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 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 
 االجتماع الرا�ع 
 **2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 ***المؤقت) من جدول األعمال ح( 4البند 
مسائل ُتعرض على مؤتمر األطراف لكي ینظر فیها  

 أو یتخذ إجراًء �شأنها: تقد�م التقار�ر الوطن�ة 

 ة تقد�م التقار�ر الوطن� 

 مذ�رة من األمانة 

 مقدمة – أوالً 

تقار�ره  من اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، على أن �قدم �ل طرف في االتفاق�ة    21من المادة    1تنص الفقرة   -1
إلى مؤتمر األطراف، عن طر�ق األمانة، عن التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام االتفاق�ة وعن مدى فعال�ة تلك التدابیر  

 .وعن التحد�ات المحتملة التي قد تواجهه في تحقیق أهداف االتفاق�ة

المقررو  -2 في  األطراف،  مؤتمر  م اتفق  وشكل  1/8-ا  توقیت  على  التقار�ر،  جانب   ةالوطن�  تقد�م  من 
جیب علیها جم�ع األطراف �ل أر�ع سنوات، بینما یتضمن  �سؤاًال یتعین أن    43و�تضمن النموذج الكامل    .األطراف

و�اإلضافة    .التقر�ر القصیر أر�عة أسئلة (ممیزة �عالمة النجمة في النموذج الكامل) وتتعین اإلجا�ة علیها �ل سنتین
  رف والمجیب، والجزء �اء، الذي یتضمن األسئلة، یتضمن نموذج إلى الجزء ألف، الذي �طلب معلومات عن الط

الجزء ج�م، الذي یت�ح لألطراف فرصة للتعلیق على التحد�ات المحتملة في تحقیق أهداف االتفاق�ة،   تقد�م التقار�ر
جزء هاء،  والتحسینات الممكنة، وال  تقد�م التقار�روالجزء دال، الذي یت�ح لألطراف فرصة التعلیق على شكل نموذج  

 ووفقاً   .الذي یت�ح فرصة تقد�م تعلیق إضافي على �ل مادة من المواد في خانة نص�ة إذا اختار الطرف الق�ام بذلك
إلیها ف�ما یلي �اسم   (المشار  القصیرة األولى  التقار�ر  القصیرة”للمقرر نفسه، �ان یتعین تقد�م  ) �حلول “التقار�ر 

 .�استخدام المعلومات المتاحة، 2019د�سمبر ول/كانون األ 31

 
 .2021أكتو�ر تشر�ن األول/  13أعید إصدارها ألس�اب تقن�ة في   * 

�الي،    **  في  الشخصي  �الحضور  الزئبق  �شأن  میناماتا  اتفاق�ة  في  األطراف  لمؤتمر  المستأنف  الرا�ع  االجتماع  �عقد  أن  المقرر  من 
 .2022مبدئ�ًا في الر�ع األول من عام إندون�س�ا، و�خطط عقده 

 *** UNEP/MC/COP.4/1 . 
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عل�ه   �جیبواالكامل الذي یتعین على األطراف أن  تقد�م التقار�روتتعلق األسئلة األر�عة الواردة في نموذج  -3
تقار�ره من  وال  مكجزء  منه،  والتخلص  وتجارته  الزئبق  بتور�د  المادة   القصیرة  الزئبق   3س�ما  إمدادات  (مصادر 
 :الزئبق) من االتفاق�ة، على النحو التالي(نفا�ات  11وتجارته) والمادة 

�النس�ة   1-3السؤال   ) أ( االتفاق�ة  نفاذ  بدء  إ�ان  العاملة  األولي  الزئبق  مناجم الستخراج  (ج) عن 
 للطرف؛ 

تتجاوز    3-3السؤال   )ب( التي  مر��اته  أو  الزئبق  من  المنفردة  المخزونات  متر�ًا    50(أ) عن  طنًا 
 أطنان متر�ة في السنة؛  10ات تز�د عن ومصادر إمدادات الزئبق التي تولد مخزون

 الطرف في الفترة المشمولة �التقر�ر؛   أراضي�شأن تصدیر الزئبق من  5-3السؤال  )ج(

عن مرافق التخلص النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق ومر��ات الزئبق داخل   2-11السؤال   )د(
 . أراضي الطرف

أول  و  -4 األطراف  لمؤتمر  الرا�ع  االجتماع  أجل  فرصة �ت�ح  الوفاء  من  في  األطراف  أداء  استعراض  (أ)   :
(ج)   5للفقرة الفرع�ة    (ب) استعراض وتقی�م تنفیذ االتفاق�ة وفقاً   ؛21المتعلقة بتقد�م التقار�ر �موجب المادة    م�التزاماته

إلى تجر�ة األطراف  ، استنادًا  1/8- في المقرر ا م�ه  المعتمد    �الشكل،  نموذج تقد�م التقار�ر  (ج) تقی�م  ؛ 23من المادة  
ما إذا �ان واضحًا �ما ف�ه الكفا�ة أو ما إذا �ان �مكن إدخال تحسینات عل�ه لضمان تقد�م    ه، لب�انفي استخدام

التقار�ر الوطن�ة المعلومات الالزمة لمؤتمر األطراف للوفاء �التزامه �إ�قاء تنفیذ االتفاق�ة قید االستعراض والتقی�م 
 .المستمر�ن

األداء ف�ما یتعلق بتقد�م التقار�ر في التقار�ر القصیرة األولى التي تغطي الفترة المشمولة �التقر�ر من   - ثان�اً 
 2019�انون األول/د�سمبر  31إلى  2017آب/أغسطس  16

الـ -5 األطراف  بین  ال  114 من  االتفاق�ة  في    إ�ان أطرافًا    وا �ان  ذین في  المنته�ة  األولى  التقار�ر  تقد�م  فترة 
طرفًا   39طرفًا تقار�رهم الكاملة �حلول الموعد النهائي، في حین قدم  63، قدم  )1(2019كانون األول/د�سمبر  31

�حلول   تقار�رهم  �حلول    .)2( 2021حز�ران/یون�ه    30إضاف�ًا  من    102، �ان  2021حز�ران/یون�ه    30ولذلك، 
الـ الفترة المشمولة    89و�جماًال، یبلغ معدل اإلبالغ    .قدموا تقار�رهم إلى األمانة  قد   114األطراف  في المائة عن 

 . 2019�انون األول/د�سمبر  31إلى  2017آب/أغسطس   16�التقر�ر األول التي تمتد من 

التي  و  -6 األولى هيكاملة  ال  هاتقار�ر   تقدماألطراف  التقار�ر  تقد�م  االتحاد  لفترة  واألرجنتین، :  األورو�ي، 
واألردن، وأرمین�ا، و�ستون�ا، و�كوادور، وألمان�ا، واإلمارات العر��ة المتحدة، و�ندون�س�ا، وأوروغواي، وأوغندا، و�یران  

و�نن،    - (جمهور�ة و�نما،  و�لغار�ا،  و�لج�كا،  والبرتغال،  والبراز�ل،  و�اراغواي،  وآ�سلندا،  وأیرلندا،  اإلسالم�ة)، 
المتعددة القوم�ات)، و�یرو، وتایلند، وتشاد، وتش�ك�ا، وتوفالو، وتونغا،   -  و�ور�ینا فاسو، و�ول�ف�ا (دولةو�وتسوانا،  

وجاما�كا، والجبل األسود، وجزر القمر، والجمهور�ة الدومین�ك�ة، والجمهور�ة العر��ة السور�ة، وجمهور�ة مولدوفا،  
ان�ا، وزامب�ا، وساموا، وسان تومي و�ر�نسیبي، وسانت �یتس  وجنوب أفر�ق�ا، وجیبوتي، والدانمرك، ورواندا، وروم

ون�فس، وسانت لوس�ا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاك�ا، وسلوفین�ا، وسنغافورة، والسنغال، وسور�نام، والسو�د،  

 
قد أودعت وثائق تصد�قها على    116، �انت  2019�انون األول/د�سمبر    31�حلول     ) 1( أو منظمة تكامل اقتصادي إقل�م�ة  دولة 

  2019تشر�ن الثاني/نوفمبر   22وأودعت جمهور�ة �ور�ا صكها في  .االتفاق�ة أو قبولها أو موافقتها علیها أو انضمامها إلیها لدى الود�ع
یومًا من إیداع الصك، لم تكن    90ولما �انت االتفاق�ة تدخل حیز التنفیذ �عد    .2019�انون األول/د�سمبر    24وغین�ا االستوائ�ة في  

�كن یتعین علیهما تقد�م التقار�ر القصیرة التي �ان  ، ولم  2019�انون األول/د�سمبر    31جمهور�ة �ور�ا وغین�ا االستوائ�ة طرفین �عد في  
 .�ستحق تقد�مها �حلول ذلك الموعد

تلقائ�اً    ) 2( د  ُتحدَّ التقد�م  توار�خ  �انت  اإلنترنت،  عبر  التقار�ر  لتقد�م  اإللكترون�ة  المنصة  البر�د    .في  عن طر�ق  التقر�ر  إرسال  وعند 
وأكدت األمانة توار�خ تقد�م هذه التقار�ر �مجرد التحقق    .تار�خ الوارد في البر�د اإللكترونياإللكتروني، اعتُِبر أن تار�خ التقد�م هو ختم ال

 .من التقار�ر والتثبت من اكتمالها 
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كاو  وسو�سرا، وسیرالیون، وس�شیل، وشیلي، والصین (�ما في ذلك منطقة هونغ �ونغ اإلدار�ة الخاصة ومنطقة ما
وغین�ا وغین�ا،  وغ�انا،  وغامب�ا،  وغابون،  الخاصة)،  وفییت  - اإلدار�ة  وفنلندا،  وفرنسا،  وفانواتو،  نام،  ب�ساو، 

و�روات�ا، و�ندا، و�وت د�فوار، و�وستار�كا، و�ولومب�ا، والكونغو، والكو�ت، والتف�ا، ولبنان، ولكسمبرغ، ولیتوان�ا، 
والمكس�ك، والمملكة العر��ة السعود�ة، والمملكة المتحدة لبر�طان�ا العظمى    ول�ختنشتاین، ول�سوتو، ومالي، ومدغشقر،

ون�جیر�ا،   والن�جر،  والنمسا،  والنرو�ج،  ونامیب�ا،  وموناكو،  ومور�شیوس،  ومور�تان�ا،  ومنغول�ا،  الشمال�ة،  وأیرلندا 
 . ة، وال�ا�انون�كاراغوا، والهند، وهندوراس، وهنغار�ا، وهولندا، والوال�ات المتحدة األمر�ك�

  31طرفًا من مجموعة الدول األفر�ق�ة ال�الغ عدد أطرافها    28ومن ناح�ة التوز�ع اإلقل�مي، قدم التقار�ر   -7
في    77طرفًا (بنس�ة    26من دول آس�ا والمح�ط الهادئ ال�الغ عدد أطرافها    20و   في المائة)؛  90بنس�ة  طرفًا (
من مجموعة دول    21و  في المائة)؛   100األطراف (بنس�ة    13ـدول أورو�ا الوسطى والشرق�ة ال  وجم�ع  المائة)؛

طرفًا من األطراف   20و  في المائة)؛   91طرفًا (بنس�ة    23أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي ال�الغ عدد أطرافها  
التقار�ر و�مكن االطالع على جم�ع    .في المائة)  95من مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى (بنس�ة    21 الـ

