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مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق
االجتماع األول
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*
البند ( 5أ) ’ ‘6من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعو األول :مسائل تنص عليها االتفاقية:
توقيت وشكل اإلبالغ الذي يجب أن تتبعو األطراف
على النحو المشار إليو في الفقرة  ٣من المادة ١٢

توقيت وشكل التقارير التي تقدمها األطراف على النحو المشار إليو في الفقرة  ٣من
المادة ١٢
مذكرة من األمانة
 -2تقضي الفقرة  2من ادلادة  ،42من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق أف يُقدـ كل طرؼ إىل مؤسبر األطراؼ
تقريره عن التدابًن اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية كمدل فعالية تلك التدابًن كالتحديات احملتمل أف يواجهها
يف ربقيق أىداؼ االتفاقية .كتشرتط الفقرة  4من ادلادة نفسها بصورة زلددة أف يتضمن التقرير ادلعلومات
ادلطلوبة دبقتضى ادلواد  3ك 5ك 7ك 8ك 9من االتفاقية .كتنص الفقرة  3على أف يبت مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو األكؿ يف مسألة توقيت كمنوذج التقارير اليت تقدمها األطراؼ ،مع مراعاة استصواب تنسيق تقدًن
التقارير مع االتفاقيات األخرل ذات الصلة ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات.
 -4كقد طلب مؤسبر ادلفوضٌن ادلعين باتفاقية ميناماتا إىل جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ،يف الفقرة  6من
قراره ادلتعلق بالرتتيبات خالؿ الفرتة االنتقالية (انظر  ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األكؿ) ،أف تُعد صكان
عادليان ملزمان قانونان بشأف الزئبق ،من أجل تركيز جهودىا على تلك ادلسائل اليت تقتضي االتفاقية أف يبت فيها
مؤسبر األطراؼ يف أكؿ اجتماع لو .كاستجابة لذلك الطلب ،نظرت اللجنة يف توقيت كشكل التقارير يف دكرتيها
السادسة كالسابعة.
*
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 -3كفيما يتعلق باإلبالغ ،طلبت اللجنة إىل األمانة ،عقب نظرىا يف ادلسألة يف دكرهتا السادسة ،أف تُعد
ذبميعان للمعلومات عن تواتر تقدًن التقارير دبوجب االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ،دبا فيها اتفاقية بازؿ
بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ،كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة
ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل
بشأف ادللوثات العضوية الثابتة ،إىل جانب البيانات ادلتاحة بشأف تقدًن التقارير يف إطار تلك االتفاقات .كيف
الدكرة السابعة ،نظرت اللجنة يف ادلعلومات امجممعة ،كناقشت مرة أخرل كتًنة تقدًن التقارير ،دبا يف ذلك يف
إطار فريق اتصاؿ .بيد أف أعضاء اللجنة مل يتوصلوا إىل قرار هنائي بشأف ىذه ادلسألة كاتفقوا على أف يواصل
مؤسبر األطراؼ النظر فيها.
 -2كفيما يتعلق بشكل التقارير ،نظرت اللجنة يف دكرهتا السادسة يف مشركع مقرتح أعدتو األمانة كنقحتو،
مع مراعاة اخلربات ادلكتسبة من االتفاقيات األخرل يف إطار رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات .كيف الدكرة
السابعة ،نظرت اللجنة كذلك يف منوذج التقارير كنقحتو يف إطار فريق اتصاؿ .كرغم إحراز تقدـ ملحوظ بشأف
عدد من النقاط ،مل تستطع اللجنة حل مجيع ادلسائل العالقة ،كلذا قررت أف يشكل منوذج تقدًن التقارير ادلنقح
ادلرفق بتقرير االجتماع ( ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1ادلرفق السابع) أساسان دلواصلة العمل بشأف ىذه
ادلسألة .كأكردت األجزاء غًن ادلتفق عليها يف النص بٌن قوسٌن مربعٌن.
كيظل عدد من القضايا عالقان على النحو التايل :سيتعٌن على مؤسبر األطراؼ على اخلصوص أف يقرر
-5
ما إذا ينبغي مطالبة األطراؼ بتقدًن بعض ادلعلومات النوعية ادلتعلقة بادلواد  3ك 2ك 7ك 8ك 9ك 23ك22
ك 26من االتفاقية ،فضالن عن التعليقات خبصوص منوذج التقارير كالتحسينات ادلمكنة ،أك ترؾ ذلك لتقديرىا
(ترد تلك األسئلة يف النص احلايل مصحوبة بإشارة ’’تكميلي‘‘ بٌن قوسٌن مربعٌن أك يتم إبرازىا باللوف
الرمادم).
اإلجراء الذي يقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 -6يتضمن ادلرفق األكؿ ذلذه ادلذكرة مشركع مقرر بشأف توقيت كشكل التقارير اليت تقدمها األطراؼ،
بينما يرد يف ادلرفق الثاين ،دكف ربرير رمسي ،مشركع صيغة التقارير كما اتفق عليو أعضاء فريق االتصاؿ خالؿ
الدكرة السابعة.
 -7كقد يود مؤسبر األطراؼ النظر يف توقيت تقدًن التقارير كادلوافقة عليو ،دبا يف ذلك تاريخ تقدًن التقارير
األكىل لألطراؼ كتواتر اإلبالغ ،ككذلك النظر يف صيغة التقارير كاعتمادىا.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا م :]xx[/٢-توقيت وشكل التقارير التي تقدمها األطراف
إف مؤسبر األطراؼ،
 -2يقرر ،كفقان للمادة  42من االتفاقية ،أف يقدـ كل طرؼ تقريره األكؿ حبلوؿ [يستكمل] لكي
ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو [يستكمل] ادلقرر عقده يف [يستكمل]؛
 -4يقرر أيضان أف يقدـ كل طرؼ تقاريره الالحقة كل [يستكمل] سنوات بعد ذلك ،للنظر فيها
خالؿ اجتماع مؤسبر األطراؼ الذم يُعقد يف [يستكمل]؛
 -3يعتمد شكل التقارير ادلنقح عمالن بادلادة  ،42بالصيغة الواردة يف مرفق ىذا ادلقرر؛

