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

 بعةالدورة السا
 6106ر/مارس آذا 05-01البحر ادليت، األردف، 

*( من جدوؿ األعماؿ ادلؤقتأ) 3البند 
 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
البنود في االتفاقية:  ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف

 الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذها

 3المطلوب في المادة مشروع التوجيهات لمساعدة األطراف في ملء االستمارات وفق 

 مذكرة من األمانة

من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق على أنو ال ُيسمح ألي طرؼ بتصدير الزئبق  3من ادلادة  6تنص الفقرة  - 0
إاّل مبوافقة خطية يقدمها الطرؼ ادلستورد أو غًن الطرؼ إىل الطرؼ ادلصدِّر وفقط لغرض االستخداـ ادلسموح 

 من االتفاقية. 01قتىى االتفاقية أو من أج  التخزين ادلؤقت السلي  بيييًا وفقًا للمادة بو للطرؼ ادلستورد مب
وجيب على الطرؼ ادلستورد أف يُدرج يف موافقتو اخلطية شهادة تثبت ادلذكور أعاله وأنو اختذ تدابًن لىماف 

االتفاقية. وجيوز إعطاء ادلوافقة  من 00و 01محاية صحة اإلنساف وسالمة البيية ولىماف تقيُّده بأحكاـ ادلادتٌن 
، 3من ادلادة  7إىل الطرؼ ادلصدِّر على أساس ك  شحنة على حدة، أو وفقًا للفقرة  6ادلطلوبة مبوجب الفقرة 

بأف  7ألمانة من الطرؼ أو غًن الطرؼ ادلستورد. وتقىي الفقرة لإخطار عاـ على لطرؼ ادلصدِّر ا قد يعتمد
 يع ىذه اإلخطارات العامة. حتتفظ األمانة بسج  عاـ جلم

أنو ال يسمح ألي طرؼ باستًناد الزئبق من غًن طرؼ، ما مل يكن غًن  3من ادلادة  8وحتدِّد الفقرة  - 6
غًن مسموح هبا مبوجب الفقرة  مصادرمصادر حمدَّدة على أهنا من الطرؼ قد قدَّـ شهادة بأف ذلك الزئبق ليس 

 . 3)ب( من ادلادة  5

                                                           
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1. 

أي استخداـ من طرؼ ما للزئبػق أو ”بأنو يعين “ االستخداـ ادلسموح بو”من االتفاقية تُعرِّؼ  6الفقرة )ؾ( من ادلادة  (0)
 “.، دوف أف يقتصر عليها7و 6و 5و 4و 3مركباتو يتسق مع ىذه االتفاقية، مبا يف ذلك االستخدامات ادلتسقة مع ادلواد 
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أف يقرِّر  7أنو جيوز للطرؼ الذي يقدِّـ إخطاراً عامًا بادلوافقة مبوجب الفقرة  3من ادلادة  9رة وحتدِّد الفق - 3
، شريطة أف يواص  تطبيق قيود شاملة على تصدير الزئبق وأف يتخذ تدابًن حملية لكفالة أف 8عدـ تطبيق الفقرة 

طارًا هبذا القرار إىل األمانة، يتىمن معلومات يدار ىذا الزئبق ادلستورد بطريقة سليمة بييياً. ويقدِّـ الطرؼ إخ
تصف قيوده على الصادرات والتدابًن التنظيمية احمللية، فىاًل عن معلومات عن كميات الزئبق وبلداف منشأ 

 غًن األطراؼ. وحتتفظ األمانة بسج  عاـ جلميع اإلخطارات من ىذا النوع.من الزئبق ادلستورد 
يف االستمارات اليت ديكن استخدامها يف دورهتا السادسة، بالنظر مية الدولية جلنة التفاوض احلكو قامت و  - 4

استمارات بصفة مؤقتة حلٌن إمكاف اعتمادىا من مؤدتر  4، مع اعتماد 3لنق  ادلعلومات ادلطلوبة مبوجب ادلادة 
د الزئبق، وتقـو األطراؼ يف اجتماعو األوؿ. وتتعلق االستمارتاف األولياف بتقدمي موافقة خطية على استًنا

األطراؼ أو غًن األطراؼ مب ء بياناهتما، وتتعلق االستمارة الثالثة باحلصوؿ على شهادة من جهة مصدِّرة غًن 
طرؼ بشأف مصدر الزئبق ادلقرر تصديره إىل طرؼ ما وختتص االستمارة الرابعة باإلخطار العاـ للموافقة على 

مؤقت استمارة اإلخطار ادلقرَّر أف تقدمو األطراؼ اليت ختتار عدـ  استًناد الزئبق. واعتمدت اللجنة أيىًا بشك 
 من االتفاقية وكذلك ىيك  سج  اإلخطارات العامة بادلوافقة. 3من ادلادة  8تطبيق الفقرة 

طلبت اللجنة إىل األمانة أف تُعد لنظر اللجنة يف دورهتا السابعة، القس  األوؿ من  ،إضافة إىل ذلك - 5
، وىو ما سيساعد األطراؼ يف م ء بيانات االستمارات ادلطلوبة وفقًا للمادة 3ات بشأف ادلادة مشروع التوجيه

 التوجيهات العناصر التالية:على أف تتىمن ىذه ، 3
( 00، أي نفايات الزئبق )ادلادة ادلنصوص عليها، مبعىن ما ىي األمور غًن 3توضيح نطاؽ ادلادة  )أ( 

 (؛4ومنتجاتو )ادلادة 
 ستمارات ينبغي استخدامها يف الظروؼ ادلختلفة؛اال أي )ب( 
 توضيح ادلعلومات ادلقدَّمة يف ك  قس ؛ )ج( 
 دور السجالت وكيفية استخدامها؛ )د( 
 من أين يت  احلصوؿ على االستمارات؛ )ىػ( 
 االستمارات. كيفية تقدمي )و( 

ذكرة. وقد تود اللجنة النظر يف مشروع يف ادلرفق هبذه ادلالوارد وقد أعدت األمانة مشروع التوجيهات،  - 6
 التوجيهات وتعتمدىا بشك  مؤقت يف انتظار اعتمادىا رمسياً من مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ. 