 .التي تلقتها األمانة في الموقع الش�كي لالتفاق�ة

و�اإلضافة إلى ذلك، تلقت األمانة أر�عة تقار�ر غیر �املة (من أفغانستان وتوغو وجمهور�ة الو الد�مقراط�ة  -8
ار�ر  الشعب�ة ومالطة) وتنتظر الحصول على تعل�قات إضاف�ة من جهات التنسیق الوطن�ة المعن�ة للسماح بتقد�م التق

 .كاملة

فترة األولي، ال یزال التقر�رًا عن    وادم�ق�ان من المقرر أن    ذینال  114 و�عني ذلك أنه من بین األطراف الـ -9
أنت�غوا و�ر�ودا و�و�ا و�سواتیني وغانا و�یر��اتي وجزر   مإلى األمانة، وه  متقار�ره  واقدم �یتعین على ثمان�ة أطراف أن  
 .مارشال و�االو ودولة فلسطین

م طرفان (الیونان وجمهور�ة تنزان�ا المتحدة) إلى األمانة تقر�ر�ن قصیر�ن عن فترة تقد�م التقار�ر األولى وقد -10
، على التوالي، أي  2020على الرغم من أنهما أص�حا طرفین في االتفاق�ة في حز�ران/یون�ه وتشر�ن األول/أكتو�ر  

التقار�ر الفترة المشمولة بتقد�م  التقر�ر�ن ومع أن األ  .�عد انتهاء  التقر�ر�ن غیر المكتملین وهذین  مانة استعرضت 
 .فترة األولىالاإلضافیین، فإنها لم ُتدرج الردود الواردة فیها في تقر�رها عن 

المحدد في  2019وفي ن�سان/أبر�ل   -11 النهائي  الموعد  إلى  التنفیذ�ة األطراف  �انون   31، نبهت األمینة 
الق  2019األول/د�سمبر   التقار�ر  األولىلتقد�م  الثاني/نوفمبر    .صیرة  تشر�ن  إلى  2019وفي  األطراف  دعي   ،

وزودت جهات التنسیق الوطن�ة �الوصول المضمون �كلمة مرور   استخدام منصة اإلبالغ اإللكترون�ة لتقد�م تقار�رها؛
 تقار�رهم طرفاً   15في المائة) منصة اإلبالغ على اإلنترنت، وقدم    85طرفًا (  87واستخدم ما مجموعه    .إلى المنصة 

 .عن طر�ق البر�د اإللكتروني

، ولدعم األطراف في إعداد المعلومات الالزمة للتقار�ر القصیرة األولى، أعدت األمانة 2019وفي عام   -12
  .مجموعة من األسئلة التي یتكرر طرحها ف�ما یتعلق �األسئلة األر�عة التي تلزم اإلجا�ة علیها في التقار�ر القصیرة 

في التواصل والمتا�عة �صورة منتظمة ومخصصة مع األطراف اعت�ارًا من تشر�ن األول/أكتو�ر   كما شار�ت األمانة
فصاعدًا، �ما في ذلك من خالل اإلحاطات اإلعالم�ة والدورات التدر�ب�ة على ش�كة اإلنترنت والمساعدة    2019

 .الم�اشرة، لدعمهم في تقد�م تقار�رهم القصیرة

 الواردة في التقار�ر القصیرة األولى المعلومات  - ثالثاً 

 .للمعلومات الواردة في الردود على األسئلة األر�عة الواردة في التقار�ر القصیرة  أجرت األمانة استعراضاً  -13
و�رد مز�د من التفاصیل عن الردود في المرفق الثاني    .حصیلة الردود والنتائج اإلجمال�ة لكل سؤال  ف�ما یليوترد  
 .الوث�قة لهذه

  



UNEP/MC/COP.4/16 

4 

 : مصادر اإلمداد �الزئبق والتجارة ف�ه3المادة  -ألف

العاملة إ�ان دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف األولي  لزئبق  االمتعلق �مناجم    1-3یرد نص السؤال   -14
 :على النحو التالي

 :1-3ف�ما یتعلق بردود األطراف على السؤال  و  -15

األولي �انت تعمل داخل أراضیهما إ�ان  أجاب طرفان بنعم، أي أن لدیهما مناجم الستخراج الزئبق   ) أ(
 .تار�خ بدء نفاذ هذه االتفاق�ة �النس�ة لهما

  ممناجم الستخراج الزئبق األولي �انت تعمل داخل أراضیه  مبال، أي أن ل�س لدیه  طرفمائة  أجاب   )ب(
 .مإ�ان تار�خ بدء نفاذ هذه االتفاق�ة �النس�ة له

 :، على النحو التالي1-3سؤال  ألمانة عدد من التعل�قات على الردود على اللو  -16

أنه �شمل    م، ظنًا منه“المناجم األول�ة”في البدا�ة فهم مصطلح    وا أن أر�عة أطراف أساء  تالحظ ) أ(
و�عد   .مناجم تنتج معادن أول�ة غیر الزئبق، أو مناجم قد تنتج الزئبق �منتج ثانوي �اإلضافة إلى المنتج األولي

وعالوة على ذلك، أساء أحد األطراف فهم المسألة،    .اإلجا�ات  و�باألطراف، تم تص  هؤالءمتا�عة من األمانة مع  
وفي هذا المقام أ�ضًا، �عد متا�عة من   .على أنها تعني أنه یلزم اإلبالغ عن تعدین الذهب الِحَرفي والصغیر النطاق

 .األمانة مع الطرف، تم تصو�ب اإلجا�ة

عراض الردود المتعلقة �المناجم األول�ة النشطة، تالحظ األمانة أنه یتعذر استنتاج الكم�ة �عد است )ب(
الفترة المشمولة �التقر�ر، نظرًا إلى إبالغ أحد األطراف عن �م�ة الخام   اإلجمال�ة للزئبق المستخرج سنو�ًا خالل 

س المستخدمة في التقار�ر دون تزو�د األمانِة و�حول الت�این في وحدة الق�ا  .المحتوي على الزئبق التي تم استخراجها
 .مؤتمَر األطراف بتحلیل للب�انات المتعلقة �الزئبق المستخرج من المناجم األول�ة النشطة

وفي الختام، لم یبلغ سوى طرفین خالل الفترة المشمولة �التقر�ر عن وجود مناجم أول�ة للزئبق �انت تعمل  -17
صعو�ة في اإلجا�ة على هذا السؤال ف�ما یتعلق   وا غم من أن عدة أطراف واجهوعلى الر   .لدى بدء نفاذ االتفاق�ة

من االتفاق�ة)، فإن المسألة الرئ�س�ة هي    2من المادة    ‘1’  2(المحدد في الفقرة الفرع�ة    “التعدین األولي”بتعر�ف  
�ة الزئبق التي تم الحصول  تشیر إلى �م  “المستخرجةاإلجمال�ة  الكم�ة  ”عدم ال�قین �شأن ما إذا �انت اإلشارة إلى  

ولذلك، هناك حاجة إلى توض�ح الوحدات الواجب استخدامها في اإلبالغ عن    .علیها أو �م�ة الخام المستخرجة 
 .لكي یتسنى إجراء تحلیل ذي مغزى للكم�ات المبلغ عنها “الكم�ة اإلجمال�ة المستخرجة”

طنًا متر�ًا ومصادر إمدادات    50مر��اته التي تتجاوز  عن المخزونات من الزئبق أو    3- 3�نص السؤال  و  -18
 : أطنان متر�ة في السنة على ما یلي 10الزئبق التي تولد مخزونات تز�د عن 

هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األولي �انت تعمل داخل أراض�ه إ�ان موعد بدء    :1-3السؤال  
 ) 3(الفقرة  نفاذ هذه االتفاق�ة �النس�ة للطرف؟

  نعم 
 ال 

 إذا �انت اإلجا�ة بنعم، یرجى ب�ان: 
 جرى استخراجها ________ طن متري سنو�اً (ج) * مجموع الكم�ة التي 
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هل سعى الطرف إلى تحدید ما �قع على أراض�ه من المخزونات المنفردة من الزئبق أو مر��اته : 3-3السؤال 
  أطنان متر�ة في السنة؟  10إمدادات الزئبق التي تولد مخزونات تز�د عن طنًا متر�ًا ومصادر  50التي تتجاوز 

 )5(الفقرة 
  نعم 
 ال 
 :أعاله 3-3إذا أجاب الطرف بنعم على السؤال  *(أ) 

یرجى إرفاق نتائج تلك المساعي أو اإلشارة إلى الموقع الذي تتاح ف�ه على ش�كة اإلنترنت، ما لم    ‘1’
 .تغییر من دورة اإلبالغ السا�قةتكن المعلومات قد ظلت دون 

معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م أي معلومات تتعلق بذلك في حالة توفرها، على سبیل المثال ف�ما    ‘2’
 .یتعلق �استخدام مخزونات أو مصادر الزئبق تلك والتخلص منها

 :3-3ف�ما یتعلق بردود األطراف على السؤال  و  -19

من المخزونات   ملتحدید ما �قع على أراضیه  واسع  مأنهطرفًا بنعم، أي    45أجاب ما مجموعه   ) أ(
طنًا متر�ًا أو مصادر إمدادات الزئبق التي تولد مخزونات    50المنفردة من الزئبق ومر��ات الزئبق التي تز�د عن  

 .أطنان متر�ة في السنة 10تز�د عن 

وجود النتائج   مكان  واینیبأو أن    منتائج مسعاه  وا رفقیبنعم أن    وا أجاب  ذین طلب إلى األطراف ال )ب(
طرفًا نتائج مساعیهم،   33، أرفق  3-3بنعم على السؤال    وا أجاب  ذین ال  45من بین األطراف الـ؛ و على ش�كة اإلنترنت

 .مأطراف أي معلومات عن نتائج مساعیه خمسةقدم �معلومات أخرى، ولم  واوأرفق ثمان�ة أطراف أو قدم

من المخزونات  ملتحدید ما �قع على أراضیه واسع�لم  مأجاب س�عة وخمسون طرفًا بال، أي أنه )ج(
طنًا متر�ًا أو مصادر إمدادات الزئبق التي تولد مخزونات    50المنفردة من الزئبق ومر��ات الزئبق التي تز�د عن  

 .أطنان متر�ة في السنة 10تز�د عن 

 :، على النحو التالي3-3ولألمانة عدد من التعل�قات على الردود على السؤال   -20

�أنهم سعوا إلى تحدید مخزونات فرد�ة من الزئبق   واطرفًا أبلغ  45ظ أنه على الرغم من أن  تالح ) أ(
أطنان متر�ة سنو�ًا تقع داخل   10طنًا متر�ًا ومصادر من إمدادات الزئبق تتجاوز    50أو مر��ات الزئبق تتجاوز  

بدًال   ممعلومات أخرى عن مسعاه  قدموا نتائج مساعیهم، فقد قدم ثمان�ة أطراف �األحرى   طرفاً   33، وأن  مأراضیه
فهل هي جار�ة وس�قدم الطرف  . حالة �ق�ة المساعي . ولم تتضحقدم خمسة أطراف أي نتائج�من النتائج، بینما لم 

أن المسعى لم �سفر عن العثور على مخزونات   أم  هل لم تؤِد هذه المساعي إلى أي نتائج؟  .تقر�رًا عن النتائج
وال �حث نموذج تقد�م التقار�ر الطرف على تقد�م   ومصادر تتجاوز العت�ات ذات الصلة داخل أراضي األطراف؟

 .مز�د من التفاصیل في هذا الصدد

تحدید المخزونات والمصادر    واحاول م�أنه واطرفًا أفاد  45عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن  )ب(
لمحة عامة متفاوتة عن نتائج المساعي    ، تالحظ األمانة أن النتائج المقدمة تعطي عموماً مطرفًا نتائجه  33وأرفق  