 -2يشجع كل طرؼ ،لدل تقدًن تقريره عمالن بادلادة  ،42أف يزكد األمانة بنسخة إلكرتكنية للتقرير؛
 -5يطلب إىل األمانة أف تتيح لألطراؼ منوذج التقارير ادلشار إليو أعاله؛
 -6يطلب أيضان إىل األمانة ،عقب تقدًن كل طرؼ تقريره األكؿ ،أف تتيح نسخة إلكرتكنية من
التقرير السابق للطرؼ ،لكي يتسىن ربديثو حسب االقتضاء.
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المرفق الثاني
مشروع نموذج إبالغ التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
تقديم التقارير عن التدابير الواجب اتخاذىا لتنفيذ أحكام االتفاقية ،وعن فعالية ىذه التدابير وما تواجهو
األطراف من تحديات
تعليمات
عمالن بادلادة  42من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،على كل طرؼ يف االتفاقية أف يقدـ تقاريره إىل مؤسبر
األطراؼ عن التدابًن اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية كعن مدل فعالية تلك التدابًن كعن التحديات
احملتملة اليت قد تواجهو يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
كيُطلب من األطراؼ أف تستخدـ منوذج تقدًن التقارير ادلرفق لتقدًن تقاريرىا كفقان للمادة  .42كُديكن
ربميل النسخة اإللكرتكنية للنموذج من الصفحة الرئيسية لالتفاقية .http://www.mercuryconvention.org
كما ُديكن طلب النسخ ادلطبوعة كالنسخ اإللكرتكنية ادلسجلة على قرص مدمج من األمانة (يُرجى
االطالع أدناه على البيانات اخلاصة بالعنواف) .كبعد تقدًن كل طرؼ لتقريره األكؿ ،ستقوـ األمانة بإرساؿ
نسخة إلكرتكنية من التقرير السابق إىل الطرؼ ،لكي جيرم ربديثو حسب االقتضاء.
كيطلب اجلزء ألف من منوذج تقدًن التقارير معلومات عامة عن الطرؼ الذم يقدـ لو منوذج التقرير ،مثل
االسم كبيانات االتصاؿ دبسؤكؿ االتصاؿ الوطين الذم يقدـ التقرير باسم الطرؼ .كمن ادلتوقع أف يكوف
الطرؼ قد رشح ىذا ادلسؤكؿ كفقان للفقرة  2من ادلادة  27من االتفاقية .كمن األمهية دبكاف تقدًن كافة
ادلعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف ربديد منوذج التقرير الذم استوفيت بياناتو.
كيطلب اجلزء باء من منوذج التقرير معلومات عن التدابًن اليت ازبذىا الطرؼ ادلبلِّغ لتنفيذ األحكاـ ذات
الصلة من اتفاقية ميناماتا ،كعن فعالية تلك التدابًن يف ربقيق أىداؼ االتفاقية[ .مع مالحظة أف األسئلة
تشجع
ادلشار إليها ك ػ ”معلومات إضافية“ تعود اإلجابة عليها إىل تقدير الطرؼ ادلبلِّغ ،كلكن األطراؼ َّ
بقوة على استكماؿ ىذه اجلوانب عندما تتوفر لديها ادلعلومات ذات الصلة بادلوضوع] [ ].
كيشار إىل أف فعالية تدابًن التنفيذ اليت يذكرىا الطرؼ مستقلة عن تقييم فعالية ادلعاىدة دبوجب ادلادة .44
كينبغي تقدًن كصف لفعالية تدابًن التنفيذ بناء على احلالة اخلاصة لألطراؼ كقدراهتا ،كعلى الرغم من ذلك
جيب التعامل معها على حنو متوافق قدر اإلمكاف يف تقرير كل طرؼ .كيف حالة عدـ توفر ادلعلومات
ادلطلوبة ،أك إذا رغب الطرؼ بتقدًن معلومات إضافية ،جيب اإلشارة إىل ذلك ،مع توضيح سبب ذلك.
يُتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على التحديات احملتملة يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
يتيح اجلزء داؿ فرصة التعليق على منوذج تقدًن التقارير كالتحسينات احملتملة فيو.

