األمم المتحدة

MC
UNEP/MC/COP.1/6
Distr.: General
9 March 2017

برنامج األمم المتحدة للبيئة

Arabic
Original: English

مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف 49-42 ،أيلول/سبتمرب 4027
*
البند ( 5أ) ’ ‘4من جدول األعمال ادلؤقت

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراءً
بشأنها في اجتماعو األول :مسائل تنص عليها
االتفاقية :المضمون المطلوب للشهادات المشار
إليها في الفقرتين ( ٦ب) و ٨من المادة ٣

المضمون المطلوب للشهادات التي يشترط إصدارىا الستيراد الزئبق من غير األطراف وفقاً
للفقرتين ( ٦ب) و ٨من المادة ٣
مذكرة من األمانة
 -2تنص ادلادة  3من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،وادلتعلقة مبصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو ،يف فقرهتا
 24على أن ”يقدِّم مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول مزيداً من التوجيهات فيما يتعلق هبذه ادلادة ،وخصوصاً
فيما يتعلق بالفقرة ( 5أ) ،والفقرتني  6و ،8ويضع ويعتمد مضمون الشهادة ادلطلوب ادلشار إليو يف الفقرتني 6
(ب) و .“8وتشرتط الفقرة ( 6ب) من ادلادة  3أن على غري الطرف الذي يسعى إىل استرياد الزئبق من طرف
صدِّر بشهادة تثبت أن لدى غري الطرف تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة
مصدَّر أن ِّ
يزود الطرف ادلـُ َ
ستخدم فقط استخداماً مسموحاً بو
وتدابري تكفل امتثالو ألحكام ادلادتني  20و ،22وأن ىذا الزئبق سوف يُ َ
ادلبني يف ادلادة  .20وتنص
لطرف مبوجب ىذه االتفاقية أو من أجل التخزين ادلؤقت السليم بيئياً على النحو َّ
الفقرة  8من ادلادة  3على أن ”ال يسمح أي طرف باسترياد الزئبق من غري طرف سيقدِّم لو موافقتو اخلطّية ما
مل يكن غري الطرف قد قدَّم شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر حمدَّدة على أهنا مصادر غري مسموح هبا
مبوجب الفقرة  3أو الفقرة ( 5ب)“ من ادلادة .3
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 -4وقامت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق يف دورهتا السادسة،
بالنظر يف شروط ادلادة  3من االتفاقية واعتمدت على أساس مؤقت االستمارات ادلتعلقة بالفقرتني  6و،8
وادلضمون ادلطلوب للشهادات ادلشار إليها يف ىاتني الفقرتني ،وذلك يف انتظار اعتمادىا احملتمل من مؤمتر
األطراف يف اجتماعو األول .وترد االستمارات ادلطلوبة ،مبا يف ذلك ادلضمون ادلطلوب للشهادات يف ادلرفق
الثاين دلذكرة األمانة بشأن التوجيهات ادلتعلقة مبصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو (ادلادة  ،)3وال سيما فيما
يتعلق بتحديد خمزونات الزئبق ومصادر اإلمداد بو (الفقرة ( 5أ)) واالستمارات والتوجيهات للحصول على
ادلوافقة السترياد الزئبق (الفقرتان  6و .)UNEP/MC/COP.1/5( )8واستُنسخت يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة
األقسام ادلتعلقة مبضمون الشهادات .ويرد يف ادلرفق األول ذلذه ادلذكرة مشروع ادلقرر الذي ينص على اعتماد
مضمون الشهادات.
اإلجراء الذي يقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 -3وقد يرغب ادلؤمتر يف أن يعتمد مضمون الشهادات فيما يتعلق بادلادة  3من االتفاقية بالصيغة اليت اعتمد
هبا على أساس مؤقت من جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السادسة.
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المرفق األول
مشروع المقرر ا م :]xx[ /1-التوجيهات المتعلقة بمصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو فيما
يتعلق بإصدار الشهادات
إن مؤمتر األطراف،
يقرر اعتماد ادلضمون ادلطلوب للشهادات اليت ستستخدم باالقرتان مع االستمارات من أجل استرياد
الزئبق من غري األطراف.
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المرفق الثاني
مضمون الشهادات التي يقدمها غير الطرف بموجب المادة  ٣من اتفاقية ميناماتا
 -2ترد ثالث إشارات إىل الشهادات اليت يطلب أن يقدمها غري الطرف يف االستمارات والتوجيهات ادلنطبقة
على ادلادة  3من االتفاقية.
 -4االستمارة باء لتقدمي موافقة خطية من أحد غري األطراف على استرياد الزئبق ،تشمل القسم التايل ادلتعلق
بالشهادات:

القسم دال :شهادة ومعلومات يقدمها المستورد غير الطرف
تقتضي الفقرة ( 6ب) ’ ‘ 2من ادلادة  3أن يقدِّم ادلستورد من غري األطراف شهادة تثبت أن لديو تدابري تكفل
محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة وتكفل االمتثال للمادتني  20و 22من االتفاقية.
ىل لدى بلدكم مثل ىذه التدابري؟ يرجى اختيار نعم أو ال

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى تقدمي الوثائق ادلناسبة اليت تبني ىذه التدابري .وجيوز أن تشمل ىذه
الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو أية تدابري أخرى على الصعيد الوطين وينبغي أن تقدَّم
تفاصيل كافية إلثبات فعالية ىذه التدابري.
إضافة إىل ذلك ،ال جيوز تصدير الزئبق من أحد األطراف إىل أحد غري األطراف إال لالستخدامات ادلسموح هبا
ادلبني يف ادلادة  20من
لألطراف مبوجب االتفاقية أو من أجل التخزين ادلؤقت السليم بيئياً ،على النحو َّ
االتفاقية.
ما ىو الغرض من استرياد الزئبق؟ يرجى اختيار نعم أو ال:
’ ‘2التخزين ادلؤقت السليم بيئياً وفقاً للمادة :20
نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى حتديد االستخدام ادلقصود إذا كان ذلك معروفاً.
اذلاتف:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

’ ‘4أحد االستخدامات ادلسموح هبا لألطراف مبوجب االتفاقية :نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى حتديد تفاصيل إضافية عن االستخدام ادلقصود للزئبق.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 -3االستمارة جيم ،شهادة أحد غري األطراف بشأن مصدر الزئبق ادلراد تصديره إىل أحد األطراف ،واليت
ستستخدم باالقرتان مع االستمارة ألف أو االستمار دال ،عند الطلب ،تشمل القسم التايل ادلتعلق بالشهادات:

القسم جيم :الشهادة
ادلبني يف ىذه
وفقاً للفقرة  8من ادلادة  3من االتفاقية ،تشهد حكوميت أن الزئبق الذي تتضمنو الشحنة و َّ
االستمارة ليس مصدره أياً دما يلي:
األويل للزئبق؛ أو
’ ‘2التعدين َّ
’ ‘4الزئبق الذي حدده الطرف ادلصدِّر من غري األطراف باعتباره فائض الزئبق الناتج عن وقف
تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات.
معلومات داعمة:

________________________________________________________________

توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤول والتاريخ:
االسم:
ادلسمى الوظيفي:
التوقيع:
التاريخ:
 - 2االستمارة دال ،اإلخطار العام للموافقة على استرياد الزئبق ،تشمل القسم التايل ادلتعلق بالشهادات:

القسم دال :تقديم شهادة من جهة غير طرف (ىذا القسم ال ينطبق على األطراف)
وفقاً للفقرة  6من ادلادة  3من االتفاقية ،تشهد حكوميت بأن:
لديها تدابري قائمة تكفل محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة وتكفل امتثاذلا ألحكام ادلادتني 20
و 22من االتفاقية .ويرجى تقدمي الوثائق ادلالئمة اليت تثبت وجود ىذه التدابري .وجيوز أن تشمل
ىذه الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو غريىا من التدابري ادلتخذة على الصعيد الوطين،
وجيب تقدمي تفاصيل كافية إلثبات فعالية ىذه التدابري؛
وال يستخدم الزئبق ادلستورد ادلشمول هبذا اإلخطار العام إالّ يف استخدام مسموح بو ألحد األطراف
مبوجب االتفاقية ،أو للتخزين ادلؤقت السليم بيئياً على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادة  20من
االتفاقية.
وبالنسبة لالستخدامات ادلسموح هبا مبوجب االتفاقية ،أو للتخزين ادلؤقت السليم بيئياً ،يرجى تقدمي
ادلعلومات ،إن وجدت ،بشأن االستخدام ادلقصود للزئبق.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________
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