وطلبت اللجنة يف دورهتا السادسة أيىاً إىل األمانة أف تعد، لنظر اللجنة يف دورهتا السابعة، القس  الثاين  - 7
حتديد ك  كمية على حدة من خمزونات الزئبق أو مركبات يغطي ، حبيث 3ادلادة من مشروع التوجيهات بشأف 

 01طناً مرتياً، باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتوَّلد عنها خمزونات تزيد على  51الزئبق اليت تزيد على 
الوثيقة  . ويرد مشروع التوجيهات يف3)أ( من ادلادة  5أطناف مرتية سنوياً، عماًل بالفقرة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4 . 
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  3: توجيهات بشان ملء بيانات االستمارات المطلوبة وفقاً للمادة المرفق

 معلومات أساسية  -ألف  
من اتفاقية  3أُعدت ىذه التوجيهات دلساعدة األطراؼ فيما يتعلق باالستمارات ادلطلوبة وفقًا للمادة  - 0

. وىي تسعى إىل توضيح 3من ادلادة  9و 7األمانة عماًل بالفقرتٌن عهدىا تتميناماتا، والسجالت ادلقرَّر أف 
 األمور التالية: 

( 00، أي نفايات الزئبق )ادلادة ادلنصوص عليها، مبعىن ما ىي األمور غًن 3نطاؽ ادلادة  )أ( 
 (؛4ومنتجاتو )ادلادة 

 استمارات ينبغي استخدامها يف الظروؼ ادلختلفة؛أي  )ب( 
 االستمارات؛من ادلعلومات ادلقدَّمة يف ك  قس  توضيح  )ج( 
 دور السجالت وكيفية استخدامها؛ )د( 
 من أين يت  احلصوؿ على االستمارات؛ )ىػ( 

 االستمارات.تقدمي كيفية  )و( 

 المنصوص عليها، أي األمور غير 3توضيح نطاق المادة  -باء  
يما خيص مصادر اإلمداد بالزئبق واالجتار بو. وتنص من االتفاقية التزامات األطراؼ ف 3توضِّح ادلادة  - 6

 على ما يلي: 3من ادلادة  0الفقرة 
 ألغراض ىذه ادلادة:”

خالئط الزئبق مع مواد أخرى، مبا يف ذلك سبائك الزئبق اليت ‘ الزئبق’تشم  اإلشارات إىل  )أ( 
 ؛يف ادلائة من وزهنا 95يق  تركيز الزئبق فيها عن  ال

وتعين )أوؿ( كلوريد الزئبق )ادلعروؼ أيىًا باس  الكالومي (، و)ثاين( أكسيد ‘ زئبقمرّكبات ال’ )ب( 
 ؛“الزذمفر، وسلفيد الزئبقو نرتات الزئبقيك،  (ثاين)الزئبقيك، و)ثاين( كربيتات الزئبقيك، و

  طبق على:نال ت”على أف أحكاـ ادلادة  3من ادلادة  6تنص الفقرة و  - 3
ات الزئبق اليت ُتستخَدـ يف البحوث على نطاؽ خمتربي أو كمعيار كّميات الزئبق أو مركب )أ( 

 مرجعي؛ أو
الكّميات النػزرة من الزئبق أو مرّكبات الزئبق ادلوجودة بطبيعتها يف ادلنتجات ادلعدنية مث  الفلّزات  )ب( 

ت ادلشتقة من ىذه ادلواد، أو اخلامات أو ادلنتجات ادلعدنية غًن احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك الفح  أو ادلنتجا
 والكميات النػزرة غًن ادلقصودة يف ادلنتجات الكيميائية؛ أو

 .“ادلنتجات ادلىاؼ إليها الزئبق )ج( 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/3 

4 

من االتفاقية بشأف نفايات الزئبق أحكاماً  00وباإلضافة إىل ىذه االستثناءات احملددة، تشم  ادلادة  - 4
استًناد نفايات  وأيف أف تصدير  00لية. ويتمث  مفعوؿ أحكاـ ادلادة تتعلق بنق  نفايات الزئبق عرب احلدود الدو 

 . 3بالتحديد مبوجب ادلادة  منصوصاً عليوالزئبق ليس 

 المختلفةاستخدامها في الظروف ينبغي االستمارات  أي -جيم  
 تتناوؿ التوجيهات االستمارات التالية: - 5

 ؼ الستًناد الزئبق )االستمارة ألف(؛ اطر حد األجانب أ من ادلوافقة اخلطيةاستمارة لتقدمي  )أ( 
 غًن األطراؼ الستًناد الزئبق )االستمارة باء(؛أحد طية من اخلوافقة ادلاستمارة لتقدمي  )ب( 
استمارة من أج  تقدمي شهادة من غًن األطراؼ بشأف مصدر الزئبق الذي سيت  تصديره إىل  )ج( 

 اف مع االستمارة ألف أو االستمارة داؿ عند الطلب(؛طرؼ )االستمارة جي ( )الستخدامها باالقرت 
 دلوافقة الستًناد الزئبق )االستمارة داؿ(؛بااستمارة متعلقة بإخطار عاـ  )د( 
من  3من ادلادة  8عدـ تطبيق الفقرة اليت ختتار األطراؼ ادلقدَّمة من إخطار لسج  ادلعلومات  )ىػ( 

 يف التوجيهات احلالية(.“ االستمارة ىاء”يها باس  اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق )ادلشار إل
غًن طرؼ من طرؼ يوافق على استًناد الزئبق إما من طرؼ أو أي االستمارة ألف  ألومن ادلتعٌنَّ أف دي - 6

يسمح أي ال ”بأف  3)أ( من ادلادة  6. وتقىي الفقرة 3من ادلادة  8)أ( و 6على النحو ادلبٌنَّ يف الفقرتٌن 
استخداـ ُيسمح بو وليس ألي غرض سوى مستورد قدَّـ موافقتو اخلطية إىل طرؼ “ إالالزئبق بتصدير طرؼ 

. وتقىي 01للطرؼ ادلستورد مبوجب االتفاقية أو لغرض التخزين ادلؤقت السلي  بييياً على النحو ادلبٌنَّ يف ادلادة 
، سيقدِّـ لو موافقتو اخلطية ما مل باستًناد الزئبق من غًن طرؼأي طرؼ ال يسمح ” بأف 3من ادلادة  8الفقرة 

الزئبق ليس من مصادر حمددة على أهنا مصادر غًن مسموح هبا ذلك يكن غًن الطرؼ قد قدَّـ شهادة بأف 
. ويف ىذين الظرفٌن، جيوز استخداـ االستمارة ألف لتقدمي 3من ادلادة  “)ب( 5أو الفقرة  3مبوجب الفقرة 

وال تشرتط االتفاقية تقدمي االستمارة ألف يف احلاالت اليت يكوف فيها الطرؼ ادلوافقة اخلطية الستًناد الزئبق. 
 . 3من ادلادة  7ادلستورد قد قدَّـ إخطاراً عاماً بادلوافقة وفقاً للفقرة 

اخلطية إىل الطرؼ ادلصدِّر من ادلوافقة لتقدمي من جانب غًن األطراؼ ـ االستمارة باء استخدويتعٌن ا - 7
. وجيب أف تكوف االستمارة مشفوعة 3)ب( من ادلادة  6ئبق، على النحو ادلبٌنَّ يف الفقرة أج  استًناد الز 

مبعلومات إضافية تشم  شهادة تثبت أف غًن الطرؼ لديو تدابًن تكف  محاية صحة اإلنساف وسالمة البيية 
ىذا الزئبق سوؼ ، باإلضافة إىل تقدمي شهادة تثبت أف استخداـ 00و 01وتىمن امتثالو ألحكاـ ادلادتٌن 

مبوجب ىذه االتفاقية أو لغرض التخزين السلي  بيييًا على النحو لألطراؼ  (0)مسموح بوغرض يقتصر على 
 من االتفاقية. 01ادلبٌنَّ يف ادلادة 

                                                           
أي استخداـ من طرؼ ما للزئبػق أو ”بأنو يعين “ االستخداـ ادلسموح بو”من االتفاقية تُعرِّؼ  6الفقرة )ؾ( من ادلادة  (0)