جيوز إرفاؽ معلومات إضافية الستكماؿ ادلعلومات ادلطلوبة.
يتعٌن تقدًن مناذج التقارير إىل مؤسبر األطراؼ عن طريق أمانة اتفاقية ميناماتا .ىذا ،كُديكن طلب معلومات
أخرل إضافية كأيضان طلب ادلساعدة من األمانة على العنواف التايل:
أمانة اتفاقية ميناماتا
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

يستكمل الحقان

الصفحة الرئيسية على شبكة اإلنرتنت:
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الجزء ألف
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
التقرير الوطين عمالن بادلادة 42

 -2معلومات عن الطرؼ
اسم الطرؼ
تاريخ إيداعو لصك التصديق أك االنضماـ أك ادلوافقة (اليوـ/الشهر/السنة)
أك القبوؿ
(اليوـ/الشهر/السنة)
تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ
 -4معلومات عن جهة التنسيق الوطنية
اسم ادلؤسسة بالكامل
اسم ككظيفة مسؤكؿ االتصاؿ
العنواف الربيدم
رقم اذلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكرتكين
ادلوقع الشبكي
 -3معلومات عن مسؤكؿ االتصاؿ ادلتقدـ بنموذج التقرير يف حاؿ اختلف عن صاحب البيانات ادلذكورة
أعاله
اسم ادلؤسسة بالكامل
اسم ككظيفة مسؤكؿ االتصاؿ
العنواف الربيدم
رقم اذلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكرتكين
ادلوقع على شبكة الويب
[يغطي التقرير األكؿ الفرتة من
 -2الفرتة ادلبلغ عنها يف التقرير]
 -5تاريخ تقدًن التقرير

(اليوـ/الشهر/السنة) إىل (اليوـ/الشهر/السنة)]
(اليوـ/الشهر/السنة)
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الجزء باء
* المادة  :٣مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو
 -2ىل لدل الطرؼ أم مناجم الستخراج الزئبق األكيل كانت تعمل داخل أراضيو يف تاريخ بدء نفاذ ىذه
االتفاقية بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ).3
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر:

أ)

التاريخ ادلتوقع إلغالؽ ادلنجم/ادلناجم( :الشهر ،السنة) أك

ب) التاريخ الذم أغلق فيو ادلنجم/ادلناجم ( :الشهر ،السنة)

ج) *رلموع الكمية اليت جرل استخراجها ________ طن سنويان
 -4ىل لدل الطرؼ أم مناجم للزئبق األكيل تعمل حاليان ،كمل تكن تعمل عند تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية
بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة  ،3الفقرة ).22
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم يرجى التوضيح
 -3ىل سعى الطرؼ إىل ربديد ما يقع على أراضيو من ادلخزكنات ادلنفردة من الزئبق أك مركباتو اليت تتجاكز
 50طنان مرتيان كمصادر إمدادات الزئبق اليت تولد سلزكنات تزيد عن  20أطناف مرتية يف السنة؟ (الفقرة ).5

أ)

نعم
ال
إذا أجاب الطرؼ بنعم على السؤاؿ  3أعاله:

’ ‘2يرجى إرفاؽ نتائج تلك ادلساعي أك اإلشارة إىل ادلوقع الذم تتاح فيو على شبكة
اإلنرتنت.
’ ‘4يرجى تقدًن أم معلومات تتعلق بذلك يف حالة توفرىا ،على سبيل ادلثاؿ فيما يتعلق
باستخداـ سلزكنات أك مصادر الزئبق تلك كالتخلص منها.
ب) إذا أجاب الطرؼ ب ػال على السؤاؿ أعاله ،يرجى التوضيح.
 -2ىل لدل الطرؼ زئبق فائض ناتج من كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات؟ (الفقرة ( 5ب)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح التدابًن اليت ازبذت للتخلص من الزئبق الفائض كفقان للمبادئ
تؤدم
التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيان ادلشار إليها يف الفقرة ( 3أ) من ادلادة  ،22كباستخداـ عمليات ال ّ
إىل االسرتداد أك إعادة التدكير أك االستخالص أك االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة( .الفقرة
( 5ب) ،الفقرة ).22
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 -5ىل حصل الطرؼ على ادلوافقة أك اعتمد على إخطار عاـ بادلوافقة ،كفقان للمادة  ،3كدبا يف ذلك أم
شهادات مطلوبة من ادلستوردين غًن األطراؼ ،من أجل تصدير الزئبق من أراضي الطرؼ يف الفرتة ادلشمولة
بالتقرير (الفقرة  ،6الفقرة ).7
نعم ،صادرات لألطراؼ:
نعم ،صادرات لغًن األطراؼ:
ال
يف حالة اإلجابة بنعم
أ -كقد قدـ الطرؼ نسخان إىل األمانة ،فليست ىناؾ حاجة إىل معلومات إضافية.

إذا مل يسبق للطرؼ تقدًن ىذه النسخ ،فهو يوصى بالقياـ بذلك.

كيف غًن ذلك من احلاالت ،يرجى تقدًن معلومات مناسبة أخرل تبٌن استيفاء الشركط األخرل
الواردة يف الفقرة  6من ادلادة .3
كيرجى تقدًن ادلعلومات ،يف حالة توفرىا ،عن استخداـ الزئبق ادلصدَّر.
ب  -إذا كانت الصادرات تستند إىل إخطار عاـ كفقان للفقرة  7من ادلادة  ،3يرجى اإلشارة،
إذا توفرت ادلعلومات ،إىل الكمية اإلمجالية ادلصدَّرة كإىل أم أحكاـ أك شركط معنية بادلوضوع ترد
يف اإلخطار العاـ كتتعلق باالستخداـ.
[5بديلة -يف حالة عمليات االستًناد من أجل التجارة مع غًن األطراؼ ،ىل قدـ ادلستورد غًن الطرؼ
شهادات تفيد بأف الزئبق ليس من ادلصادر احملددة دبوجب الفقرة  3أك الفقرة ( 5ب) من ادلادة 3؟ (الفقرة ،8
الفقرة ).9
نعم
ال
مل ذبر عمليات استًناد من غًن األطراؼ
قاـ الطرؼ بتطبيق الفقرة  9من ادلادة 3
يف حالة اإلجابة بنعم كقياـ الطرؼ بتقدًن نسخ إىل األمانة ،ال تطلب معلومات إضافية .كإذا مل يقم
الطرؼ بتقدًن ىذه النسخ ،فهو يوصي بالقياـ بذلك.
كإذا قاـ الطرؼ بتطبيق الفقرة  9من ادلادة  ،3ىل قدـ الطرؼ ادلعلومات عن كميات الزئبق الواردة من
غًن األطراؼ كبلداف ادلنشأ ذلا؟]
[يرجى تقدًن ادلعلومات يف حالة توفرىا عن الكميات[ ،كعن َّ
ادلصدرين كادلستوردين].
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[ -6ىل مسح الطرؼ باستًناد الزئبق من جهة غًن طرؼ؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل قدمت اجلهة غًن الطرؼ شهادات تفيد بأف الزئبق ليس من ادلصادر احملددة
يف الفقرة  3أك الفقرة ( 5ب) من ادلادة 3؟ (الفقرة ).8
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بال ،يرجى التوضيح]
[ -7ىل احتج الطرؼ على الفقرة  9من ادلادة  ،3كقرر عدـ تطبيق الفقرة 8؟ (الفقرة ).9
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل قدـ الطرؼ إىل األمانة إخطاران بقرار عدـ تطبيق الفقرة 8؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بال ،يرجى التوضيح]
[ -8ىل لديكم أية تعليقات عامة أخرل بشأف ادلادة 3؟]
المضاف إليها الزئبق
المادة  :4المنتجات ُ

 -2ىل ازبذ الطرؼ أية تدابًن مناسبة من أجل عدـ السماح بتصنيع أك استًناد أك تصدير ادلنتجات
ادلضاؼ إليها الزئبق كادلدرجة يف اجلزء األكؿ من ادلرفق ألف من االتفاقية بعد تاريخ التخلص التدرجيي احملدد
لتلك ادلنتجات؟ (الفقرة ).2
(يف حالة تنفيذ الطرؼ للفقرة  ،4يرجى االنتقاؿ مباشرة إىل السؤاؿ ).4
نعم
ال
يف حاؿ اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن التدابًن.

