائق النقل واإلرشادات ذات الصلة، األطراف إىل استخدام اإلخطار ووثائق النقل واإلرشادات عن استخدام

  الوثائق.
  .أو استريادها نفايات خطرة عند تصدير التواتر:
 )، نسخ منقحة٢٠٠٦ون األول/ديسمرب اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف اجتماعه الثامن (كان النسق:
. وميكن احلصول على هذه النماذجاإلخطارات ووثائق النقل، مبا يف ذلك اإلرشادات املتعلقة بتعبئة هذه  لنماذج
  من الرابط التايل: النماذج

http://www.basel.int/Procedures/NotificationMovementDocuments/tabid/1327/Default.aspx.  

  ال تنطبق إجراءات وعمليات األمانة:
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  لثانيالمرفق ا
يم موافقة مكتوبة أو إخطار عام الستيراد الزئبق في إطار اتفاقية ميناماتا مشروع اقتراح بشأن تقد

  ) أ(بشأن الزئبق
  ، من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.١٧من املادة  ٤والفقرة  ٣من املادة  ٧و ٦الفقرات  الوالية:

  من اتفاقية ميناماتا على ما يلي: ٣من املادة  ٦تنص الفقرة 
  ال:زئبق إير الال يسمح أي طرف بتصد  - ٦

 إىل طرف زود الطرف املصدر مبوافقته اخلطية، وليس ألي غرض سوى:  ) أ(

  استخدام يسمح به للطرف املستورد مبوجب هذه االتفاقية؛ أو  ‘١’
  ؛ أو١٠لغرض التخزين املؤقت السليم بيئياً على النحو املبني يف املادة   ‘٢’

 يها شهادة تثبت أن:إىل غري طرف زود الطرف املصدر مبوافقته اخلطية مبا ف  ) ب(

لدى غري الطرف تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة وتكفل امتثاله ألحكام   ‘١’
  .١١و ١٠املادتني 

وأن هذا الزئبق سوف ُيستخدم فقط استخدامًا مسموحًا به لطرف مبوجب هذه   ‘٢’
  .١٠ادة االتفاقية أو من أجل التخزين املؤقت السليم بيئياً على النحو املبني يف امل

  من نفس املادة على ما يلي: ٧وتنص الفقرة 
جيوز للطرف املصدر أن يعتمد على إخطار عام مقدم إىل األمانة من الطرف املستورد أو من   - ٧

. ويوضح هذا اإلخطار العام ٦الدولة غري الطرف باعتبار ذلك املوافقة اخلطية املطلوبة مبقتضى الفقرة 
ملستورد أو غري الطرف مبقتضاها موافقته، وجيوز لذلك الطرف أو غري أي شروط وأحكام يقدم الطرف ا

الطرف يف أي وقت إلغاء هذا اإلخطار. وعلى األمانة أن حتتفظ بسجل عام جلميع اإلخطارات من هذا 
  النوع.
  على ما يلي: ١٧من املادة  ٤وتنص الفقرة 

هذه االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق يعني كل طرف نقطة اتصال وطنية لتبادل املعلومات يف إطار   - ٤
  .٣مبوافقة األطراف املستوردة مبوجب املادة 

  تقدمي املوافقة عند: الغرض من النموذج:
 استرياد الزئبق الستخدام مسموح به يف إطار االتفاقية 

  ١٠استرياد الزئبق للتخزين السليم بيئياً وفق ما هو مبني يف املادة 

 ٧مبوجب الفقرة  طار عام باملوافقةختقدمي إ  
  يرد أدناه مشروع اقرتاح بشأن تقدمي موافقة مكتوبة أو إخطار عام. :النسق

                                                           
 .(www.mercuryconvention.org)سيتاح مشروع االقرتاح إلكرتونياً على املوقع الشبكي لالتفاقية   أ)(
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  مشروع اقتراح بشأن تقديم موافقة مكتوبة أو إخطار عام

  تفاصيل عن الدولة المستوردة –الفرع ألف   
      :البلد

  ال  نعم  :الطرف
  الفرع زاي أدناه - ٣من املادة  ٦الفقرة  تقدم شهادة وفق ما هو مطلوب مبوجب ،يف حالة اإلجابة بال

  بيانات االتصال –الفرع باء   
  االتصال الوطنية املعينة نقطةم تفاصيل عن قدَّ تُ  ،إذا كان البلد طرفاً يف اتفاقية ميناماتا

      االسم:
      العنوان:
      :الهاتف

      الفاكس:
      البريد اإللكتروني:
  تفاصيل عن الشخص املفوض مقدَّ تُ  طرف،وإذا كان البلد غري 

      االسم:
      العنوان:
      :الهاتف

      الفاكس:
      البريد اإللكتروني:

  الهدف من االستيراد –الفرع جيم   
      ما هو اهلدف من استرياد الزئبق؟

  ال  نعم   :١٠وفقاً للمادة  التخزين املؤقت
  (يرجى التحديد) ال  ديد)(يرجى التح نعم  ستخدام مسموح به للطرف يف إطار االتفاقيةاال

  طبيعة الموافقة –الفرع دال   
  ال  نعم  هل هذا هو إخطار عام؟

  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى االنتقال إىل الفرع هاء أدناه  
(اذكر التاريخ) إىل (اذكر التاريخ) لالسترياد من (البلد)، ويرجى إذا كانت اإلجابة بال، تكون املوافقة سارية من   

  ل إىل الفرع واو أدناهاالنتقا
      بنود وشروط اإلخطار العام –الفرع هاء 

  ال  نعم  هل هناك أي بنود أو شروط للموافقة على االسترياد؟
  يرجى التحديد ،إذا كانت اإلجابة بنعم
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      تفاصيل االستيراد المقترح-الفرع واو
      البلد املصدر:

  ال  نعم  :طرف
  أنظر الفرع زاي أدناه - ٣من املادة  ٨م شهادة وفق ما هو مطلوب مبوجب الفقرة قدَّ تُ  ،إذا كانت اإلجابة بال

      ر:املصدِّ 
      االسم:

      العنوان:
      :هاتفال

      الفاكس:
      البريد اإللكتروني:

      املستورد:
      االسم:

      العنوان:
      :هاتفال

      الفاكس:
      البريد اإللكتروني:

    كغم  صديرهااملزمع تالكمية الكلية 
      املتوقعتاريخ الشحن 

  تفاصيل الشهادة –الفرع زاي 
  .UNEP(DTIE)/Hg/ INC.6/5 هلذا احملتوي يف الوثيقة اقرتاحيتضمن هذا الفرع حمتوى الشهادة اليت يقدمها غري الطرف. ويرد 

  التوقيع والتاريخ –الفرح حاء 
 االتصال املعينة أو الشخص املفوض (أنظر نقطةتوقيع 

  الفرع باء)
    

      :خالتاري
__________ 