ولئن �ان �مكن لألمانة   .الفرد�ة لألطراف ووصفًا غیر �امل لحالة المخزونات والمصادر على الصعید العالمي
تقار�ر القصیرة األولى، فإنه ال �مكن اعت�ار المجموع الناتج عن ذلك �مثا�ة عرض عام  تجم�ع النتائج المقدمة في ال

 .ذي مغزى للمخزونات العالم�ة الحال�ة

فقد أبلغ س�عة    .الحظت األمانة، لدى استعراض النتائج المرفقة لمساعي األطراف، عدة عناصر )ج(
األطراف تحتفظ بها الحكومة ول�ست   هؤالءأحد  و�انت مخزونات    .أطراف عن مخزونات أو مصادر تتجاوز العت�ات

وأشار طرفان إلى أنه ل�س لدیهما إلزام �اإلبالغ على الصعید الوطني �مكن من تحدید ما إذا �انت  .متاحة للتجارة
وأشار عدة أطراف إلى أن التقی�مات األول�ة التي من شأنها أن تقدم    .هناك مخزونات أو مصادر تتجاوز العت�ات

 .معلومات في هذا الصدد لم تكن قد وضعت في ص�غتها النهائ�ة إ�ان إعداد التقر�ر
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،  3-3بنعم على السؤال    واأجاب  ذین، إلى األطراف ال‘2’ُطلب �ذلك في السؤال التكمیلي (أ)   )د(
أي معلومات ذات صلة، على سبیل المثال، عن استخدام الزئبق أو التخلص منه في هذه المخزونات   واقدم�أن  

ووفرت الردود على السؤال التكمیلي مز�جًا من المعلومات اإلضاف�ة، منها أن مخزونات الزئبق ومر��ات    .المصادر و 
وأفید �أن هذه المخزونات من   .طنًا متر�اً   50الزئبق الموجودة داخل أراضي أحد األطراف �مكن أن تتجاوز مؤقتًا  

وأبلغ طرف آخر عن عثور    .على الزئبق أو مر��ات الزئبق  الزئبق ومر��ات الزئبق تنشأ من أجسام أو مواد تحتوي 
وأفاد �عض األطراف �أن الفائض من الزئبق ونفا�ات الزئبق المتولدة في طر�قها    .شر�ة للنفط والغاز على الزئبق

 .إلى أن یتم التخلص منها، �ما في ذلك نفا�ات الزئبق الناتجة عن تحسین تكنولوج�ا اإلضاءة في المنارات

اإلشارة إلى أنه قد �كون هناك، استنادًا إلى �عض الردود، عدم �قین لدى األطراف �شأن    تجدر )ه(
وقد   .ما إذا �ان السعي إلى تحدید المخزونات والمصادر التزاما استثنائ�ًا أم التزامًا مستمرًا أم التزامًا محدودًا زمن�اً 

إلى   المسألة  هذه  �شأن  الوضوح  عدم  عل  زوالیؤدي  األمانة  المتعلقة قدرة  المعلومات  تت�ع  على  الوقت  مدار  ى 
 .�المخزونات والمصادر وتجم�عها على نحو مالئم �غ�ة ت�ادل تلك المعلومات مع مؤتمر األطراف

إلى تحدید فرادى مخزونات   �سعواعالوة على ذلك، وف�ما یتعلق �الرد بال، أي أن األطراف لم   )و(
 10ت الزئبق التي ینشأ عنها مخزونات تتجاوز  ار�ًا ومصادر إمدادطنًا مت  50الزئبق ومر��ات الزئبق التي تتجاوز  

، فإنه ل�س من الواضح ما إذا �انت هذه اإلجا�ة بال هي إجا�ة تتعلق �المخزونات  مأطنان متر�ة سنو�ًا داخل أراضیه
 .والمصادر على حد سواء، أم �المخزونات فقط أم �المصادر فقط

م    ولإلجمال، -21 بنعم على السؤال المتعلق �ما إذا �انت قد سعت   وارد  ذین المائة من األطراف الفي    70قدَّ
وحتى مع اإلق�ال   .في صور مختلفة  مإلى تحدید األرصدة والمصادر التي تتجاوز العت�ات المحددة نتائج مساعیه

حتفظ  �ي المخزونات التي  على تقد�م النتائج، تالحظ األمانة أن تجم�ع المعلومات لن یوفر �الضرورة تقدیرًا إلجمال
ولئن لم �كن ُ�شتَرط أن �شرح الطرف المعني علة    .همبها األطراف ومصادر إمدادات الزئبق الموجودة في أراضی

فتقر إلى � ، فمن الواضح من الردود الواردة أن �عض األطراف3(أ) من المادة  5عدم اتخاذه تدابیر �موجب الفقرة  
م، في    .التدابیر  هذهت�سیر اتخاذ  لمحلي  ترتی�ات لإلبالغ على الصعید ال  وعلى الرغم من أن مؤتمر األطراف قدَّ

�شأن التوج�ه ف�ما یتعلق �مصادر اإلمداد �الزئبق والتجارة ف�ه، توجیهات واضحة �شأن ��ف�ة تحدید    1/2- مقرره ا م
ًا، و��ف�ة تحدید ما إذا �ان  طنًا متر�  50ما إذا �ان طرف ما �حتفظ �مخزونات من الزئبق أو مر�ب الزئبق تتجاوز  

تتجاوز   تولد مخزونات  الزئبق  الطرف مصادر إلمدادات  فهم    10لدى  في  فجوة  فقد تكون هناك  أطنان متر�ة، 
ومن ثم، قد �كون من المفید الحصول على    .الوطني  الصعیدوتطبیق هذه التوجیهات في جمع هذه المعلومات على  

 .ر�رمز�د من التوض�ح في نموذج تقد�م التقا

   :المتعلق بتصدیر الزئبق من أراضي الطرف في الفترة المشمولة �التقر�ر على ما یلي  5-3�نص السؤال  و  -22
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، و�ما في 3*هل حصل الطرف على الموافقة أو اعتمد على إخطار عام �الموافقة، وفقًا للمادة   :5-3السؤال 
الزئبق من أراضي الطرف في الفترة  ذلك أي شهادات مطلو�ة من المستوردین غیر األطراف، من أجل تصدیر

 )7، الفقرة 6(الفقرة  المشمولة �التقر�ر؟
 نعم، صادرات لألطراف 
 نعم، صادرات لغیر األطراف 
 ال 

 ،في حالة اإلجا�ة بنعم
وقد قدم الطرف إلى األمانة نسخًا من استمارات الموافقة، فل�ست هناك حاجة إلى معلومات   ) أ(

 .إضاف�ة
وفي غیر ذلك من الحاالت،   .قدم هذه النسخ في وقت سابق، فهو یوصى بتقد�مهاو�ذا لم �كن الطرف قد  

 .3من المادة   6یرجى تقد�م معلومات مناس�ة أخرى تبین است�فاء الشروط األخرى الواردة في الفقرة 
 .معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م المعلومات، في حالة توفرها، عن استخدام الزئبق المصدَّر

الص )ب( للفقرة  إذا �انت  إخطار عام وفقًا  إلى  تستند  المادة    7ادرات  إذا  3من  اإلشارة،  ، یرجى 
توفرت المعلومات، إلى الكم�ة اإلجمال�ة المصدَّرة و�لى أي أحكام أو شروط معن�ة �الموضوع ترد في  

 .اإلخطار العام وتتعلق �االستخدام 

   : 5-3ف�ما یتعلق بردود األطراف على السؤال  و  -23

على إخطار عام �الموافقة،    واالموافقة أو اعتمد  یتلقوالم    موتسعون طرفًا بال، أي أنهأجاب أر�عة   ) أ(
، �ما في ذلك أي شهادات مطلو�ة من المستوردین غیر األطراف، من أجل تصدیر الزئبق من أراضي 3وفقًا للمادة  

 .الطرف في الفترة المشمولة �التقر�ر

 . “غیر األطرافلنعم، صادرات ”و/أو  “ألطرافلنعم، صادرات ” أجاب ثمان�ة أطراف بـ )ب(

موافقة أو    واتلق  م، أي أنه“نعم، صادرات لألطراف” ومن بین هذه األطراف الثمان�ة، أجاب س�عة بـ )ج(
طرف  الطرف إلى    أراضي�النس�ة لجم�ع صادرات الزئبق من    3للمادة    على إخطار عام �الموافقة، وفقاً   وااعتمد
 .المشمولة �التقر�ر في االتفاق�ة في الفترة آخر

، أي “صادرات لغیر األطراف  ،نعم”من بین هذه األطراف الثمان�ة ذاتها، أجاب خمسة أطراف بـ )د(
، �ما في ذلك أي شهادة مطلو�ة 3على إخطار عام �الموافقة، وفقًا للمادة  واعلى الموافقة أو اعتمدوا صل �حلم  مأنه

من أراضي الطرف إلى جهة غیر طرف في الفترة المشمولة   من غیر األطراف المستوردة، لجم�ع صادرات الزئبق
 .�التقر�ر

نعم، ”و/أو    “نعم، صادرات لألطراف”ـب  وارد  نیذتجدر اإلشارة إلى أن أ�ًا من األطراف الثمان�ة ال )ه(
،  م أراضیهعلى إخطار عام �الموافقة على الصادرات من  وا  موافقة أو اعتمد  قواتل  م، أي أنه “صادرات لغیر األطراف

-ا م  إلى األمانة على النحو الذي أوصى �ه مؤتمر األطراف في المقرر  )3( لم یرسل نسخًا من استمارات الموافقة
ولم �حْل طرف نسخًا من االستمارة ألف إلى األمانة وطرف آخر نسخة من االستمارة �اء، إال إ�ان تقد�م .  1/2

حیل األطراف نسخًا من االستمارات إلى األمانة،  � التقار�ر الوطن�ة أن  التقار�ر الوطن�ة، حینما ُطِلب في نموذج تقد�م  
 .بذلك واكن قد قام�إن لم 

 
  8و   6(أ) و  5، وال س�ما الفقرات  3، توجیهات �شأن المادة  2/ 1-اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه األول، �موجب المقرر ا م )  3(

وتتضمن التوجیهات، على    .بق ومر��ات الزئبق ومصادر اإلمداد �الزئبق وتصدیر الزئبق من األطراف وغیر األطراف�شأن مخزونات الزئ
  ، أر�عة أشكال لتقد�م الموافقة على االتجار �الزئبق �موجب UNEP/MC/COP.1/5  النحو الوارد في المرفقین الثاني والرا�ع من الوث�قة

موافقة خط�ة من طرف على استیراد الزئبق؛ واالستمارة �اء الخاص بتقد�م موافقة خط�ة من جانب غیر  : االستمارة ألف، لتقد�م  3المادة  
طرف على استیراد الزئبق؛ واالستمارة ج�م الخاص �الحصول على شهادة غیر طرف لمصدر الزئبق الذي �صدر إلى طرف (�ستخدم  

 )؛ واالستمارة دال، لإلخطار العام �الموافقة على استیراد الزئبق.�االقتران مع االستمارة ألف واالستمارة دال، عند االقتضاء 
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عالوة على ذلك، أشار أحد األطراف إلى أنه �ستعد لتقد�م نسخ من استمارات الموافقة إلى األمانة،   )و(
رف آخر إلى أن �حوزته جم�ع وأشار ط  .ولكنه أعرب عن قلقه إزاء االستخدام الالحق للب�انات التجار�ة السر�ة