يف حاؿ اإلجابة بال ،ىل َس ِّجل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمالن بادلادة 6؟
نعم
ال
يف حاؿ اإلجابة بنعم ،خبصوص أم منتجات؟ (يُرجى سرد قائمة هبا) (الفقرة  ،2كالفقرة ( 4د)).
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 -4يف حالة اإلجابة بنعم( ،تنفيذ الفقرة  4من ادلادة :)2
(الفقرة ).4
ىل قدَّـ الطرؼ إىل مؤسبر األطراؼ تقريران يف أكؿ فرصة يتضمن كصفان للتدابًن أك االسرتاتيجيات اليت نفذىا ،دبا
يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت ربققت؟
(الفقرة (4أ)).
نعم
ال
ىل نَػفَّذ الطرؼ تدابًن أك اسرتاتيجيات ترمي إىل احلد من استخداـ الزئبق يف أم منتجات ُمدرجة يف اجلزء
األكؿ من ادلرفق ألف ،كمل يتم بعد احلصوؿ على قيمة احلد األدىن ذلا؟
(الفقرة (4ب)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابًن.

ىل نظر الطرؼ يف ازباذ تدابًن إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟ (الفقرة (4ج)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابًن.

 -3ىل ازبذ الطرؼ تدبًنين اثنٌن أك أكثر فيما خيص ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق ادلدرجة يف اجلزء الثاين
من ادلرفق ألف كفقان لألحكاـ الواردة فيو؟ (الفقرة ).3
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابًن.

 -2ىل ازبذ الطرؼ التدابًن الالزمة دلنع إدخاؿ منتجات مضاؼ إليها الزئبق ال يُسمح بتصنيعها أك
استًنادىا أك تصديرىا دبوجب ادلادة  2يف منتجات ُرلمعة؟ (الفقرة ).5
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابًن.

 -5ىل عمل الطرؼ على الثين عن التصنيع أك التوزيع التجارم للمنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق اليت ال
يشملها أم استعماؿ معركؼ ،كذلك كفقان للفقرة  6من ادلادة 2؟ (الفقرة ).6
نعم
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ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابًن.

يف حالة اإلجابة بال ،ىل كاف ىناؾ تقدير دلخاطر كفوائد ال ُػمنتَج يظهر أنو يعود بفوائد على البيئة أك
صحة اإلنساف؟ كىل قدـ الطرؼ معلومات لألمانة ،حسب االقتضاء ،عن أم ُمنتَج من ىذا القبيل؟
نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر اسم ادلنتَج :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 -6ىل لديكم أية تعليقات عامة أخرل بشأف ادلادة 2؟

المادة  :5عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

 -2ىل توجد مرافق داخل أراضي الطرؼ تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف
ادلرفق باء من اتفاقية ميناماتا كفقان للفقرة ( 5ب) من ادلادة  5من االتفاقية؟ (الفقرة ).5
نعم
ال
ال أعرؼ (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن التدابًن ادلتخذة بصدد انبعاثات كإطالقات الزئبق أك
مركبات الزئبق اليت تصدر من تلك ادلرافق.
يرجى تقدًن ادلعلومات ،إذا كانت متاحة ،عن عدد كنوع ادلرافق كالكمية السنوية التقديرية للزئبق أك
مركبات الزئبق ادلستخدمة يف تلك ادلرافق.
يرجى تقدًن معلومات عن كميات الزئبق (باألطناف ادلرتية) اليت تستخدـ يف العمليات ادلدرجة يف البندين
األكؿ كالثاين الواردين يف اجلزء الثاين من ادلرفق باء خالؿ السنة األخًنة من الفرتة ادلشمولة بالتقرير.

 -4ىل ىناؾ تدابًن معموؿ هبا دلنع استخداـ الزئبق أك مرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف اجلزء
األكؿ من ادلرفق باء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك ادلرفق لفرادل العمليات؟ (الفقرة ،4
الفقرة ( 5ب)).
إنتاج الكلور كالقلويات:
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابًن.

إنتاج األسيتالدىيد الذم يُستخدـ فيو الزئبق أك مركباتو كمواد حفازة:
نعم
ال
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ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابًن.
سجل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمالن بادلادة 6؟
يف حالة اإلجابة بال عن أحد السؤالٌن أعاله ،ىل َّ
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ألم عملية أك عمليات؟ (الرجاء سرد قائمة هبا)
 -3ىل ىناؾ تدابًن معموؿ هبا لتقييد استخداـ الزئبق أك مرّكبات الزئبق يف العمليات ادلدرجة يف اجلزء الثاين
من ادلرفق باء ،كفقان لألحكاـ احمل ّددة فيو؟ (الفقرة  ،3الفقرة ( 5ب)).
إنتاج مونومر كلوريد الفينيل:
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابًن.

ميثيالت أك إيثيالت الصوديوـ أك البوتاسيوـ:
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابًن.
إنتاج البوليوريثاف باستخداـ مواد حفازة ربتوم على الزئبق:
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابًن.