 “.، دوف أف يقتصر عليها7و 6و 5و 4و 3مركباتو يتسق مع ىذه االتفاقية، مبا يف ذلك االستخدامات ادلتسقة مع ادلواد 
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ؼ اطر أحد األالزئبق إىل  منهار صدَّ يُ اليت ؼ اطر من جانب غًن األاالستمارة جي   استخداـعٌنَّ يتو  - 8
)ب(  5على أهنا مصادر غًن مسموح هبا مبوجب الفقرة احملددة صادر ادلمن  ليس ثبت أف الزئبقشهادة تلتقدمي 

)ب( إىل  5من تعدين أوَّيل للزئبق وتشًن الفقرة  صادرإىل زئبق  3من االتفاقية. وتشًن الفقرة  3من ادلادة 
ف تشغي  مرافق إنتاج الكلور إذا ما قرر توافر فائض الزئبق نتيجة وقأحد األطراؼ يتخذىا اليت تدابًن ال

التخلص من ىذا الزئبق وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيييًا وادلشار إليها يف يكف   لكيوالقلويات، 
عمليات ال تؤدي إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو وذلك باستخداـ ، 00( من ادلادة أ) 3الفقرة 

 االستخدامات البديلة.إعادة االستخداـ ادلباشر أو 
تفىِّ ، وفقاً اليت طراؼ األأو غًن ستوردة ادلطراؼ من جانب األتعٌنَّ أف يستخدـ االستمارة داؿ وي - 9

، تقدمي إخطار عاـ إىل األمانة بداًل من ادلوافقة اخلطية إىل الطرؼ ادلستورد ادلطلوبة مبوجب 3من ادلادة  7للفقرة 
يوضح اإلخطار العاـ أية شروط وأحكاـ يقدِّـ مبوجبها الطرؼ ادلستورد  . وجيب أف3من ادلادة  6الفقرة 

من و موافقتو. وجيوز لذلك الطرؼ أو غًن الطرؼ الذي يقدِّـ اإلخطار العاـ إلغاء ىذا اإلخطار يف أي وقت. 
 ادلتعٌنَّ أف حتتفظ األمانة بسج  عاـ جبميع ىذه اإلخطارات. 

. وىذا 3من ادلادة  9ؼ تطبيق الفقرة اطر الت اليت خيتار فيها أحد األاحلاُتستخدـ االستمارة ىاء يف و  -01
 3من الفقرة  7بادلوافقة مبوجب الفقرة إخطاراً عاماً  تقد قدَّمأحد األطراؼ ادلستوردة اليت كانت حيدث إذا قرَّر 

للزئبق إىل  ةصدِّر ؼ ادلاألطراغًن تقدِّـ بأف الذي يقىي  3من ادلادة  8عدـ تطبيق االشرتاط ادلبٌنَّ يف الفقرة 
الزئبق ادلعتـز تصديره ليس من مصادر حمدَّدة بأهنا غًن مسموح هبا، مبوجب الفقرة بأف شهادة  ةستورداألطراؼ ادل

إذا كاف إال  3من ادلادة  9ستورد أف يتذرَّع بأحكاـ الفقرة للطرؼ ادلجيوز ال . و 3)ب( من ادلادة  5أو الفقرة  3
ت شاملة على تصدير الزئبق ولديو تدابًن حملية تكف  أف يدار الزئبق ادلستورد بطريقة تقييداتطبيق حيافظ على 

الطرؼ ادلستورد األمانة أنو يتصرؼ وفقًا للفقرة يُعل  بواسطتو سليمة بييياً. واالستمارة ىاء ىي اإلخطار الذي 
 هبذه اإلخطارات يف سج  عاـ. . وحتتفظ األمانة 3من ادلادة  9

 المعلومات المقدَّمة في كل قسمتوضيح  -دال  
وضعت االستمارات لتكوف، قدر ادلستطاع، غنية عن التفسًن من حيث ادلعلومات اليت تقدَّـ يف ك   - 00
وىي تقدِّـ أيىًا توجيهات بشأف ادلعلومات ادلراد تقدديها. وترد االستمارات يف التذييالت ألف إىل ىاء ؛ قس 

على وادلتاحة الُنسخ اإللكرتونية م ء توجيهات يف نسق يقصد بو تيسًن من التوجيهات احلالية. وتُعرض ال
 ألف إىل ىاء(. من االستمارات اإلنرتنت 

 دور السجالت وكيفية استخدامها -هاء  
العامة ادلقدَّمة إىل  اتاألوؿ ىو السج  العاـ جلميع اإلخطار . 3 إطار ادلادة أنشئ سجالف اثناف يف - 06

من ادلادة  6أو من غًن األطراؼ ادلستوردة باعتبارىا ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة مبوجب الفقرة األمانة من األطراؼ 
. والثاين ىو السج  العاـ لإلخطارات ادلقدَّمة من األطراؼ اليت قدَّمت إخطارات عامة بادلوافقة مبوجب الفقرة 3
 من ادلادة.  8، وقررت عدـ تطبيق الفقرة 3من ادلادة  7

األمانة سج  اإلخطارات العامة بشك  علين للسماح لألطراؼ ادلصدِّرة بالرجوع إليو قب  الشروع  وتتيح - 03
اجلهات طبقها تُ أي شروط وأحكاـ حتدِّد أف  ةصدِّر لألطراؼ ادليف إجراء صادرات الزئبق. وسوؼ يسمح أيىًا 

نظرًا ألف اإلخطار يصلح ليكوف على االستًناد. و ادلوافقة ؼ يف إعطاء اطر األؼ أو غًن اطر ادلستوردة من األ
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يف السج  أف  أحد األطراؼ أو غًن األطراؼ، يعين إدراج 3من ادلادة  6تتطلبها الفقرة اليت طية اخلوافقة ادل
، وجيوز بداًل من ذلك ةحمدَّدبعملية استًناد حيتاج إىل التماس موافقة خطية مستقلة فيما يتعلق  الطرؼ ادلصدِّر ال
 فقة اخلطية ادلبيَّنة يف السج ، مع مراعاة أية شروط وأحكاـ يىعها البلد ادلستورد.أف يعتمد على ادلوا

من األطراؼ اليت قررت عدـ تطبيق الواردة إىل سج  اإلخطارات  أحد غًن األطراؼوجبوز أف يرجع  - 04
إعداد طراؼ يلـز تلك األ لتحديد ما إذا كاف ، وذلكطراؼاأل يرغب يف تصدير الزئبق إىلعندما ، 8الفقرة 
اليت حددت صادر ادلالزئبق ادلراد تصديره ليس من واليت تثبت أف ، 8اليت تشرتطها خالفاً لذلك الفقرة  ،الشهادة

و نظراً ألنو إضافة إىل ذلك، و . 3)ب( من ادلادة  5أو الفقرة  3مسموح هبا مبوجب الفقرة مصادر غًن باعتبارىا 
، 05وفقًا للفقرة  اليت تدعمها ادلعلوماتو خطارات تقيي  مث  ىذه اإلباستعراض و  ستقـو جلنة االمتثاؿ والتنفيذ

من االتفاقية، سوؼ حتتاج اللجنة إىل الرجوع إىل السج  لذلك  3من ادلادة  9على النحو ادلبٌنَّ يف الفقرة 
 الغرض. 