وأفاد أحد األطراف �أنه تلقى جم�ع استمارات الموافقة وأعد وث�قة   .استمارات الموافقة لكل بلد �ان قد صدر إل�ه
منفصلة تتضمن قائمة �البلدان التي صدر إلیها، وتار�خ تلقي الموافقة الخط�ة، و�م�ة الزئبق، واستخداماته، و��انات  

 .طرف آخر في وث�قة منفصلة إلى البلدان التي قام بتصدیر الزئبق إلیها واستخدامات ذلك الزئبقوأشار  .أخرى 

من   7بنعم و�انت الصادرات تستند إلى إخطار عام وفقًا للفقرة  وا إذا �ان األطراف قد أجاب ،أخیراً  )ز(
دَّرة و�لى أي أحكام أو شروط معن�ة اإلشارة، إذا توفرت المعلومات، إلى الكم�ة اإلجمال�ة المص  م، ُطِلب منه3المادة  

ال  .�الموضوع ترد في اإلخطار العام وتتعلق �االستخدام الثمان�ة  نعم، صادرات  ” بـ  واأجاب  ذین ومن بین األطراف 
وقدم ذلك    .، أفاد طرف واحد فقط �أن تصدیره �ستند إلى إخطار عام“نعم، صادرات لغیر األطراف”أو    “لألطراف

 .الكم�ة المصدرة والمعلومات المتعلقة �استخدام الزئبقالطرف مجموع 

 : ، على النحو التالي5-3ولألمانة عدد من التعل�قات على الردود على السؤال   -24

إن السؤال یتعلق بتصدیر الزئبق وهو ما �شمل خالئط الزئبق مع مواد أخرى، �ما في ذلك س�ائك   ) أ(
وال یتعلق بتصدیر مر��ات الزئبق أو المنتجات    .لمائة من وزنهافي ا   95الزئبق التي ال �قل تر�یز الزئبق فیها عن  

ر الزئبق من أراض�ه، فإنه یترتب على ذلك أنه  �صدِّ ال  الطرف  �ان  و�ذا    .المضاف إلیها الزئبق أو نفا�ات الزئبق
 .لن �كون �حاجة إلى التماس الموافقة على تصدیر الزئبق وأنه سینتقل إلى السؤال التالي

للفترة المشمولة �التقر�ر تشیر إلى أن االتجار �الزئبق   5- 3لئن �انت الردود المقدمة على السؤال   )ب(
بتت�ع تنفیذ   حسم� على نحو �اف    إیرادهامحدود، فل�س من الواضح ما إذا �انت جم�ع المعلومات ذات الصلة قد تم  

 .3من المادة   7و 6االلتزامات التي تنص علیها أحكام الفقرتین 

أجاب  على )ج( نعم، صادرات لغیر ”و/أو    “نعم، صادرات لألطراف”بـ  وا الرغم من أن ثمان�ة أطراف 
، ولما �ان طرف واحد فقط قد قدم لألمانة نسخة من االستمارة ألف وطرف واحد آخر نسخة من االستمارة  “األطراف

متعلقة بتصدیر الزئبق على النحو  �اء، فال �جوز القول إال �أن طرفین فقط من األطراف الثمان�ة امتثال لألحكام ال
 .3المبین في المادة  

لئن قدم ثالثة أطراف، في وثائق منفصلة، معلومات تكمیل�ة عن الموافقة الواردة، فإن المعلومات   )د(
الواردة في الوثائق ال تعادل المعلومات الواردة في االستمارتین ألف و�اء. ولذل فل�س من الواضح لألمانة ما إذا  

 .3من المادة  6ومات المقدمة تفي �المتطل�ات ذات الصلة الواردة في الفقرة كانت المعل

تالحظ األمانة أنه في ظل عدم تقد�م نسخ من االستمارة ألف أو االستمارة �اء و/أو معلومات  )ه(
لومات  قد استوفیت، فإن قدرتها على تت�ع المع  3من المادة    6مناس�ة أخرى تبین أن المتطل�ات ذات الصلة من الفقرة  

و�ؤثر ذلك على نوع�ة المعلومات التي �مكن إحالتها    .المتعلقة بتدفقات الزئبق (الوجهة والكم�ة واالستخدام) محدودة
 .إلى مؤتمر األطراف

من التقار�ر القصیرة سبب عدم ق�ام األطراف بتزو�د األمانة �المعلومات المطلو�ة سواء ال یتضح  )و(
 .أو في نموذج تقد�م التقار�ر 2/ 1-ا م  مؤتمر األطراف في المقررفي التوجیهات التي اعتمدها 

في تقد�م نسخ من استمارات الموافقة �سبب الشواغل المتعلقة    واكون األطراف قد تردد �أن    �حتمل )ز(
بید أن األمانة تستط�ع، استنادًا إلى الدروس المستفادة في إطار صكوك أخرى، أن    .�سر�ة المعامالت التجار�ة

وتق�م وتقترح سبًال تت�ح لألطراف تزو�د األمانة �المعلومات المطلو�ة التي تسمح �إزالة اإلشارات الى سر�ة تستعرض  
 .المعامالت التجار�ة قبل إتاحة المعلومات علناً 
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الزئبق   ون صدر �ال    متالحظ األمانة، استنادًا إلى �عض تعل�قات األطراف في التقار�ر القصیرة، أنه )ح(
أراضیه و�التاممن  الموافقة  ون حتاج �لي ال  ،  التماس  السؤال    لهؤالءو�ن�غي    .إلى  هذا  بال على  اإلجا�ة  األطراف 

  ذینومن شأن إضافة إجا�ة أخرى ممكنة، ومر�ع لوضع عالمة، للتمییز بین األطراف ال   .واالنتقال إلى السؤال التالي 
لم    مالزئبق، ولكنه  واصدر   ون كون�قد    ذینال )  واالزئبق خالل الفترة المشمولة �التقر�ر واألطراف (إن وجد  وا صدر �لم  

 .على موافقة على ذلك، أن تحسن وضوح االستمارة وتسمح بتت�ع الزئبق  واحصل�

و�ن�غي في الواقع اإلبالغ عن    .وأخیرا، أبلغ أحد األطراف عن تصدیره للزئبق للتخلص منه نهائ�اً  )ط(
 .3، ال �موجب المادة 11ذلك �موجب المادة 

على    م و�جماًال، تشیر الردود إلى أن االتجار �الزئبق محدود، حیث أبلغ ثمان�ة أطراف فقط عن حصوله -25
ومع ذلك، فإنه بدون إمكان االطالع على استمارات الموافقة أو المعلومات   .3موافقة على التصدیر وفقًا للمادة  

الفقرة   من  الصلة  ذات  المتطل�ات  است�فاء  من  للتأكد  التجارة، 3المادة    من  6المناس�ة  حجم  تحدید  �مكن  ال   ،
وأخیرا، �مكن تحسین نموذج تقد�م التقار�ر �إدراج خ�ار �سمح   .األغراض التي تمت التجارة في الزئبق من أجلها وال

 .للطرف �اإلجا�ة بال على أي صادرات

 : نفا�ات الزئبق 11المادة  - �اء

النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات  المتعلق بوجود مرافق للتخلص    2-11ینص السؤال   -26
 :الزئبق داخل أراضي الطرف، على ما یلي

*هل توجد مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق داخل   :2-11السؤال  
 أراضي الطرف؟ 
  نعم 
 ال 
  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 

�انت المعلومات متوفرة، ما هي �م�ة النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات ، و�ذا  في حالة اإلجا�ة بنعم
تحدید طر�قة  یرجى  �التقر�ر؟  المشمولة  الفترة  إطار  في  منها  النهائي  للتخلص  التي خضعت  الزئبق 

 .عمل�ة/عمل�ات التخلص النهائي

 :2- 11ف�ما یتعلق �الردود على السؤال  و  -27

مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو   مطرفًا بنعم، أي أن لدیه  21أجاب   ) أ(
 .ممر��ات الزئبق في أراضیه

مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون   مأجاب تسعة وس�عون طرفا بال، أي أنه ل�س لدیه )ب(
 .ممن الزئبق أو مر��ات الزئبق في أراضیه

أجاب طرفان �أن لدیهما مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات   )ج(
 .الزئبق في أراضیهما

 .ئيأشار �عض األطراف إلى أن اتفاق�ة میناماتا لم تحدد شروط التخلص النها )د(

عن �م�ة النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات    وابلغیبنعم أن    وا أجاب  ذینُطِلب إلى األطراف ال )ه(
طر�قة عمل�ة/عمل�ات   واحدد�الزئبق التي تعرضت للتخلص النهائي في الفترة المشمولة �التقر�ر، إن وجدت، وأن  

 .الصدد من حیث �م�ات وأسالیب التخلص النهائيوقدم أر�عة أطراف ردودًا في هذا  .التخلص النهائ�ة

 :، على النحو التالي2- 11ولألمانة عدد من التعل�قات على الردود على السؤال   -28
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ال یتعلق إال �مرافق التخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات    2-11السؤال   ) أ(
النفا�ات المحتو� ة على الزئبق أو مر��ات الزئبق أو الملوثة �الزئبق أو الزئبق، ومع ذلك أشارت عدة ردود إلى 

من   1عتبر النفا�ات المدرجة في الجدول ، أن تُ 5/ 3- و�ان مؤتمر األطراف قد قرر، في مقرره ا م .مر��ات الزئبق
 .11(ب) من المادة  2مرفق ذلك المقرر نفا�ات للزئبق تندرج في إطار الفقرة الفرع�ة 

  م بنعم لدیه   واأجاب  نیذل�قین من اإلجا�ات المقدمة إن جم�ع األطراف الال �مكن القول على وجه ا )ب(
 .مفي الواقع مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات الزئبق في أراضیه

فقد أقر ال�عض �أن طر�قة التخلص منها   .�طرق مختلفة  “التصرف النهائي”فسر األطراف ع�ارة   )ج(
 3، �ما ذ�ر أعاله، غیر واردة في نص االتفاق�ة، فإن الفقرة  “التخلص النهائي”ولئن �انت ع�ارة    .غیر مستدامة

تشیر إلى الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة �شأن اإلدارة السل�مة بیئ�ا لنفا�ات الزئبق التي وضعت �موجب    11من المادة  
ولكي �عتبر المرفق مرفقًا للتخلص   .)4(لتخلص منهااتفاق�ة �ازل �شأن مراق�ة تحر�ات النفا�ات الخطرة عبر الحدود وا

النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات الزئبق فإنه ُیتوقع أن �ستخدم التقن�ات المبینة في تلك الم�ادئ 
والتصلید، لتلب�ة معاییر قبول وتصف الم�ادئ المعالجة الفیز�ائ�ة الك�م�ائ�ة، �استخدام عمل�ات التثبیت    .التوجیه�ة

وف�ما یتعلق �عمل�ات التخلص النهائ�ة، تصف الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة أسالیب التخلص في مدافن    .مرافق التخلص
التدابیر التي   الدائمة (مرافق تحت األرض) إلى جانب  النفا�ات المصممة خص�صًا والتخلص منها في المخازن 

 .لمر��ات المستقرة ومثیلتها، ومنع الحرائق، و�جراء رصد طو�ل األجل یتعین اتخاذها لمنع إطالق ا

و�جماًال، یتضح من الردود أن �عض األطراف أبلغ عن التخلص من النفا�ات المحتو�ة على الزئبق أو  -29
  .ات الزئبقمر��ات الزئبق أو النفا�ات الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق بدًال من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��

التقن�ة  وعالوة على ذلك، أبلغ األطراف عن طرق للتخلص ُ�ست�َعد أن تعتبر مناس�ة �موجب الم�ادئ التوجیه�ة 
 .واستنادا إلى الردود، یبدو أن هناك عددًا محدودًا من المرافق المخصصة للتخلص النهائي .التفاق�ة �ازل

 والجزء هاء من نموذج تقد�م التقار�ر الردود على الجزء ج�م والجزء دال  - ج�م

. �قدم المرفق الثاني لهذه الوث�قة عرضًا عامًا للردود الواردة في األجزاء المت�ق�ة من نموذج تقد�م التقار�ر -30
أما في الجزء دال، فقدم    .طرفًا تعل�قات على التحد�ات المحتملة في تحقیق أهداف االتفاق�ة  50ي الجزء ج�م قدم  فف

طرفًا الفرصة لتقد�م تعل�قات   24وفي الجزء هاء، انتهز  .  طرفًا تعل�قات على نموذج اإلبالغ والتحسینات الممكنة  24
 .إضاف�ة على المواد في خانة نص�ة

في الجزء ج�م، أبلغ المجیبون عن تحد�ات تتعلق بنقص الموارد ال�شر�ة والمال�ة والتقن�ة، إلى جانب و  -31
ومن المسائل األخرى التي تم تحدیدها الحاجة إلى إدارة االتجار   .لقانون�ة والمؤسس�ةالحاجة إلى تعز�ز القدرات ا

وعدم    تجارة الزئبق من حیث صلتها �التعدین الِحَرفي واستخراج الذهب الصغیر النطاق؛و   غیر المشروع �الزئبق؛
ال�ة من الزئبق للمنتجات التي  إلى عدم توفر معلومات عن البدائل الخ  وأشار المجیبون أ�ضاً   .وجود بدائل للزئبق

إلى    وأشار المجیبون أ�ضاً   .ُ�ضاف إلیها الزئبق وعدم توافرها �اعت�ارها تحد�ًا في سبیل تحق�قهم أهداف االتفاق�ة
 .عدم وجود مرفق نهائي للتخلص من النفا�ات داخل أراضیهم �اعت�اره تحد�اً 

أن نموذج تقد�م التقار�ر مناسب و�اف وسهل  یرون  ماألطراف بتعل�قات مفادها أنه ى وفي الجزء دال، أدل -32
، حددت األمانة و�اإلضافة إلى ذلك  .حفظ التقار�رتت�ح  خاص�ات إضاف�ة    استحداث  مواقترح العدید منه  .االستعمال

 .مشكلة تتعلق �شكل النص �اللغة العر��ة وتدار�تها في غضون ذلك

 
الوث�قة  )  4( بیئ�ًا   UNEP/CHW.15/6/Add.6 انظر  السل�مة  المستكملة �شأن اإلدارة  التقن�ة  التوجیه�ة  الم�ادئ  التي تتضمن مشروع 

 .2021ش�اط/فبرایر  1الملوثة بها �الص�غة التي وردت بها حتى للنفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق أو المحتو�ة علیها أو 
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في مواضع أخرى من نموذج تقد�م التقار�ر،   ةالوارد  مفي الجزء هاء، قدم عدة أطراف توض�حًا لردوده و  -33
 .المتعلق �الموافقة على تصدیر الزئبق 5- 3س�ما ف�ما یتعلق �السؤال   وال

 اإلجمال�ة لألمانة العامة على الردود الواردة في التقار�ر القصیرة األولى التعل�قات   -اً را�ع 

الفترة المشمولة �التقر�ر مرتفعلئن �ان   -34 ، فإن  م و�ن�غي تهنئة األطراف على جهوده  اً معدل اإلبالغ عن 
 .ئلة األر�عة�عض الصعو�ات في الرد على األس  وا استعراض الردود الواردة في التقار�ر �شیر إلى أن األطراف واجه

ونت�جة لذلك، فإن إمكان�ات التت�ع الطو�ل األجل    .عدم وضوح الردود  إلى ص�اغة �عض األسئلة    أدتو  -35
وس�كون من المستصوب أن �عالج مؤتمر األطراف هذه المسائل لتمكین تقد�م    .والتحلیل المجدي للردود محدودة

 :وتشمل المسائل التي �جب توض�حها ما یلي .التقار�ر �صورة أوضح خالل فترات تقد�م التقار�ر المقبلة

وما إذا �ان  “الكم�ة اإلجمال�ة”، األساس الذي �قوم عل�ه اإلبالغ عن 1- 3ف�ما یتعلق �السؤال  ) أ(
المقصود هو �م�ة الزئبق اإلجمال�ة التي تم الحصول علیها أو الكم�ة اإلجمال�ة المستخرج من الخام المحتوي على  

 الزئبق؛

، ما إذا �ان االلتزام �السعي إلى تحدید المخزونات والمصادر على  3- 3�السؤال  ف�ما یتعلق   )ب(
في دورات    هو جهد یبذل مرة واحدة أو جهد مستمر ین�غي اإلبالغ عنه أ�ضاً   3من المادة    5النحو المبین في الفقرة  

 المقبلة؛ تقد�م التقار�ر

ال    ماإلشارة في النموذج إلى أنه  ، ضرورة أن ُتتاح لألطراف إمكان�ة5-3ف�ما یتعلق �السؤال   )ج(
 الزئبق؛ ون صدر �

 .“التخلص النهائي”، ضرورة ز�ادة الوضوح ف�ما یتعلق �مصطلح 2-11ف�ما یتعلق �السؤال  )د(

  م ألنه  م�عد اإلبالغ عن مسعاه  م، أشار عدد من األطراف إلى أنه ال �مكنه3- 3وف�ما یتعلق �السؤال   -36
و�بدو أن المرحلة التي بلغتها هذه التقی�مات ومدى    .األول�ة في إطار اتفاق�ة میناماتا  ماستكمال تقی�ماته  ون نتظر ی

ألن موعد    ونظراً   .توافرها یت�اینان حال�ًا، و�التالي تت�این فائدتهما المحتملة في دعم اإلبالغ ف�ما یتعلق بهذا االلتزام
كون من المفید استكمال التقی�مات األول�ة المت�ق�ة في إطار اتفاق�ة میناماتا  تقد�م التقار�ر الكاملة س�حل قر��ًا، فس�

 .في أقرب وقت ممكن

لمؤتمر األطراف أن �حصل على لمحة عامة عن �م�ة الزئبق التي   5- 3ال تت�ح الردود على السؤال  و  -37
وعدم إمكان    .قد استوفیت  3ة  �جري االتجار بها بین األطراف وغیر األطراف أو التأكد مما إذا �انت أحكام الماد

ألحكام االتفاق�ة وعلى    اطالع مؤتمر األطراف على استمارات الموافقة �عوق قدرته على تأكید أن التجارة تتم وفقاً 
 .تت�ع وفهم تدفقات الزئبق و�م�اته التي تتم التجارة فیها

في تت�ع و�دارة الموافقة   وف�ما یتعلق �جانب آخر من جوانب التجارة، الحظ �عض األطراف وجود تحد�ات -38
 .، وفي حاالت إعادة تصدیر الزئبق وفي حاالت مناطق التجارة الحرةمعلى مرور الزئبق عبر أراضیه

التقار�ر، الذي یتعین ف�ه علیه  والوحظ أ�ضًا أن أر�عة أطراف أغفلو  -39   مفي الجزء ألف من نموذج تقد�م 
طرفًا بتار�خ غیر   11، ف�ما أفاد  متفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة لهتار�خ، اإلحاطة علمًا بتار�خ دخول االالاإلبالغ عن  

(ج) المتعلق   1وفي التقار�ر القصیرة، فإن اإلبالغ الوحید الذي �ستند إلى تار�خ بدء النفاذ هو السؤال    .صح�ح
انت موجودة في ، أي اشتراط ق�ام طرف بتقد�م تقر�ر عن �م�ة الزئبق التي تنتجها المناجم األول�ة التي �3�المادة 

إن  . إذ غیر أن مسألة تار�خ بدء النفاذ أكثر أهم�ة في التقار�ر الكاملة .تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له
 سؤاًال في نموذج تقد�م التقار�ر.   13حكمًا في االتفاق�ة مرت�طة �موعد بدء نفاذها �النس�ة للطرف المعني و  17هناك  

 .مكون األطراف على علم �التار�خ الصح�ح لدخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له�ولذلك، من المهم أن 
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 موذج تقد�مــات لنــهــیــوجــشروع تــداد مــة إع ــانــ، إلى األم3/13-رره ا م ــقــي مــراف، فــر األطــمــ ؤتــلب مــوط -40
(الوث�قة و�جري إتاحة مشروع التوج�ه هذا لألطراف    .ةــلو�ــطــت الما ــومــلــعــوض�ح المــل تــن أجــة مــلــامــر الكــقار�ــالت

UNEP/MC/COP.4/17التي �حین  الوطن�ة الكاملة،    مفي إعداد تقار�ره  م) الستخدامه على أساس مؤقت لمساعدته
  2017آب/أغسطس   16تمتد من التقار�ر هذه فترة تقد�م . (2021�انون األول/د�سمبر  31�حلول  موعد تقد�مها

من قبل مؤتمر نظر ف�ه واحتمال اعتماده  ل) �ما ُ�قدم مشروع التوجیهات ل.2020�انون األول/د�سمبر    31إلى  
 .اجتماعه الرا�عفي األطراف 

 اإلجراء المقترح  – خامساً 

التقار�ر القصیرة    عنقد یرغب مؤتمر األطراف في أن �ح�ط علمًا �اللمحة العامة التي قدمتها األمانة   -41
المقدمة لفترة تقد�م التقار�ر األولى، على النحو المبین في هذه المذ�رة، وأن ینظر في (أ) توض�ح المسائل الواردة  

فقة والمعلومات الداعمة المطلو�ة في إطار السؤال  (ب) تحدید سبل تحسین تقد�م استمارات الموا   ؛ 35  الفقرةفي  
 .(ج) اعتماد مقرر على غرار مشروع المقرر الوارد في المرفق األول لهذه هذه الوث�قة ؛ 3-5
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 المرفق األول

من اتفاق�ة میناماتا �شأن    21]: تقد�م التقار�ر الوطن�ة عمًال �المادة  -- /[ 4-مشروع المقرر ا م
 الزئبق 

 األطراف،إن مؤتمر 

�معدل تقد�م التقار�ر المرتفع وحسن توقیت واكتمال التقار�ر القصیرة التي أعدها األطراف لفترة    إذ یرحب
 ،اإلبالغ األولى

إلى الجهود التي تبذلها األمانة لدعم األطراف في الوفاء �التزامهم بتقد�م التقار�ر، �ما في ذلك    و�ذ �شیر
 ، عن طر�ق استخدام منصة تقد�م التقار�ر عبر اإلنترنت

أ�ضًا إلى تقی�مات میناماتا األول�ة العدیدة التي اكتملت وتم تقد�مها إلى األمانة لتحمیلها على    و�ذ �شیر
 ،يالموقع الش�ك

 ،�أهم�ة الوضوح في المعلومات التي ُتحال في التقار�ر الوطن�ة و�ذ �سلم 

 على تحقیق معدل مرتفع من اإلبالغ عن الفترة المشمولة �التقر�ر المقبل؛   من جدید�شجع األطراف   -1

�قدم توض�حًا لنموذج تقد�م التقار�ر، على النحو المبین في تذییل هذا المقرر، وتطلب إلى األمانة   -2
 اإلنترنت؛  برع تقد�م التقار�رأن تضمِّن هذا التوض�ح في نموذج تقد�م التقار�ر وفي منصة 

دره الجار�ة للسعي إلى تحدید فرادى مخزونات الزئبق ومصا  م�طلب إلى األطراف مواصلة جهوده -3
 من االتفاق�ة؛  3من المادة   5وفقًا للفقرة 

على موافقة على تصدیر الزئبق إلى أطراف و/أو    واحصل   ذین یذّ�ر �االلتزام الواقع على األطراف ال -4
غیر أطراف بتقد�م نسخ من استمارات الموافقة إلى األمانة أو تقد�م معلومات مناس�ة أخرى تبین است�فاء المتطل�ات  

 من االتفاق�ة؛ 3من المادة  6فقرة ذات الصلة من ال

ال -5 اتفاق�ة مین  ون قوم�  ذین�شجع األطراف  ماتا على إنجازها في ا �إعداد تقی�مات أول�ة في إطار 
 أقرب وقت ممكن حتى تكون دعامة لتدابیر التنفیذ وجهود اإلبالغ الوطن�ة؛

 :�طلب إلى األمانة -6

�انون    31املة األولى، المقرر تقد�مها �حلول  استنادًا إلى تجر�ة األطراف في استكمال التقار�ر الك ) أ(
، تحدید أ�ة أسئلة في نموذج تقد�م التقار�ر من شأنها أن تطرح تحد�ات لألطراف في الرد  2021األول/د�سمبر  

 علیها، واقتراح إدخال توض�حات علیها لمؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس، حسب االقتضاء؛

 . مقرر إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشرأن تقدم تقر�رًا عن تنفیذ هذا ال )ب(
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 التذییل 

�السؤال   -1 یتعلق  عن  1-3ف�ما  اإلبالغ  أساس  فإن  اإلجمال�ة”،  اإلجمال�ة    “الكم�ة  الكم�ة   للزئبقهو 
 .في الفقرة الفرع�ة (ج) “المستخرج”و “الكم�ة”بین  “للزئبق”ح، تدرج ع�ارة و وتوخ�ًا للوض .المستخرج

هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األولي �انت تعمل داخل أراض�ه في تار�خ بدء نفاذ    :1-3السؤال  
 )3هذه االتفاق�ة �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 
 ال 

 :في حالة اإلجا�ة بنعم، ُیرجى ذ�ر
 مجموع الكم�ة التي جرى استخراجها ________ طن متري سنو�اً *(ج) 

الزئبق، یتعین إضافة مر�ع    واصدر �لم    م إلى أنه  واشیر �، لكي یتسنى لألطراف أن  5- 3ف�ما یتعلق �السؤال   -2
 . “ال، لم �جِر التصدیر” ا�ة بـجللسماح لألطراف �اإل “ال”جدید �عد 

و�ما في ، 3هل حصل الطرف على الموافقة أو اعتمد على إخطار عام �الموافقة، وفقًا للمادة  : *5-3السؤال 
ذلك أي شهادات مطلو�ة من المستوردین غیر األطراف، من أجل تصدیر الزئبق من أراضي الطرف في الفترة 

 ) 7، الفقرة 6المشمولة �التقر�ر (الفقرة 
 نعم، صادرات لألطراف 
 نعم، صادرات لغیر األطراف 
 ال 

 في حالة اإلجا�ة بنعم ...

، في إطار اتفاق�ة میناماتا، “التخلص النهائي”، في ظل عدم وجود تعر�ف لع�ارة  2-11ف�ما یتعلق �السؤال   -3
رغب األطراف في اإلشارة إلى التعر�ف الوارد في الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة �شأن اإلدارة السل�مة بیئ�ًا للنفا�ات یقد  

�ة علیها أو الملوثة بها، في إطار اتفاق�ة �ازل �شأن التحكم في  التي تتكون من الزئبق أو مر��ات الزئبق أو المحتو 
 .نقل النفا�ات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
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 المرفق الثاني

تفاصیل الردود على �ل سؤال من األسئلة األر�عة الواردة في التقار�ر الوطن�ة القصیرة األولى لفترة تقد�م  
 ) 2019�انون األول/د�سمبر  31إلى  2017آب/أغسطس  16التقار�ر األولى (

 : مصادر اإلمداد �الزئبق والتجارة ف�ه3المادة  -ألف

 المتعلق �المناجم األول�ة الستخراج الزئبق العاملة إ�ان دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف  1-3السؤال 

ي �انت تعمل داخل أراض�ه في تار�خ بدء نفاذ  هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األول  :1-3السؤال  
 )3هذه االتفاق�ة �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 
 ال 

 :ُیرجى ذ�رفي حالة اإلجا�ة بنعم، 
 مجموع الكم�ة التي جرى استخراجها ________ طن متري سنو�اً *(ج) 

 

 1-3الردود على السؤال 

 طرف بال   100أجاب  أجاب طرفان بنعم 

واإلمارات  االتحاد األورو�ي، واألرجنتین، واألردن، وأرمین�ا، و�ستون�ا، و�كوادور، وألمان�ا،   والمكس�ك الصین 
اإلسالم�ة)، وأیرلندا،  -و�ندون�س�ا، وأوروغواي، وأوغندا، و�یران (جمهور�ةالعر��ة المتحدة،  

و�  و�نما،  و�لغار�ا،  و�لج�كا،  والبرتغال،  والبراز�ل،  و�اراغواي،  و�وتسوانا،  وآ�سلندا،  نن، 
(دولة و�ول�ف�ا  فاسو،  وتش�ك�ا،  -و�ور�ینا  وتشاد،  وتایلند،  و�یرو،  القوم�ات)،  المتعددة 

األسود،   والجبل  وجاما�كا،  وتونغا،  القمر،  وتوفالو،  الدومین�ك�ة،  وجزر  والجمهور�ة 
أفر�ق�ا،  وجنوب  الكونغو،  وجمهور�ة  السور�ة،  العر��ة  والدانمرك،    وجیبوتي،   والجمهور�ة 

ورواندا، ورومان�ا، وزامب�ا، وساموا، وسان تومي و�ر�نسیبي، وسانت �یتس ون�فس، وسانت  
لوس�ا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاك�ا، وسلوفین�ا، وسنغافورة، والسنغال، وسور�نام،  

والصین وشیلي،  وس�شیل،  وسیرالیون،  وسو�سرا،  اإلدار�ة  (   والسو�د،  �ونغ  هونغ  منطقة 
ب�ساو،  -وغین�ا، وغابون، وغامب�ا، وغ�انا، وغین�ا،  )ماكاو اإلدار�ة الخاصةالخاصة ومنطقة  

و�وستار�كا،   د�فوار،  و�وت  و�ندا،  و�روات�ا،  نام،  وفییت  وفنلندا،  وفرنسا،  وفانواتو، 
و�ولومب�ا، والكو�ت، والتف�ا، ولبنان، ولكسمبرغ، ولیتوان�ا، ول�ختنشتاین، ول�سوتو، ومالي،  

والمكس�ك، العظمى    ومدغشقر،  لبر�طان�ا  المتحدة  والمملكة  السعود�ة،  العر��ة  والمملكة 
ونامیب�ا،   وموناكو،  ومولدوفا،  ومور�شیوس،  ومنغول�ا،  ومور�تان�ا،  الشمال�ة،  وأیرلندا 

ون�كاراغوا، و  والن�جر، ون�جیر�ا،  والنمسا،  هندوراس، وهنغار�ا، وهولندا،  الهند، و والنرو�ج، 
 ة، وال�ا�ان والوال�ات المتحدة األمر�ك� 

 مجموع الكم�ة التي جرى استخراجها ________ طن متري سنو�اً  الطرف 

 2017متري من الخام المستخرج في عام  طن 85 000 الصین 

 2018طن متري من الخام المستخرج في عام  144 500

 2019لم ُتوَرد أي �م�ة لعام 

 2017من الزئبق المستخرج في عام  ةمتر� انطنأ 805 المكس�ك 

 2019و 2018ي لم ُتوَرد أي �م�ة لعام
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 (ج) 1-3معلومات إضاف�ة مقدمة أو تعل�قات من األطراف �شأن السؤال 

أشارت إندون�س�ا إلى أنه ل�س لدیها مناجم للزئبق تعمل داخل أراضیها، ولكن توجد مواقع تعدین في البلد �مكن   إندون�س�ا 
 .تكون مصادر للزئبق وتتطلب إشرافًا وث�قًا حتى ال ُتستخدم في التعدین غیر المشروع وغیره من األنشطةأن 

  .أفادت المكس�ك �أن لدیها أر�عة مناجم عاملة وأنه أذن لها �العمل قبل دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة لها المكس�ك 
 .2020ومنحت امت�ازات التعدین حتى نها�ة عام 

طنًا متر�ًا ومصادر إمدادات الزئبق التي تولد    50عن مخزونات الزئبق أو مر��اته التي تتجاوز    3-3السؤال  
 أطنان متر�ة في السنة  10مخزونات تز�د عن 

هل سعى الطرف إلى تحدید ما �قع على أراض�ه من المخزونات المنفردة من الزئبق أو مر��اته : 3-3السؤال 
  أطنان متر�ة في السنة؟  10تر�ًا ومصادر إمدادات الزئبق التي تولد مخزونات تز�د عن طنًا م 50التي تتجاوز 

 )5(الفقرة 
  نعم 
 ال 
 :أعاله 3-3إذا أجاب الطرف بنعم على السؤال  *(أ) 

یرجى إرفاق نتائج تلك المساعي أو اإلشارة إلى الموقع الذي تتاح ف�ه على ش�كة اإلنترنت، ما  ‘1’
 .المعلومات قد ظلت دون تغییر من دورة اإلبالغ السا�قةلم تكن 

معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م أي معلومات تتعلق بذلك في حالة توفرها، على سبیل المثال    ‘2’
 .ف�ما یتعلق �استخدام مخزونات أو مصادر الزئبق تلك والتخلص منها

 

 3-3الردود على السؤال 

 طرفًا بال  57أجاب  طرفًا بنعم  45أجاب 

األورو�ي المتحدة و األرجنتین،  و   ، االتحاد  العر��ة    ،اإلمارات 
و �ندون�س�او ألمان�ا،  و   ، �كوادورو  إسالم�ة)،  ،  (جمهور�ة  �یران 
  ،�یرو و �وتسوانا،  و �لج�كا،  و   ،البراز�لو   ،�سلنداوآ  أیرلندا،و 
و   ، تش�ك�ا و تشاد،  و  األسودوتایلند،  أفر�ق�ا و   ، الجبل    ، جنوب 
لوس�او   ، ارواند و نمرك،  االدو    ،سلوفین�او   السلفادور،و   ،سانت 
الصین (�ما في ذلك  و   شیلي، و   ، سو�سرا و   ، السو�د و   ، سنغافورة و 

اإلدار�ة   ماكاو  ومنطقة  الخاصة  اإلدار�ة  �ونغ  هونغ  منطقة 
  ،�ولومب�او   ،�وستار�كاو   ، �ندا و   ، فنلندا و   ، فرنساو الخاصة)،  

  ،النمساو   ، النرو�ج و   ،المجر و   ، ل�ختنشتاین و   ، الكو�ت و 
المتحدة،  و   ، ن�كاراغوا و  المتحدة و المملكة    ،الهند و   ،الوال�ات 
 .ال�ا�انو  ،هولنداو  ، هندوراس و 