 -2ىل ىناؾ أم استخداـ للزئبق أك دلرّكبات الزئبق يف مرفق يستخدـ عمليات التصنيع الواردة يف ادلرفق باء،
كمل يكن موجودان قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ).6
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح الظركؼ.
ِ
ستخدـ فيها الزئبق أك مرّكبات الزئبق عن
 -5ىل مت تطوير أم مرفق يَستخدـ أم عملية تصنيع أخرل يُ َ
عمد ،كمل يكن موجودان قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ؟ (الفقرة ).7
نعم
11
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ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن ادلعلومات عن كيفية زلاكلة الطرؼ الثين عن ىذا التطوير أك تبٌن أف
الطرؼ أثبت دلؤسبر األطراؼ الفوائد البيئية كالصحية النامجة عنو ،كأنو ال توجد بدائل متاحة خالية من
الزئبق كرلدية تقنيان كاقتصاديان توفر ىذه ادلنافع.
والضيِّق النطاق
المادة  :7تعدين الذىب الحرفي َ
 -2ىل ازبذت خطوات للحد من استخداـ الزئبق كمركبات الزئبق ،كالتخلص منها حيثما أمكن ،يف تعدين
الضيِّق النطاؽ ،كدلنع انبعاثات كإطالقات الزئبق يف البيئة النامجة عن تعدين كمعاجلة الذىب
الذىب احلريف ك َ
بتلك الوسائل اخلاضعة ألحكاـ ادلادة  7يف أراضيكم؟ (الفقرة ).4
نعم
ال
ال توجد يف أراضي الطرؼ عمليات لتعدين كمعاجلة الذىب بالوسائل احلرفية كعلى نطاؽ ضيق
زبضع ألحكاـ ادلادة  ،7كتستخدـ فيها ملغمة الزئبق.
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه اخلطوات.

الضيِّق النطاؽ يف أراضيو ىو أكثر من كونو عدًن
 -4ىل حدد الطرؼ أف تعدين كتصنيع الذىب احلريف ك َ
األمهية ،كأخطر األمانة بذلك؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بال ،يرجى االنتقاؿ إىل ادلادة  8ادلتعلقة باالنبعاثات.
 -3ىل قاـ الطرؼ بوضع كتنفيذ خطة عمل كطنية كقدمها لألمانة( .الفقرة ( 3أ) كالفقرة ( 3ب)).
نعم
ال
جيرم العمل على ذلك
 -2يرجى إرفاؽ أحدث استعراض لكم جيب إجنازه دبوجب الفقرة ( 3ج) من ادلادة  ،7إال إذا كاف موعده
مل حيل بعد.
 -5ىل تعاكف الطرؼ مع البلداف األخرل أك ادلنظمات الدكلية ادلعنية أك مع كيانات أخرل لتحقيق اذلدؼ
من ىذه ادلادة (الفقرة )2؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدًن معلومات.
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المادة  :8االنبعاثات
 -2يرجى ربديد أم فئة من فئات مصادر االنبعاثات الواردة يف ادلرفق داؿ ،كاليت توجد بالنسبة ذلا مصادر
جديدة من انبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ( 4ج) من ادلادة .8
كلكل فئة من فئات تلك ادلصادر أذكر التدابًن ادلعموؿ هبا ،دبا يف ذلك مدل فعالية تلك التدابًن ،ادلتخذة
لتنفيذ ما تتطلبو الفقرة  2من ادلادة .8
ىل اشرتط الطرؼ استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة أك أفضل ادلمارسات البيئية من أجل ضبط االنبعاثات
النامجة عن مصادر جديدة كزبفيضها حيثما أمكن ذلك ،كخالؿ فرتة أقصاىا  5سنوات بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ).2
نعم

ال (يرجى التوضيح)

 -4يرجى ربديد أم فئة من فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ ،كاليت توجد بالنسبة ذلا مصادر قائمة
النبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ( 4ق) من ادلادة .8
كبالنسبة لكل فئة من فئات تلك ادلصادر ،الرجاء اختيار كتقدًن تفاصيل بشأف التدابًن ادلنفذة يف إطار الفقرة 5
من ادلادة  ،8كتوضيح التقدـ الذم أحرزتو ىذه التدابًن يف احلد من االنبعاثات مع مركر الوقت يف أراضيكم.
كمي لضبط االنبعاثات ،كزبفيضها حيثما أمكن ذلك ،من ادلصادر ذات الصلة؛
ىدؼ ّ
ِ
القيَم احلدِّيّة لالنبعاثات بغية ضبط االنبعاثات ،كزبفيضها حيثما أمكن ذلك ،من ادلصادر ذات
الصلة؛
استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات
الصلة؛
ادللوثات ادلتعددة ديكن أف توفر منافع مشرتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛
اسرتاتيجية لضبط ّ
تدابًن بديلة لتخفيض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة.
ىل مت تنفيذ التدابًن بالنسبة للمصادر ادلوجودة يف إطار الفقرة  4من ادلادة  8يف مدة مل تتجاكز  20سنوات
بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟
نعم
ال (يرجى التوضيح)
 -3ىل أعد الطرؼ قائمة جرد لالنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة يف غضوف  5سنوات من دخوؿ
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو؟ (الفقرة ).7
نعم
ال
مل يكن الطرؼ عضوان لفرتة  5سنوات
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىو تاريخ آخر ربديث لقائمة اجلرد؟

[يف حالة كوف ىذه ادلعلومات متاحة علنان ]،يرجى ذكر أين ديكن االطالع على ىذا اجلرد[ .معلومات تكميلية]
[يف حالة عدـ كجود قائمة جرد كذلك ،يرجى التوضيح].
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[ -2ىل اختار الطرؼ كضع معايًن لتحديد ادلصادر ذات الصلة ادلشمولة ضمن فئة من فئات ادلصادر؟
(الفقرة (4ب)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح كيف أف ادلعايًن بالنسبة ألم فئة تشمل على األقل  75يف ادلائة
من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة كتوضيح كيف أخذ الطرؼ التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ يف احلسباف].
 -5ىل اختار الطرؼ إعداد خطة كطنية ربدد التدابًن اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات
الصلة كالقيم ادلستهدفة كاألىداؼ كالنتائج ادلتوخاة منها؟ (الفقرة ).3
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل قدـ الطرؼ خطتو الوطنية إىل مؤسبر األطراؼ دبوجب ىذه ادلادة يف فرتة
ال تتجاكز  2سنوات بعد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لطرفكم؟
نعم
ال (يرجى التوضيح)
المادة  :9اإلطالقات
 -2ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر ذات صلة لإلطالقات ،على النحو احملدد يف الفقرة ( 4ب) من
ادلادة 9؟ (الفقرة ).2
نعم
ال
ال أعرؼ (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابًن ادلتخذة لضبط اإلطالقات الصادرة من ادلصادر ذات الصلة
كبياف مدل فعالية تلك التدابًن( .الفقرة ).5
 -4ىل كضع الطرؼ قائمة جرد لإلطالقات من ادلصادر ذات الصلة يف غضوف  5سنوات من دخوؿ
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو؟ (الفقرة ).6
نعم
ال توجد مصادر ذات صلة يف أراضي الطرؼ
مل يكن عضوان لفرتة  5سنوات
ال (يرجى التوضيح)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىو تاريخ آخر ربديث لقائمة اجلرد؟
يرجى ذكر أين ديكن االطالع على ىذا اجلرد[ .معلومات تكميلية]
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المادة  :٢1التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ،بخالف نفايات الزئبق

 -2ىل ازبذ الطرؼ تدابًن لكفالة أف التخزين ادلؤقّت للزئبق كمركبات الزئبق اليت ال سبثل نفايات كادلخصصة
الستخداـ مسموح بو لألطراؼ دبوجب االتفاقية ينفذ بطريقة سليمة بيئيان؟ (الفقرة ).4
نعم
ال
ال أعرؼ (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابًن ادلتخذة لضماف تنفيذ مثل ذلك التخزين ادلؤقت بطريقة سليمة
بيئيان مع بياف مدل فعالية تلك التدابًن.

المادة  :٢٢نفايات الزئبق[*]

 - 2ىل مت تنفيذ التدابًن ادلبينة يف الفقرة  3من ادلادة  22بالنسبة لنفايات الزئبق اليت تعود إىل الطرؼ؟
(الفقرة ).3
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابًن ادلنفذة كفقان للفقرة  ،3كيرجى أيضان بياف مدل فعالية تلك
التدابًن.
[ىل توجد مرافق إلدارة [نفايات الزئبق] [سللفات الزئبق] داخل أراضي الطرؼ؟
نعم
ال

ال أعرؼ (يرجى التوضيح)
يف حالة اإلجابة بنعم ، ،يُرجى ذكر التدابًن ادلتخذة لضماف إدارة [نفايات الزئبق] [سللفات الزئبق] كفقان
للفقرة  3من ادلادة  22مع بياف مدل فعالية تلك التدابًن].
[ما ىي كمية سللفات الزئبق اليت خضعت للتخلص منها باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل االسرتداد أك
إعادة التدكير أك االستخالص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة يف إطار الفرتة
ادلشمولة بالتقرير .يرجى ربديد نوع عملية التخلص النهائي؟] [معلومات تكميلية]
المادة  :٢١المواقع الملوثة بالزئبق
 -2ىل سعى الطرؼ لوضع اسرتاتيجيات لتحديد كتقييم ادلواقع ادللوثة بالزئبق أك مركبات الزئبق داخل
أراضيو؟ (الفقرة ).2
نعم
ال
يرجى إعطاء تفاصيل
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المادة  :٢٣الموارد واآلليات المالية
 -2ىل تعهد الطرؼ بأف يقدـ ،يف حدكد قدراتو ،موارد فيما يتعلق باألنشطة الوطنية اليت يُقصد هبا تنفيذ
االتفاقية كفقان لسياساتو كأكلوياتو كخططو كبرارلو الوطنية؟ (الفقرة ).2
نعم [(يرجى التحديد)]
ال [(يُرجى ربديد السبب)]

[يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها].
 -4ىل ساىم الطرؼ ،يف حدكد قدراتو ،يف آلية ادلوارد ادلالية ادلشار إليها يف الفقرة  5من ادلادة 23؟ (الفقرة
[ ).24معلومات تكميلية]
(يُرجى التأشًن على مربع كاحد فقط)
نعم [(يُرجى التحديد)]

ال (يُرجى ربديد السبب)

[يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها].
 -3ىل قَدَّـ الطرؼ موارد مالية دلساعدة األطراؼ من البلداف النامية ك/أك األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا
دبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خالؿ ادلصادر أك القنوات الثنائية كاإلقليمية كادلتعددة األطراؼ األخرل؟
(الفقرة [ ).3معلومات تكميلية]
(يُرجى التأشًن على مربع كاحد فقط)
نعم [(يُرجى التحديد)[

ال [(يُرجى ربديد السبب)]

[يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها]
المادة  :٢4بناء القدرات والمساعدة التِقنية ونقل التكنولوجيا
 -2ىل تعاكف الطرؼ لتقدًن ادلساعدة يف بناء القدرات أك ادلساعدة التقنية لطرؼ آخر يف االتفاقية عمالن
بادلادة 22؟ (الفقرة ).2
نعم (يُرجى التحديد)
ال (يُرجى التحديد)

 -4ىل حصل الطرؼ على مساعدة يف رلاؿ بناء القدرات أك على مساعدة تِقنية عمالن بادلادة 22؟ (الفقرة
[ ).2معلومات تكميلية]
نعم (يُرجى التحديد)
ال (يُرجى التحديد)

يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها.
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 -3ىل قاـ الطرؼ بتعزيز كتيسًن تطوير كنقل كنشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئيان كسبل احلصوؿ
عليها؟ (الفقرة ).3
(يرجى التأشًن على مربع كاحد فقط)
نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى ربديد السبب)

غًن ذلك (يُرجى إعطاء معلومات)

المادة  :٢6الجوانب الصحية

 -2ىل اُزبذت تدابًن لتوفًن ادلعلومات للعامة عن التعرض للزئبق كفقان للفقرة  2من ادلادة 26؟ [معلومات
تكميلية]
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،أذكر التدابًن اليت اُزبذت.
يرجى تقدًن ادلعلومات ،يف حاؿ توفرىا ،عن مدل فعالية تلك التدابًن.
 -4ىل ازبذت تدابًن أخرل حلماية صحة اإلنساف كفقان للمادة 26؟ (الفقرة [ ).2معلومات تكميلية]
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح التدابًن ادلتخذة.
يرجى تقدًن ادلعلومات ،يف حاؿ توفرىا ،عن مدل فعالية تلك التدابًن.
المادة  :٢7تبادل المعلومات
 -2ىل يَ َّسر الطرؼ تبادؿ ادلعلومات ادلشار إليها يف الفقرة  2من ادلادة؟
نعم
ال
يرجى تقدًن ادلعلومات يف حاؿ توفرىا.
المادة  :٢8إعالم الجمهور وتوعيتو وتثقيفو
 -2ىل اُزبذت تدابًن لتعزيز كتيسًن توفًن أنواع ادلعلومات ادلذكورة يف الفقرة  2من ادلادة  28للجمهور؟
(الفقرة ).2
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابًن اليت اُزبذت كمدل فعالية تلك التدابًن.
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المادة :٢9البحوث والتطوير والرصد
 -2ىل أجرل الطرؼ أم حبوث أك تطوير أك رصد كفقان للفقرة  2من ادلادة 29؟ (الفقرة ).2
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح ىذه اإلجراءات.
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الجزء جيم:
تعليقات بشأن التحديات المحتملة في تحقيق أىداف االتفاقية (ادلادة  ،42الفقرة )2

الجزء دال:
تعليقات بشأن نموذج اإلبالغ والتحسينات المحتملة [معلومات تكميلية]

____________
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