 من أين يتم الحصول على االستمارات -واو  
وعالوة (. www.mercuryconvention.orgقية ميناماتا )االستمارات على ادلوقع الشبكي التفاتتاح  - 05
الوطنية  جهات االتصاؿذلك، سوؼ تُرس  ُنسخ من االستمارات إلكرتونيًا إىل مجيع األطراؼ من خالؿ  على

ستمارات االث على االستمارات، ستقدَّـ تعدي  أو حتديأُدخ  من االتفاقية. فإذا  07ادلسماة مبوجب ادلادة 
 أيىاً لدى األمانة.  وستتاحالوطنية.  جهات االتصاؿإىل  ةديداجل

 االستماراتتقديم  يةكيف -زاي  
االستًناد )االستمارتاف ألف وافقة على تقدـ ادلمن ادلقرر أف تُرس  مباشرة بٌن األطراؼ االستمارات اليت  - 06

)االستمارة األطراؼ مصادر الزئبق ادلراد تصديره إىل إلثبات شهادة غًن الطرؼ قدـ توباء(، واالستمارة اليت 
ـ تصاؿ الا هاتاالتصاؿ جبجي (، وذلك باستخداـ معلومات  الوطنية لدى األطراؼ ادلعنية. ويوصى بأف تقدِّ

بذلك أو األطراؼ يقـو  ال تشرتط أفالتفاقية غًن أف ااألطراؼ ادلعنية إىل األمانة ُنسخًا من ىذه االستمارات، 
 . أُرسلتألمانة بأف االستمارات قد تُبلَّغ اأف 
استًناد الزئبق )االستمارة داؿ(  علىبادلوافقة  اً عام اً إخطار  اليت دتث وجيب أف تقدَّـ إىل األمانة االستمارة  - 07
 3من ادلادة  8بيق الفقرة تطاليت ختتار عدـ سج  ادلعلومات ادلقدَّمة من األطراؼ ادلخصصة لخطار اإلاستمارة و 

من االتفاقية )االستمارة ىاء(، وبعد ذلك تقـو األمانة بإدراج ادلعلومات الواردة يف االستمارات يف السجالت 
 .3من ادلادة  9و 7الفقرتاف وفقاً دلا تطلبتو 

http://www.mercuryconvention.org/
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 التذييل ألف
 االستمارة ألف

 استيراد الزئبق من أجلاستمارة لتقديم موافقة خطية من طرف 
   تشترط االتفاقية تقديم هذ  االستمارة في الحاالت التي يكون فيها الطرف المستورد)ال

 (3من المادة  7قد قدَّم إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 
 معلومات االتصال يقدمها الطرف المستوردالقسم ألف: 
 اس  الطرؼ:

 جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة:  
 العنواف:  
 اذلاتف:  

  لفاكس: ا
   الربيد اإللكرتوين:

 توجيهات
 ـز تُلبشأف تبادؿ ادلعلومات. و  07جيب أف تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة مبوجب ادلادة 

ما ك  طرؼ بتعيٌن جهة اتصاؿ وطنية لتبادؿ ادلعلومات مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك   4فقرهتا يف  ىذه ادلادة
ك  طرؼ قد أخطر األمانة بتسمية جهتو يكوف  . ومن ادلتوقع أف 3ألطراؼ ادلستوردة مبوجب ادلادة وافقة امب يتعلق

بتسمية جهة االتصاؿ ادلذكورة، ق  تمل  لألطراؼ اليتبالنسبة و الوطنية لالتصاؿ قب  دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ. 
دور ىذا اإلخطار، يوصى بإدتاـ أية . وحلٌن صدمكنهة االتصاؿ ادلناسبة يف أقرب وقت جسوؼ تؤكد األمانة 

، على سبي  ادلثاؿ، من خالؿ بعثتو الدائمة لدى اتهخارجي اتوزار  عن طريق األطراؼاتصاالت مع مث  ىذا 
 األم  ادلتحدة يف جنيف. 

رالقسم باء:   معلومات االتصال يقدمها الطرف أو غير الطرف المصدِّ
 اس  الطرؼ أو غًن الطرؼ:

 لوطنية ادلعيَّنة أو اس  جهة االتصاؿ ا
 ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ:

   العنواف:
   اذلاتف:
  الفاكس:

   الربيد اإللكرتوين:
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 توجيهات
بشأف تبادؿ  07، ينبغي أف تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة مبوجب ادلادة لألطراؼبالنسبة 

طرؼ بأف يعٌنِّ جهة اتصاؿ وطنية من أج  تبادؿ ادلعلومات ، ك  4وىذه ادلادة، يف فقرهتا تُلـز و ادلعلومات. 
ك  يكوف  . ومن ادلتوقع أف 3ا يتعلق مبوافقة األطراؼ ادلستوردة مبوجب ادلادة ممبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك 

طرؼ طرؼ قد أخطر األمانة بتسمية جهة االتصاؿ الوطنية التابعة لو قب  دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ؛ وبالنسبة لل
. وحلٌن دمكنجهة االتصاؿ ادلناسبة يف أقرب وقت  تصاؿ ادلذكورة، على األمانة أف تؤكداالجهة  يعٌنِّ الذي مل 

 ،وزارة خارجيتو، على سبي  ادلثاؿعن طريق ىذا الطرؼ مث  صدور ىذا اإلخطار، يوصى بأف تت  ادلراسالت مع 
لتحديد  النسبة لغًن األطراؼ، فإف ادلسؤولية تقع عليهمن خالؿ بعثتو الدائمة لدى األم  ادلتحدة يف جنيف. وبا

 . موظفيها ادلسؤولٌن عن ذلك يف احلكومة

 البلد المصدِّر االشحنة يقدمهعن معلومات : جيمالقسم 
 :امن الزئبق ادلراد شحنهاإلمجالية التقريبية يرجى بياف الكمية 

  التاريخ التقرييب للشحن: حتديدى جير 
 :اف الزئبق من التعدين األوَّيل للزئبقيرجى بياف ما إذا ك

يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق قد حدده الطرؼ ادلستورد بأنو من فائض الزئبق نتيجة وقف تشغي  مرافق إنتاج 
 :الكلور والقلويات

 )إذا كاف البلد ادلصدِّر غًن طرؼ، ينبغي أف يطلب الطرؼ ادلستورد أيىاً م ء االستمارة جي (
 توجيهات

تسمح للبلد ادلستورد بأف يتخذ قراراً مدروساً  االزئبق ادلراد شحنهبالكمية اإلمجالية التقريبية من  ادلتعلقةمات ادلعلو 
التاريخ التقرييب للشحن يف أي جهد يُبذؿ لتتبع سًن الشحنة اليت قد يساعد ، بينما يوافق عليهابشأف أية شحنة 
 يود البلد تنفيذىا.
التعدين احلريف وضيق النطاؽ األوَّيل للزئبق، ال جيوز استخدامو ألغراض  نلتعديلدر من مص يأيتوإذا كاف الزئبق 

تصنيع الأو يف عمليات  4بيد أنو ديكن استخدامو لصناعة ادلنتجات ادلىاؼ إليها الزئبق وفقًا للمادة  للذىب،
اسرتداده أو إعادة تدويره أو  استخداـ عمليات ال تؤدي إىلب 00. وجيوز التخلص منو وفقاً للمادة 5وفقاً للمادة 

 استخالصو أو استخدامو ادلباشر أو االستخدامات البديلة.
وقف تشغي  مرافق إنتاج الكلور  الناتج عنفائض الزئبق  أف الزئبق كاف عبارة عنلطرؼ ادلصدِّر ا حددوإذا 

تكف  التخلص منو وفقًا للمبادئ التوجيهية ادلتعلقة بادلعاجلة  التدابًن اليتعلى الطرؼ أف يتخذ ف ،والقلويات
باستخداـ عمليات ال تؤدي إىل اسرتداد أو إعادة و ، 00)أ( من ادلادة  3السليمة بيييًا ادلشار إليها يف الفقرة 

من غًن ر تدوير أو استخالص أو إعادة االستخداـ ادلباشر أو االستخدامات البديلة. وعندما يكوف البلد ادلصدِّ 
 .عندما يكوف الزئبق ناجتاً عن أحد ادلصدرين السابقٌن، ال ينبغي للطرؼ ادلستورد أف يسمح بالشحنة األطراؼ
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 المستورديقدمها الطرف المعلومات التي : دالالقسم 
 : الأو  نع ما ىو الغرض من استًناد الزئبق؟ يرجى اختيار 

 :01 مادةالتخزين ادلؤقت السلي  بييياً وفقاً لل ‘0’
 ال  نع 

 إذا كانت اإلجابة بنع ، يرجى حتديد االستخداـ ادلقصود إذا كاف معروفاً 
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  

 ال   نع   االستخداـ ادلسموح لطرؼ مبوجب االتفاقية: ‘6’
 إذا كانت اإلجابة بنع ، يرجى حتديد التفاصي  اإلضافية بشأف االستخداـ ادلقصود للزئبق.

 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  

 توجيهات
. ويتعٌنَّ تقدمي توضيح عما إذا  3)أ( من ادلادة  6من استًناد الزئبق، وفقًا للفقرة تذكر الغرض ىذه ادلعلومات 

االستخداـ ادلسموح بو  إىلأو  01سلي  بيييًا وفقًا للمادة الؤقت ادلتخزين سيوجو إىل الكاف الزئبق ادلستورد 
تقدمي معلومات عن االستخداـ ؤقت، يتعٌنَّ التخزين ادل سيوجو إىلمبوجب االتفاقية. وإذا كاف الزئبق  لألطراؼ

، عندئذ يُطلب إىل الطرؼ “نع ”ادلقصود، إذا ُعرؼ ذلك. وإذا كانت اإلجابة على ىذه األسيلة بكلمة 
ادلستورد أف يقدِّـ مزيدًا من التفاصي  بشأف االستخداـ ادلقصود. ويرجى مالحظة أف مصدر الزئبق قد يقيِّد 

  .3)ب( من ادلادة  5والفقرة  4ئبق مبوجب الفقرة وح بو للز ماالستخداـ ادلس
 الشحن، حسب االقتضاءمعلومات : هاءالقسم 
 ادلستورد

 اس  الشركة:
 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين: 
 ادلصدِّر

 :ادلنشأة التجاريةاس  
 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين: 
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 توجيهات
، ادلنشأة التجاريةر معاً، مبا يف ذلك اس  تفاصي  عن ادلستورد وعن ادلصدِّ الشحن ات ينبغي أف تشم  معلوم
اذلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين. وىذا يقدِّـ معلومات بيانات ، و وعنواهناادلنشأة التجارية بومعلومات االتصاؿ 

استفسارات  يف حالة وجودبو  إىل جهة االتصاؿ أو ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ عن الشخص الذي ديكن االتصاؿ
 فيما يتعلق بالشحنة.الصعيد الوطين على  بادلتابعة أيىاً  يسمحو  ما شحنةبتتعلق 

 القسم واو: بيان موافقة الطرف المستورد
 أو رفىت: مُنحتادلوافقة؟ يرجى اختيار  ُمنحتى  

 رفىت    مُنحت
 فية أو معلومات ذات صلةالفراغ أدناه لبياف أية شروط، أو تفاصي  إضايرجى استخداـ 

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 توقيع جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة من الطرؼ ادلستورد والتاريخ
 االس :

 :ادلسمى الوظيفي
 التوقيع:
 التاريخ:

 توجيهات
 ينبغي أف تكوف ىذه جهة االتصاؿ الوطنية على النحو ادلبٌنَّ يف القس  ألف من ىذه االستمارة.
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 التذييل باء
 االستمارة باء

 على استيراد الزئبق أحد غير األطرافاستمارة لتقديم موافقة خطية من 
 من غير األطراف المستوردفيها يكون  التيهذ  االستمارة في الحاالت تقديم االتفاقية ال تشترط )

 (3من المادة  7قد قدَّم إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 
 في االتفاقيةيقدمها الطرف معلومات االتصال  القسم ألف:
 اس  الطرؼ:

 اس  جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة:
 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين:
 توجيهات

تُلـز بشأف تبادؿ ادلعلومات. و  07ينبغي أف تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة مبوجب ادلادة 
وطنية لتبادؿ ادلعلومات مبوجب االتفاقية، مبا يف التصاؿ االجهة بأف يسمي  ك  طرؼ،  4يف فقرهتا ىذه ادلادة، 

. ومن ادلتوقع أف يكوف ك  طرؼ قد أبلغ األمانة 3يتعلق مبوافقة األطراؼ ادلستوردة مبوجب ادلادة ما ذلك 
 تصاؿاالجهة عٌنِّ تمل  لألطراؼ اليتبتسمية جهتو الوطنية لالتصاؿ قب  دخوؿ االتفاقية حيز النفاد؛ وبالنسبة 

. وحلٌن صدور ىذا اإلخطار، يوصى بأف دمكن، سوؼ تؤكد األمانة جهة االتصاؿ ادلناسبة يف أقرب وقت ىذه
من خالؿ بعثتو الدائمة لدى األم  ادلتحدة  ،وزارة خارجيتو، على سبي  ادلثاؿ عن طريقتت  ادلراسلة مع الطرؼ 

 يف جنيف.
 لطرفمعلومات االتصال التي يقدمها غير االقسم باء: 
 اس  البلد:

 :اس  ادلسؤوؿ احلكومي والوكالة اليت يتبعها
 العنواف: 
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين:
 توجيهات

دِّد ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ يف جهة من غًن األطراؼ لكي حتبالنسبة لغًن األطراؼ، تقع ادلسؤولية على ك  
 ىذا الشأف.
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 الطرف المصدِّريقدمها معلومات الشحنة : جيمالقسم 
 بياف الكمية اإلمجالية التقريبية للزئبق اليت يراد شحنها:يرجى 
 التاريخ التقرييب للشحنة: حتديديرجى 
 بياف ما إذا كاف الزئبق من تعدين أوَّيل للزئبق: يرجى
تاج الكلور وقف تشغي  مرافق إن نتيجةبياف ما إذا كاف الزئبق قد حدده الطرؼ ادلصدِّر بأنو فائض الزئبق يرجى 

 والقلويات:
 توجيهات

ادلعلومات ادلتعلقة بالكمية اإلمجالية التقريبية للزئبق تسمح للبلد ادلستورد باختاذ قرار مدروس حوؿ أية شحنة 
 هبا.  القياـالبلد  يودالشحنة اليت عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أي جهد يُبذؿ لتتبع  يوافق

الذىب احلريف والىيق النطاؽ، لكن  تعدينزئبق من تعدين أوَّيل للزئبق، فال جيوز استخدامو يف وإذا كاف مصدر ال
. وجيوز 5أو يف عمليات التصنيع وفقاً للمادة  4منتجات يىاؼ إليها الزئبق وفقاً للمادة تصنيع لجيوز استخدامو 

رتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو ، باستخداـ عمليات ال تؤدي إىل اس00أيىًا التخلص منو وفقًا للمادة 
 إعادة االستخداـ ادلباشر أو االستخدامات البديلة.

ويات، جيب لوقف تشغي  مرافق إنتاج الكلور والق الناتج عنفائض الزئبق ىو ر أف الزئبق وإذا حدد الطرؼ ادلصدِّ 
لإلدارة السليمة بيييًا ادلشار إليها يف تكف  التخلص منو وفقًا للمبادئ التوجيهية اليت تدابًن العلى الطرؼ اختاذ 

باستخداـ عمليات ال تؤدي إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو إعادة و ، 00)أ( من ادلادة  3الفقرة 
، ال ينبغي أف يسمح من غًن األطراؼادلصدِّر  دعندما يكوف البلو االستخداـ ادلباشر أو االستخدامات البديلة. 

 .3من ادلادة  9الفقرة  إال يف حالة تطبيقىذين ادلصدرين، أحد ينشأ الزئبق من  حٌنالشحنة الطرؼ ادلستورد ب

 غير الطرفالمستورد  يقدمهاشهادة ومعلومات : دالالقسم 
أف لديو تدابًن تكف  شهادة تثبت  من غًن األطراؼ ، تقتىي أف يقدِّـ ادلستورد‘0’)ب(  6، الفقرة 3ادلادة 

 من االتفاقية. 00و 01سالمة البيية وتكف  االمتثاؿ للمادتٌن محاية صحة اإلنساف و 
  ال أونع  ؟ يرجى اختيار مث  ىذه التدابًن ى  لدى بلدك   

 ال  نع 
مناسبة تثبت ىذه التدابًن. وجيوز أف تشم  ىذه  وثائقإذا كانت اإلجابة بنع ، يرجى تقدمي 

الوطين وينبغي الصعيد تدابًن أخرى على  ادلستندات اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو أية
 أف تقدَّـ تفاصي  كافية إلثبات فعالية ىذه التدابًن.

سموح لالستخدامات ادل أحد غًن األطراؼ إالؼ إىل اطر أحد األتصدير الزئبق من جيوز  ال إضافة إىل ذلك،
 من االتفاقية. 01دلبٌنَّ يف ادلادة ؼ مبوجب االتفاقية أو من أج  التخزين السلي  بييياً، على النحو ااطر لأل اهب
 :ال أونع  ىو الغرض من استًناد الزئبق؟ يرجى اختيار  ما

 :01اً وفقاً للمادة يالتخزين ادلؤقت السلي  بيي ‘0’ 
 ال  نع     

  إذا كانت اإلجابة بنع ، يرجى حتديد االستخداـ ادلقصود إذا كاف ذلك معروفاً. 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
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 لطرؼ مبوجب االتفاقية: االستخداـ ادلسموح بو ‘6’ 
 ال  نع     

  إذا كانت اإلجابة بنع  يرجى حتديد تفاصي  إضافية عن االستخداـ ادلقصود للزئبق. 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 توجيهات
بشأف استخداـ من غًن األطراؼ ، ادلعلومات اليت يتعٌنَّ أف يقدمها ادلستورد 3)ب( من ادلادة  6حُتدِّد الفقرة 

من ، اليت تقتىي أف يقدِّـ ادلستورد ‘0’)ب(  6فقرة لباص  السؤاؿ األوؿ ادلذكور أعاله الزئبق ادلراد استًناده. ويت
لديو تدابًن تكف  محاية صحة اإلنساف وسالمة البيية وتكف  االمتثاؿ للمادتٌن أف تثبت شهادة غًن األطراؼ 

ح أو غًنىا من التدابًن، من االتفاقية. فإذا وجدت ىذه التدابًن، مبا يف ذلك التشريعات أو اللوائ 00و 01
. وينبغي أف تقدِّـ الوثائق صحة ذلكمناسبة تثبت  وثائققدِّـ تأف  اجلهة ادلستوردة من غًن األطراؼيُطلب إىل 

 تفاصي  كافية إلثبات مدى فعالية التدابًن.
من ‘ 6’ب( ) 6معلومات بالنسبة للغرض من استًناد الزئبق، وفقًا للفقرة للحصوؿ على السؤاؿ الثاين  يسعىو 

أو إذا كاف ادلقصود االستخداـ  01، أي ما إذا كاف ادلقصود التخزين ادلؤقت السلي  بيييًا وفقًا للمادة 3ادلادة 
مبقتىى االتفاقية. فإذا كانت اإلجابة بنع ، عندئذ يُطلب إىل الطرؼ ادلستورد أف  ألحد األطراؼادلسموح بو 

االستخداـ ادلقصود  حتديد ما إذا كاف ادلقصود. ويرجى مالحظة أف يقدِّـ مزيدًا من التفاصي  بشأف االستخداـ
قد يعتمد على مصدر الزئبق، على النحو ادلبٌنَّ يف “ االستخداـ ادلسموح بو لطرؼ مبوجب االتفاقية”للزئبق ىو 

 إطار اجلزء جي  من االستمارة ألف.

 معلومات عن الشحن، حسب االقتضاء: هاءالقسم 
 ادلستورد

 :ةالتجاريشأة ادلناس  
 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين: 
 ادلصدِّر

 اس  النشاط التجاري:
 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين: 
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 توجيهات
ادلنشأة بر، مبا يف ذلك معلومات االتصاؿ معلومات الشحن تفاصي  عن ادلستورد وادلصدِّ ينبغي أف تشم  

علومات إىل جهة االتصاؿ أو إىل ادللعنواف واذلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين. وىذا يقدِّـ ابيانات ، و التجارية
يسمح و لشحنة بشأف اعند توجيو أية استفسارات  اديكن االتصاؿ هب عن اجلهة اليتادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ 

 الوطين فيما يتعلق بالشحنة. على الصعيد أيىاً بادلتابعة

 من غير األطراف المستورد ة بالموافقة من جانباإلشار : واوالقسم 
 :رفىتأو  مُنحتادلوافقة؟ يرجى اختيار  مُنحتى  

 رفىت    مُنحت 
 يرجى استخداـ الفراغ التايل لبياف أية شروط، أو تفاصي  إضافية أو معلومات ذات صلة.

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 غًن الطرؼادلستورد توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ لدى 
 االس :

 لوظيفي:سمى اادل
 التوقيع:
 التاريخ:

 توجيهات
نفس جهة  ىوكوف يلو. وينبغي أف التابع سؤوؿ ادلكومي احلوظف يقـو بدور ادلمسؤولية حتديد من يتوىل ك  بلد 

 االتصاؿ ادلبيَّنة يف القس  باء من ىذه االستمارة. 
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 التذييل جيم
 االستمارة جيم

 أحد األطرافئبق المراد تصدير  إلى الز بشأن مصدر  أحد غير األطرافشهادة استمارة 
 ستخدم باالقتران مع االستمارة ألف أو االستمارة دال، عند الطلبتلكي 
سيقدِّـ باستًناد الزئبق من غًن طرؼ أي طرؼ على أف ال يسمح من االتفاقية ، 3ادلادة من  8تنص الفقرة 

هنا غًن ألالزئبق ليس من مصادر حمددة  ما مل يقدِّـ غًن الطرؼ شهادة تفيد أف الطرؼ لو موافقتو اخلطية
تعدين أوَّيل للزئبق أو الزئبق احملدَّد من من ليس مصدره  )ب(، أي أف 5أو الفقرة  3مسموح هبا مبوجب الفقرة 

 وقف تشغي  مرافق إنتاج الكلور والقلويات. نتيجةغًن الطرؼ ادلصدِّر بأنو فائض الزئبق 
 غير الطرفالمصدِّر ا الشحنة يقدمهعن القسم ألف: معلومات 

 يرجى بياف الكمية اإلمجالية التقريبية للزئبق ادلراد شحنو:
 التاريخ التقرييب للشحن:حتديد يرجى 

 توجيهات
سمح للبلد ادلستورد باختاذ قرار مدروس بشأف ت والكمية اإلمجالية التقريبية للزئبق ادلراد شحنادلتعلقة بادلعلومات 

تتبع الشحنة اليت قد يود البلد مساعي التاريخ التقرييب للشحن يف يساعد عليها، بينما  دينح ادلوافقة الشحنات اليت
 . االضطالع هبا
 الشحن، حسب االقتضاءعن معلومات القسم باء: 

 ادلستورد
 :ةالتجاري ادلنشأةاس  

 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين: 
 ادلصدِّر

 اس  النشاط التجاري:
 العنواف:

 اتف:اذل
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين: 
 توجيهات

، مبا يف ذلك معلومات االتصاؿ عن اس  ادلستورِد وادلصدِّر ك  منتفاصي   ينبغي أف تشم  معلومات الشحن 
معلومات إىل جهة االتصاؿ أو ادلوظف ىذا يقدِّـ و والعنواف اذلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين.  ةالتجاري ادلنشأة

على الصعيد  بادلتابعةما يتعلق بالشحنة، وكذلك يسمح في لالستفسارسيت  االتصاؿ بو  عمن سؤوؿاحلكومي ادل
 الوطين فيما يتعلق بالشحنة.
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 الشهادة: جيمالقسم 
أف الزئبق ادلشموؿ يف الشحنة وادلبٌنَّ يف ىذه االستمارة  يتمن االتفاقية، تشهد حكوم 3دلادة من ا 8للفقرة وفقاً 
 ليس:

 دين أوَّيل للزئبق؛ أومن تع ‘0’
وقف الناتج عن فائض الزئبق من غًن األطراؼ باعتباره  ادلصدِّر الذي حدده الطرؼ الزئبقمن  ‘6’

 تشغي  مرافق إنتاج الكلور والقلويات.
  ___________________________________________ معلومات داعمة 

 توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ والتاريخ
 االس :

 ادلسمى الوظيفي:
 التوقيع:
 التاريخ:
 توجيهات

ددة  احملصادر ادلالشحنة ليس من  الذي تتىمنوالزئبق  تثبت أفشهادة لاحلكومة  تقدمي شرطذا القس  ىيبٌن 
، أي، التعدين األوَّيل 3)ب( من االتفاقية من ادلادة  5أو الفقرة  3غًن مسموح هبا مبقتىى الفقرة  كمصادر

وقف تشغي  مرافق إنتاج  الناتج عنلزئبق فائض ابأنو  الذي حتدد جهة مصدِّرة من غًن األطراؼللزئبق أو الزئبق 
ـ معلومات داعمة تتص  بالشهادة. وجيب أف يوقِّع قدِّ ي بأفغًن الطرؼ للمصدِّر الكلور والقلويات. وىذا يسمح 

توقيع االستمارة وادلصادقة عليها من . وينبغي ويذكر التاريخ االستمارةعلى ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ أيىًا 
ادلسؤوؿ الذي جرى حتديده يف القس  باء من االستمارة ألف )معلومات االتصاؿ ادلقدَّمة نفس ادلوظف  جانب

 من الطرؼ ادلصدِّر(.
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 التذييل دال
 دالاالستمارة 

 استمارة اإلخطار العام للموافقة على استيراد الزئبق 
قدمو لألمانة يعلى إخطار عاـ من االتفاقية على أنو جيوز للطرؼ ادلصدِّر االعتماد  3من ادلادة  7تنص الفقرة 

. وحُيدِّد 3من ادلادة  6بوصفو موافقة خطية على رمو ما تقتىيو الفقرة األطراؼ، أو غًن من األطراؼ مستورد 
الطرؼ أو غًن الطرؼ. وحتتفظ األمانة ادلستورد ىذا اإلخطار العاـ أية شروط وأحكاـ تقدَّـ مبوجبها موافقة 

  بسج  عاـ لك  ىذه اإلخطارات.
وجيوز للطرؼ أو غًن الطرؼ إلغاء اإلخطار يف أي وقت. وعلى الطرؼ أو غًن الطرؼ الذي يلغي اإلخطار أف 

 يقدِّـ لألمانة طلباً خطياً بشطبو من السج  العاـ لإلخطارات العامة، وأف يشًن إىل تاريخ سرياف ىذا اإللغاء.
ال يتناوؿ سوى شرط ادلوافقة  3من ادلادة  7للفقرة  ر األطراؼ بأف تقدمي اإلخطار العاـ أو قبولو وفقاً وتُذكَّ 

اخلطية بالنسبة لك  شحنة من الزئبق. وىو ال يعفي األطراؼ من االلتزامات األخرى مبوجب االتفاقية، وبصفة 
 )انظر االستمارة جي (. 3من ادلادة  8و 6خاصة االلتزامات مبوجب الفقرتٌن 

 رات العامة بالموافقةالقسم ألف: معلومات االتصال بشأن اإلخطا
 اس  الطرؼ أو غًن الطرؼ:

 اس  جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة أو اس  الوكالة احلكومية وادلوظف:
 العنواف:
 اذلاتف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكرتوين:
 توجيهات

بشأف  07فيما يتعلق بالطرؼ، ينبغي أف تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة مبوجب ادلادة 
، ك  طرؼ بتعيٌن جهة اتصاؿ وطنية من أج  تبادؿ ادلعلومات 4يف فقرهتا  تُلـزتبادؿ ادلعلومات. وىذه ادلادة 

. ومن ادلتوقع أف يكوف ك  3وافقة األطراؼ ادلستوردة مبوجب ادلادة يتعلق مبمبقتىى االتفاقية، مبا يف ذلك ما 
عدـ ة اخلاصة بو قب  دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ؛ ويف حالة طرؼ قد أخطر األمانة بتسمية جهة االتصاؿ الوطني

. دمكنبتسمية جهة االتصاؿ ىذه، سوؼ تؤكد األمانة جهة االتصاؿ ادلناسبة يف أقرب وقت  قياـ أحد األطراؼ
وزارة خارجيتو، على سبي  ادلثاؿ من خالؿ  عن طريقوريثما يت  اإلخطار، يوصى بأف تت  ادلراسالت مع الطرؼ 

عن حتديد ادلوظف  ادلسؤوليةغًن األطراؼ، ستكوف بو الدائمة لدى األم  ادلتحدة يف جنيف. وفيما يتعلق بعثت
 .مسؤولية وطنية احلكومي ادلسؤوؿ

 اإلخطار العام بالموافقة: باءالقسم 
صدِّر على ىذا وجيوز أف يعتمد الطرؼ ادل. إخطاراً عاماً بادلوافقة على واردات الزئبقهبذه الوثيقة  تقدِّـ حكوميت

 من االتفاقية.  3من ادلادة  6الفقرة  على رمو ما تقتىيواإلخطار العاـ بوصفو ادلوافقة اخلطية 
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 القسم جيم: أحكام وشروط اإلخطارات العامة
 لتحديد أية أحكاـ وشروط: ادلساحة أدناهاستخداـ  يرجى

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 توجيهات
اإلخطار خيص لطرؼ ادلستورد يف حتديدىا فيما اغب ير  قدوشروط ح ىذا القس  فرصة لتحديد أية أحكاـ ييت

إلخطار العاـ، نظراً من شروط ا كشرطلموافقة قب  االستًناد  شرطاً مسبقاً لادلقصود أف حيدِّد الطرؼ  وليسالعاـ. 
 ألف الطرؼ ديكن أف يعطي ادلوافقة باستخداـ االستمارة ألف دوف تقدمي إخطار عاـ.

 هة غير طرف )هذا القسم ال ينطبق على األطراف(تقديم شهادة من ج: دالالقسم 
 من االتفاقية، تشهد حكوميت بأف:  3من ادلادة  6وفقاً للفقرة 

 00و 01لديها تدابًن قائمة تكف  محاية صحة اإلنساف وسالمة البيية وتكف  امتثاذلا ألحكاـ ادلادتٌن  
ىذه التدابًن. وجيوز أف تشم  ىذه الوثائق من االتفاقية. ويرجى تقدمي الوثائق ادلالئمة اليت تثبت وجود 

تفاصي   جيب تقدمي اللوائح أو غًنىا من التدابًن ادلتخذة على الصعيد الوطين، و  وأالتشريعات  وأاإلجراءات 
 كافية إلثبات فعالية ىذه التدابًن؛ 

حد األطراؼ ألوال يستخدـ الزئبق ادلستورد ادلشموؿ هبذا اإلخطار العاـ إاّل يف استخداـ مسموح بو  
 من االتفاقية.  01مبوجب االتفاقية، أو للتخزين ادلؤقت السلي  بييياً على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادة 

وبالنسبة لالستخدامات ادلسموح هبا مبوجب االتفاقية، أو للتخزين ادلؤقت السلي  بييياً، يرجى تقدمي معلومات، 
 إف وجدت، بشأف االستخداـ ادلقصود للزئبق: 

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 توجيهات
فيما يتعلق حبماية صحة اإلنساف وسالمة  القائمةىذا القس  يقدِّـ شهادة من جهة غًن طرؼ فيما خيص التدابًن 

إجراءات أو تشريعات ضع من ما وُ وجود ىذه التدابًن، اليت قد تتخذ شك   إلثباتالبيية. وىذه الوثائق مطلوبة 
على الصعيد الوطين. وجيب أف تقدِّـ الوثائق تفاصي  كافية إلثبات أو لوائح أو غًنىا من التدابًن ذات الصلة 

من أج   إال لن يستعم ف الزئبق ادلشموؿ باإلخطار العاـ بادلوافقة يفيد بأبياف  ويلـز أيىاً فعالية ىذه التدابًن. 
 للزئبق. تقدمي معلومات إضافية عن االستخداـ ادلقصودكما يُطلب بو مبقتىى االتفاقية،   مسموحاستخداـ 

 توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤوؿ والتاريخ
 االس :

 ادلسمى الوظيفي:
 التوقيع:
 التاريخ:

 توجيهات
احلكومي ادلسؤوؿ. وينبغي أف  موظفهامن يقـو بدور حتديد األطراؼ مسؤولية غًن من اجلهات ك  جهة   تتوىل

 رة.جهة االتصاؿ نفسها ادلبيَّنة يف القس  ألف من ىذه االستماىو كوف ي
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 التذييل هاء
 هاءاالستمارة 

من المادة  8األطراف التي تختار عدم تطبيق الفقرة  المقدَّمة منلسجل المعلومات إخطار 
 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 3

 :اس  الطرؼ
 ___________________________________________________  

 :على الصادرات ادلطبَّقةالقيود الشاملة 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 سليمة بييياً للزئبق ادلستورد:لىماف اإلدارة الادلطبقة التدابًن الداخلية 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 :طراؼاألغًن  اجلهاتواردات الزئبق من 
 الكمية ادلستوردة بلد ادلنشأ

  

  

  

  

  

 : إذا كانت ىناؾ حاجة إىل مساحة إضافية ألي إجابة، يرجى استخداـ صفحات إضافية.مالحظة
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 توجيهات

من اتفاقية  3من ادلادة  8األطراؼ اليت ختتار عدـ تطبيق الفقرة  دَّمة منادلقخطار لسج  ادلعلومات اإلىي تيق
تفاصي  عن القيود الشاملة  ،3من ادلادة  9وفقًا للفقرة  ،طرؼ من ىذا القبي يقدـ ك  ميناماتا بشأف الزئبق أف 

لزئبق ادلستورد. وتنص لىماف اإلدارة السليمة بيييًا ل وضعهاعلى تصدير الزئبق، وكذلك التدابًن اليت  ادلطبقة
غًن األطراؼ، مبا يف  من االستمارة أيىًا على أف يقدِّـ الطرؼ معلومات فيما يتعلق بالزئبق ادلستورد من جهات

ىذه ادلعلومات يف سج  عاـ وبالتايل يسه  االطالع عليها. وينبغي حُتفظ ذلك بلد ادلنشأ والكمية ادلستوردة. و 
 ة كافية من التفصي .وصف مجيع التدابًن ادلتخذة بدرج

___________ 