- األردن، وأرمین�ا، و�ستون�ا، وأوروغواي، وأوغندا، و�یران (جمهور�ة
و�ور�ینا   و�نن،  و�نما،  و�لغار�ا،  والبرتغال،  و�اراغواي،  اإلسالم�ة)، 

المتعددة القوم�ات)، وتوفالو، وتونغا، وجاما�كا،  -فاسو، و�ول�ف�ا (دولة
القمر،   الس وجزر  العر��ة  والجمهور�ة  الدومین�ك�ة،  ور�ة،  والجمهور�ة 

تومي  وجیبوتي الكونغو،  و  وسان  وساموا،  وزامب�ا،  ورومان�ا،   ،
و�ر�نسیبي، وسانت �یتس ون�فس، وسري النكا،  وسلوفاك�ا، والسنغال،  

وغین�ا،   وغامب�ا،  وغابون،  وس�شیل،  وسیرالیون،  - وغین�اوسور�نام، 
وفانواتو، وفییت نام، و�روات�ا، و�وت د�فوار، والتف�ا، ولبنان،  ب�ساو،  

كسمبرغ، ولیتوان�ا، ول�سوتو، ومالي، ومدغشقر، والمكس�ك، والمملكة  ول
و  ومور�شیوس،  ومنغول�ا،  ومور�تان�ا،  السعود�ة،  جمهور�ة  العر��ة 

 .مولدوفا، وموناكو، ونامیب�ا، والن�جر، ون�جیر�ا 
 

  ذین ال  45' �النس�ة لألطراف الـ1(أ) '  3-3ف�ما یتعلق �السؤال  
إلى مكان    واأو أشار   مطرفًا نتائج مسعاه   33بنعم، أرفق    واأجاب

 توافره على اإلنترنت 

�السؤال   یتعلق  '  3-3وف�ما  الـ1(أ)  لألطراف  �النس�ة    ذین ال   45'، 
 م أطراف أي معلومات عن نتائج مساعیه 5قدم �بنعم، لم   واأجاب

  ،�ندون�س�او   ،ألمان�او �كوادور  و األرجنتین،  و   ، االتحاد األورو�ي 
تشاد،  و تایلند،  و �یرو،  و   �لج�كا،، و البراز�ل و   ،أ�سلندا و   ،أیرلندا و 
األسود و  لوس�ا و   ، نمركا الدو   ، الجبل    ،السلفادورو   ، سانت 
الصین (منطقة ماكاو  و  ، شیلي ، و سو�سرا و  ، السو�د و  ، سلوفین�ا و 

الخاصة)،     ،الكو�ت و �وستار�كا،  و   ، �ندا و فنلندا،  و اإلدار�ة 
  ،هولندا و   ،هندوراسو   ،الهندو   ،النمساو   ،النرو�جو   ،ل�ختنشتاینو 
 .ال�ا�ان و  ، الوال�ات المتحدة و 
 

 اإلمارات العر��ة المتحدة، بوتسوانا، تش�ك�ا، فرنسا، المملكة المتحدة 
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  ذینال  45'، �النس�ة لألطراف الـ1(أ) '  3-3ف�ما یتعلق �السؤال  
نین أو تحدیثات  أطراف معلومات �القوا  5بنعم، أرفق    واأجاب

 م عن نتائج مساعیه

 

اإلسالم�ة)، وجنوب أفر�ق�ا، والصین،   -إیران (جمهور�ة 
 وسنغافورة، ورواندا، و�ولومب�ا، ون�كاراغوا، وهنغار�ا 

 

 

 ': نتائج سعي األطراف إلى تحدید المخزونات والمصادر 1(أ) ' 3-3�عض الردود على السؤال 

من األطنان المتر�ة من الزئبق �منتج ثانوي من منجمین للمعادن    2,7طن متري و   400األرجنتین عن  أبلغت   األرجنتین 
 .2018الثمینة �قعان ضمن نطاق والیتها في عام 

و�لغ المخزون في    .طنًا متر�ًا في مرافق إلعادة التدو�ر  50حددت ألمان�ا مخزونین فردیین من الزئبق یتجاوزان   ألمان�ا 
 .2018طنًا متر�ًا في عام  751طنًا متر�ًا، وفي الثاني  135ن أحد المرفقی

عام   هولندا  في  العمل  توقفت عن  الزئبق  تستخدم  منشأة  �أن  هولندا  الزئبق    .2019أفادت  ونفا�ات  الزئبق  واعتُبر 
 .الموجودة في المرفق نفا�ات وأرسلت إلى ألمان�ا لتخز�نها على نحو دائم

وخلصت النرو�ج إلى أنه ل�س لدیها أي من    .النرو�ج �مساع منهج�ة �استخدام الوث�قة التوجیه�ةاضطلعت   النرو�ج 
أطنان متر�ة داخل أراضیها (�ما في ذلك عمل�ات    10مصادر اإلمداد التي �مكن أن تولد مخزونات تتجاوز  

 .تعدین الزئبق وتصن�عه التي ُ�ستخدم فیها الزئبق أو مر��اته) 

تمتلكه   الوال�ات المتحدة  الزئبق، و�الهما  من  فردیین  المتحدة عن مخزونین  الوال�ات  لحظر  ال أبلغت  نظرًا  و�الهما،  حكومة، 
وأبلغت الوال�ات    .التصدیر الساري في البلد، ال �جوز عرضه للب�ع في الوال�ات المتحدة أو على الصعید العالمي

وأبلغت الوال�ات المتحدة    .رفق تخز�ن طو�ل األجل في هذا الصددالمتحدة أ�ضًا عن جهودها للبدء في تشغیل م
أ�ضًا عن أداة الجرد وآل�ة اإلبالغ التي تمكنها من التأكد �انتظام من جم�ع المعلومات ذات الصلة المتعلقة  

 .�الزئبق

 

المثال، �استخدام مخزونات أو مصادر : معلومات تكمیل�ة: المعلومات المتعلقة، على سبیل ‘2’(أ)  3-3�عض الردود على السؤال 
 .الزئبق تلك والتخلص منها

  النقيوفي هذا الصدد، تم تصدیر الزئبق   .و�تعین تصدیر الزئبق للتخلص منه  .تنتج األرجنتین الزئبق النقي �منتج ثانوي  األرجنتین
 .إلى سو�سرا لتثبیته وتحو�له إلى �بر�تید الزئبق ثم إرساله �عد ذلك إلى ألمان�ا للتخلص منه نهائ�اً 

االتحاد  
 األورو�ي

الصادرة عن البرلمان األورو�ي والمجلس األورو�ي    2017/852من الئحة االتحاد األورو�ي    12من المادة    1وفقا للفقرة  
یرسل   الزئبق،  الكلور  �شأن  صناعة  (أ)،  النقاط  في  إلیها  المشار  الصناعة  قطاعات  داخل  االقتصادیون  المستغلون 

، �ل عام، ما یلي  11والقلو�ات، (ب)، تنظ�ف الغاز الطب�عي، (ج)، عمل�ات التعدین والصهر غیر الحدید�ة، من المادة  
 :إلى السلطات المختصة في الدول األعضاء المعن�ة

 الكم�ة اإلجمال�ة لنفا�ات الزئبق المخزنة في �ل منشأة من منشآتها؛ ب�انات عن  ) أ(

المؤقت،   ) ب( �التخز�ن  تقوم  التي  المرافق  فرادى  إلى  المرسلة  الزئبق  لنفا�ات  �الكم�ة اإلجمال�ة  المتعلقة  الب�انات 
التي خضعت للتحو�ل،    وتحو�ل نفا�ات الزئبق، وتصلیدها، إذا �ان ذلك �سري علیها، أو التخز�ن الدائم لنفا�ات الزئبق

 والتصلید، إذا �ان ذلك �سري علیها؛ 

 الموقع �كل مرفق المشار إلیها في النقطة (ب) وتفاصیل االتصال �ه؛  ) ج (

من المادة    1نسخة من الشهادة المقدمة من مشغل المرفق الذي �قوم بتخز�ن نفا�ات الزئبق مؤقتًا، وفقًا للفقرة   )د(
 من الالئحة؛  14

مة من مشغل المرفق الذي �قوم بتحو�ل نفا�ات الزئبق، وتصلیدها، إذا �ان ذلك �سري  نسخة من الشهادة المقد ) ه (
 من الالئحة؛  14من المادة  2علیها، وفقًا للفقرة 

نسخة من الشهادة التي قدمها مشغل المرفق الذي �ضطلع �التخز�ن الدائم لنفا�ات الزئبق التي خضعت للتحو�ل،   ) و(
 .من الالئحة 14من المادة  3، وفقا للفقرة والتصلید، إذا �ان ذلك �سري علیها
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  .خالل الفترة المشمولة �التقر�ر، �ان هناك مرفق واحد للكلور والقلو�ات �ستخدم عمل�ة التحلیل الكهر�ائي للزئبق في فنلندا  فنلندا 
المرفق نفا�ات، وأرسل  و�عتبر الزئبق الناتج من    .2017وتم التوقف عن إجراء هذه العمل�ة في �انون األول/د�سمبر  

 .معظمه �الفعل للتخلص منه (عن طر�ق التثبیت ثم التخلص منه تحت األرض) في ألمان�ا

  2017وفي العامین    .آلخر  عاموتختلف �م�ة الزئبق المتولد من    .و�ان هناك أ�ضًا مصهر واحد للزنك یولد الزئبق
ت وُ�رسل للتخلص منه (عن طر�ق التثبیت ثم التخلص  و�عتبر الزئبق أ�ضًا نفا�ا   .أطنان متر�ة  10، تجاوزت  2018و

 .منه تحت األرض)

لئن �ان هناك مرفق واحد لتنظ�ف الغاز الطب�عي داخل الدولة، فإن تشغیله ال یتطلب تنق�ة الزئبق �فضل نوع�ة   -1 یرلندا أ
 .وهو مرفق مرخص، وستراقب أیرلندا الحالة �انتظام .الغاز

المنارات األیرلند�ة تكنولوج�ا اإلضاءة في المنارات، مما یؤدي إلى تولید الزئبق النقي، ولكن   ة وتطور هیئة إضاء -2
وأرسل الزئبق النقي الناتج عن النفا�ات الذي تم تولیده خالل الفترة المشمولة �التقر�ر    .�كم�ات تقل عن عت�ات اإلبالغ

 .ارة سل�مة بیئ�اً إلى دولة عضو أخرى في االتحاد األورو�ي من أجل إدارته إد

 .تعتمد أیرلندا نظامًا شامًال للترخ�ص �ساعد في تحدید أي مخزونات من الزئبق من هذا القبیل -3

و�نشأ الزئبق    .طنًا متر�اً   50�مكن أن تتجاوز، مؤقتًا، مخزونات الزئبق أو مر��ات الزئبق الموجودة داخل أراضي سو�سرا   سو�سرا 
 من االتفاق�ة.  11من المادة  2معالجة نفا�ات الزئبق وفقًا للفقرة و�بر�تید الزئبق حصرًا من 

ولدى سو�سرا تدابیر لضمان إدارة جم�ع �بر�تید الزئبق والزئبق �طر�قة سل�مة بیئ�ًا، وأنه إما ُ�عاد استخدامهما على النحو  
من   11 من المادة 3قًا ألحكام الفقرة الذي تسمح �ه اتفاق�ة میناماتا أو تصدیرهما للتخلص منهما على نحو سل�م بیئ�ًا وف 

وتخضع �ل عمل�ة تصدیر للزئبق إلعادة استخدامه للحصول على إذن من المكتب    .اتفاق�ة میناماتا وأحكام اتفاق�ة �ازل 
 .االتحادي للبیئة

والقلو�ات، و�ذا �ان البلد وال تمنح التراخ�ص إال إذا لم �كن الزئبق فائضًا من الزئبق الناجم عن وقف تشغیل مرافق الكلور  
المستورد قد قدم موافقته الخط�ة على استیراد الزئبق الستخدام مسموح �ه �موجب اتفاق�ة میناماتا والتشر�عات الوطن�ة للبلد  

 :و�موجب التشر�عات السو�سر�ة، فإن اإلذن بتصدیر الزئبق ال �منح، عند طل�ه، إال لالستخدامات التال�ة .المستورد

 األغراض المتعلقة �التحلیل وال�حث؛  ) أ(

 تصن�ع مصاب�ح التفر�غ؛  ) ب(

 ص�انة آالت اللحام الدوارة التي تعمل برؤوس دوارة تحتوي على الزئبق؛  ) ج (

 .تصن�ع ��سوالت مالغم األسنان )د(

 المتعلق بتصدیر الزئبق من أراضي الطرف في الفترة المشمولة �التقر�ر 5-3السؤال 

، و�ما في 3*هل حصل الطرف على الموافقة أو اعتمد على إخطار عام �الموافقة، وفقًا للمادة   :5-3السؤال 
ذلك أي شهادات مطلو�ة من المستوردین غیر األطراف، من أجل تصدیر الزئبق من أراضي الطرف في الفترة 

 )7، الفقرة 6(الفقرة  المشمولة �التقر�ر؟
 نعم، صادرات لألطراف 
  لغیر األطرافنعم، صادرات 
 ال 

  في حالة اإلجا�ة بنعم،
وقد قدم الطرف إلى األمانة نسخًا من استمارات الموافقة، فل�ست هناك حاجة إلى معلومات   ) أ(

 .إضاف�ة
 .و�ذا لم �كن الطرف قد قدم هذه النسخ في وقت سابق، فهو یوصى بتقد�مها

تبین است�فاء الشروط األخرى الواردة وفي غیر ذلك من الحاالت، یرجى تقد�م معلومات مناس�ة أخرى  
 .3من المادة  6في الفقرة 

 .معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م المعلومات، في حالة توفرها، عن استخدام الزئبق المصدَّر
للفقرة   )ب( إخطار عام وفقًا  إلى  تستند  الصادرات  المادة    7إذا �انت  إذا  3من  اإلشارة،  ، یرجى 

الكم�ة اإلجمال�ة المصدَّرة و�لى أي أحكام أو شروط معن�ة �الموضوع ترد في  توفرت المعلومات، إلى  
 .اإلخطار العام وتتعلق �االستخدام 
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 5-3الردود على السؤال 

 “نعم، صادرات إلى غیر األطراف” ـ أجاب خمسة أطراف ب “ ألطرافل نعم، صادرات  ” ـ س�عة أطراف ب  أجاب

  تایلند وسنغافورة وسو�سرا والمكس�ك وال�ا�ان  وسلوفاك�ا وسو�سرا والمكس�ك وال�ا�ان بیرو وتایلند وجنوب أفر�ق�ا 

  “ ال”  ـطرفًا ب 94أجاب 

االتحاد األورو�ي، واألرجنتین، واألردن،  اإلمارات العر��ة المتحدة، و 
وأوروغواي،   و�ندون�س�ا،  وألمان�ا،  و�كوادور،  و�ستون�ا،  وأرمین�ا، 

اإلسالم�ة)، وأیرلندا، وآ�سلندا، و�اراغواي،  -(جمهور�ةوأوغندا، و�یران  
و�وتسوانا،   و�نن،  و�نما،  و�لغار�ا،  و�لج�كا،  والبرتغال،  والبراز�ل، 

المتعددة القوم�ات)، وتشاد، وتش�ك�ا،  -و�ور�ینا فاسو، و�ول�ف�ا (دولة
الجمهور�ة  جزر القمر، و وتوفالو، وتونغا، وجاما�كا، والجبل األسود، و 

الكونغو،  الدومین� وجمهور�ة  السور�ة،  العر��ة  والجمهور�ة  ك�ة، 
أفر�ق�ا،    ،مولدوفا جمهور�ة  و  ورواندا،  وجیبوتي،  وجنوب  والدانمرك، 

�یتس   وسانت  و�ر�نسیبي،  تومي  وسان  وساموا،  وزامب�ا،  ورومان�ا، 
وسلوفین�ا،   والسلفادور،  النكا،  وسري  لوس�ا،  وسانت  ون�فس، 

  وسیرالیون، وس�شیل، وشیلي، والصینوالسنغال، وسور�نام، والسو�د،  
ماكاو  (  ومنطقة  الخاصة  اإلدار�ة  �ونغ  هونغ  منطقة  ذلك  في  �ما 

ب�ساو،  -وغین�ا، وغابون، وغامب�ا، وغ�انا، وغین�ا،  )اإلدار�ة الخاصة 
وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وفییت نام، و�روات�ا، و�ندا، و�وت د�فوار،  

و  والكو�ت،  و�ولومب�ا،  ولكسمبرغ،  و�وستار�كا،  ولبنان،  التف�ا، 
ولیتوان�ا، ول�ختنشتاین، ول�سوتو، ومالي، ومدغشقر، والمملكة العر��ة  
الشمال�ة،   وأیرلندا  العظمى  لبر�طان�ا  المتحدة  والمملكة  السعود�ة، 
والنرو�ج،   ونامیب�ا،  وموناكو،  ومور�شیوس،  ومنغول�ا،  ومور�تان�ا، 

هندوراس، وهنغار�ا،  الهند، و و   والنمسا، والن�جر، ون�جیر�ا، ون�كاراغوا،
 .وهولندا، والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

 

 
 :ف�ما یتعلق بوجهات تصدیر الزئبق

 تایلند  :أدرجت ال�ا�ان

المتحدة،و األرجنتین،   أدرجت المكس�ك: العر��ة  (دولةو   ، �نما و البراز�ل،  و   ، �اراغوايو   ،أوروغواي و   اإلمارات    -�ول�ف�ا 
الصین  و شیلي،  و   ، السلفادورو جورج�ا،  و   ،جنوب أفر�ق�او   ، توغوو   ،تشاد و   ، �یرو و متعددة القوم�ات)،  ال

الخاصة)،   اإلدار�ة  �ونغ  هونغ  (جمهور�ةو غ�انا،  و غوات�ماال،  و (منطقة  البول�فار�ة)،    -فنزو�ال 
 .الهندو ن�كاراغوا، و  ،ن�جیر�او   ، مصرو �ین�ا، و  ، �ولومب�ا و  ،�و�او  ، �ندا و نام،  فییتو 

 ، والمكس�ك، والهند، وال�ا�ان.متعددة القوم�ات)ال -بول�ف�ا (دولة  أدرجت بیرو:

 ألمان�ا، و�س�ان�ا، و�سرائیل، وتر��ا، والمكس�ك، والنرو�ج. أدرجت سو�سرا:

�عدما أص�حت تایلند، والهند  الهند وسنغافورة قبل أن تص�ح تایلند طرفًا في االتفاق�ة، وأدرجت الهند   أدرجت تایلند:
 .في وقت الحق، طرفین في االتفاق�ة

 .مالحظة: أبلغت سلوفاك�ا �أنها تصدر الزئبق إلى ألمان�ا للتخلص منه نهائ�اً 

 
 :ف�ما یتعلق �المعلومات المقدمة

قدم طرفان إلى األمانة نسخًا من استمارات الموافقة على  
 صادراتهما 

 معلومات أخرى قدم أر�عة أطراف 

 تایلند، وسو�سرا، و�ندا، وال�ا�ان  بیرو، وسنغافورة 

قدم أر�عة أطراف معلومات عن استخدام الزئبق المصدَّر أو  
 التخلص منه 

جم�ع الموافقات من البلدان   واتلق  مأشار أر�عة أطراف إلى أنه
 المستوردة، ولكن االستمارات لم تصل إلى األمانة �عد 
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 تایلند وسو�سرا والمكس�ك وال�ا�ان  بیرو، سلوفاك�ا، سو�سرا، تایلند 

تصن�ع الك�سوالت  ؛  إنتاج الكلور والقلو�ات مالحظة: أشار األطراف إلى االستخدامات التال�ة للزئبق المصدَّر: تصن�ع أمالح الزئبق؛ 
  إنتاج مصاب�ح الفلورسنت؛؛  إنتاج أنابیب �لور�د الفینیل المتبلمر  ال�حث والتحلیل: ق�اس المسام؛   المعایرة مس�قًا لحشوات مالغم األسنان؛

 .األمانة  وفي �عض الحاالت، لم یذ�ر أي استخدام في الوثائق المقدمة إلى  .التخلص النهائي  األجهزة الطب�ة وأجهزة ق�اس ضغط الدم؛

  ممالحظة: قدمت جنوب أفر�ق�ا في البدا�ة إخطارا �الموافقة �موجب اتفاق�ة روتردا

 
  3من المادة  7صادرات استنادًا إلى إخطار عام عمًال �الفقرة 

رة واالستخدام  استند أحد األطراف إلى إخطار عام   الكم�ة المصدَّ

 االستخدام غیر مذ�ور طن متري،  1,8 ال�ا�ان، للتصدیر إلى تایلند 

سوى األطراف األر�عة التال�ة:    3من المادة    7و  6مالحظة: لم �خطر األمانة بوجود إخطار عام �الموافقة على االستیراد وفقًا للفقرتین  
 .تایلند، �ندا، الوال�ات المتحدة، ال�ا�ان

 
 5-3معلومات إضاف�ة مقدمة أو تعل�قات من األطراف �شأن السؤال 

  -بول�ف�ا (دولة 
 المتعددة القوم�ات)

أعر�ت دولة بول�ف�ا المتعددة القوم�ات عن قلقها من أن المعلومات الواردة في استمارة الموافقة ألف (تقد�م  
 .موافقة خط�ة من طرف على استیراد الزئبق) قد تكون ناقصة أو خاطئة

تیراد الزئبق، �ما في ذلك توفیر معلومات عن  قدمت بیرو توص�ات لتحسین إجراءات الموافقة الخط�ة الس  بیرو 
بلدان العبور، ونقاط إعادة التصدیر، ودور مناطق التجارة الحرة، ووضع موعد نهائي لتلقي رد من الطرف  

وتم    .الذي تتم التجارة ف�هواقترحت بیرو أ�ضًا ت�سیر التحدید الواضح لالستخدامات المقصودة للزئبق    .المعني
تعز�ز قدرات موظفي مراق�ة الحدود، إلى جانب وضع بروتو�والت لتحدید الزئبق ومصادرته    التشدید على أهم�ة 

ومعاملته ووسمه إلى    .ونقله  الرام�ة  اإلجراءات  تلك  �جم�ع  مرت�طة  عق�ات  هناك  أن  أ�ضًا  بیرو  والحظت 
  .ئبق والقضاء عل�هالس�طرة على االتجار غیر المشروع �الزئبق، مما �عوق بدوره الجهود الرام�ة إلى خفض الز 

الزئبق   للزئبق، وال س�ما  المؤقت  التخز�ن  الوطن�ة إلدارة  بناء قدراتها  إلى  أنها �حاجة  أ�ضًا  بیرو  والحظت 
 .المصاَدر

 : نفا�ات الزئبق 11المادة  - �اء

داخل  للتخلص النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق  �شأن وجود مرافق    2-11السