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

 الدورة السادسة
 2104 نوفمربالثاين/ تشرين 7-3، بانكوك
*( من جدول األعمال املؤقتأ) 3البند 

 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن 
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: البنود 
 الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذها

 التي ينبغي تقديمها عند تسجيل إعفاءمقترح بشأن المعلومات 
 مذكرة من األمانة

منظمة إقليمية على أنه جيوز ألي دولة أو  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقمن  6من املادة  0تنص الفقرة  - 0
أن تسجل نفسها للحصول على واحد أو أكثر من اإلعفاءات من تواريخ اإلهناء التدرجيي  للتكامل االقتصادي

مانة خطياً. ويكون أي تسجيل من هذا القبيل ، وذلك بإخطار األباالتفاقية درجة  ي املرفق أل  واملرفق باءامل
 مشفوعاً ببيان يعلل حاجة الطرف لإلعفاء.

. وقد تود اللجنة )أنظر املرفق( للبيان الذي يشرح احلاجة لإلعفاء اً األمانة حمتوى مقرتحقد وضعت و  - 2
سجل لقرتح نموذج املالتسجيل اإلعفاءات و باالستمارة املقرتحة لاملقرتح مقرتنًا احملتوي أن تنظر  ي هذا 

 على UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/8و  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/6)أنظر اإلعفاءات الذي ستديره األمانة
 .(التوايل
املتعلق بالرتتيبات  ي الفرتة  0من القرار  5،  ي الفقرة تفاقية ميناماتا بشأن الزئبقوقرر مؤمتر املفوضني ال - 3

كومية الدولية، وتعتمد، على أسا  مؤقت، البنود الررورية لفعالية تنفيذ االنتقالية، أن تعد جلنة التفاوض احل
املعلومات اليت يتعني تقدميها املبادئ التوجيهية بشأن االتفاقية عند بدء نفاذها ومن بينها على وجه اخلصوص 

 عند التسجيل للحصول على اإلعفاء، وذلك ريثما يبت مؤمتر األطراف  ي األمر.
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ريثما يبت فيه مؤمتر األطراف  ي اجتماعه املقرتح وتعتمده مؤقتًا احملتوى لجنة أن تنظر  ي وقد تود ال - 4
األول. وهذا من شأنه أن ميكن األطراف من تقدمي املعلومات املطلوبة عند التسجيل للحصول على إعفاء أو 

األول ملؤمتر االجتماع ىت انعقاد حالفرتة بني بدء نفاذ االتفاقية و بدء نفاذ االتفاقية و  حىتإعفاءات  ي الفرتة 
 األطراف.
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 المرفق

 إعفاءات من تواريخ االنتهاء التدريجي المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء

 االنتهاء التدريجي المدرجة في المرفق ألفتواريخ إلعفاء من إلى ابيان يشرح حاجة الطرف  -ألف 
احلاجة إىل االستمرار  ي تصنيع أو استرياد أو تصدير ري اإلعفاءات للمنتجات املراف إليها الزئبق إىل تش

على أي طرف ريخ االنتهاء املدرج  ي املرفق. و املنتجات املدرجة  ي اجلزء األول من املرفق أل  إىل ما بعد تا
وقد يشمل يسعى للحصول على تسجيل إعفاء من هذا القبيل أن يقدم بيانًا يشرح فيه احلاجة إىل اإلعفاء، 

 ومات املبينة أدناه. ويلزم تقدمي بيان منفصل لكل فئة أو فئة فرعية جيري تسجيل إعفاء هلا:لك املعلذ
املراف إليه الزئبق داخل املعني ر احلاجة إىل استمرار تصنيع املنت  رب بيان ي اإلعفاء للسماح باستمرار التصنيع:
اء التدرجيي للتصنيع أو لتعديل مواففات هنإلخطة عمل لجدول زمين أو أراضي بلد الطرف، مبا  ي ذلك أي 

حمدد  ي املرفق ومدى توافر البدائل اخلالية من الزئبق هو التصنيع لالمتثال لرتكيزات الزئبق  ي املنتجات كما 
 اجملدية تقنياً واقتصادياً للطرف، مع مراعاة املخاطر الصحية واملنافع للبيئة وللبشر.

ر احلاجة إىل االستمرار  ي استرياد املنت  املعني، مبا  ي ذلك رب بيان ي اد:االستير اإلعفاء للسماح باستمرار 
خمزونات املنت  على الصعيد الوطين توافر استمرار احلاجة إىل املنت  على الصعيد الوطين واملعلومات عن مستوى 

لزئبق أقل من االستخدام على استهالك لاخلالية من الزئبق أو تنطوي واملعلومات عن مدى توافر البدائل املناسبة 
وخطة واجلدول الزمين جمدية تقنياً واقتصادياً، مع مراعاة املخاطر الصحية واملنافع للبيئة وللبشر، املعفي واليت تعترب 

 العمل لوضع حد لالستمرار  ي استرياد املنت  أثناء فرتة سريان اإلعفاء.
 استمرار تصدير املنت  املعني، مبا  ي ذلك توضي  احلاجة إىل ربربيان ي اإلعفاء للسماح باستمرار التصدير:

مبا أن تصدير املنتجات املراف إليها الزئبق خاضعة للرقابة من جانب املستوردين. و للمنت  لحاجة فري  ل
يتعني على من االتفاقية ال يسم  به إىل األطراف اليت لديها استخدامات مسموح هبا.  4مبوجب املادة 

ن حتصل على تسجيل إعفاء لالسترياد قبل اإلعراب عن تلك احلاجة. وللتصدير إىل بلد األطراف املستوردة أ
على إدارة  االسترياد وتقدمي دليل على قدرتهنوي ي البلد املستورد تقدمي شهادة بأنهغري طرف، يتعني على 

 ص عليها  ي االتفاقية.املنصو  شروطال تقل عن الفق شروط النفايات احملتوية على الزئبق بطريقة سليمة بيئياً و 
 بيان يشرح حاجة الطرف إلى الحصول على إعفاء من تواريخ االنتهاء المدرجة في المرفق باء -باء 

شري اإلعفاءات لعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق إىل احلاجة إىل االستمرار  ي ت
ألول من املرفق باء. وعلى كل طرف يسعى لتسجيل من هذا استخدام الزئبق  ي العمليات املبينة  ي اجلزء ا

القبيل تقدمي بيان يشرح فيه حاجته لذلك اإلعفاء. ويلزم تقدمي بيان منفصل عن كل فئة أو فئة فرعية جيري 
 تلك املرافق واالستخداماملرافق اليت يُطلب هلا اإلعفاء وطاقة حتديداً . وينبغي أن يترمن البيان هلا تسجيل إعفاء

فق. وينبغي أن يترمن البيان أيرًا خطة العمل املتفق عليها مع االسنوي املتوقع للزئبق بواسطة هذه املر 
فق أثناء االصناعات ومع أفحاب املصلحة ذوي املصلحة اآلخرين خبصوص إهناء استخدام الزئبق  ي تلك املر 

 فرتة اإلعفاء املطلوبة.
___________ 


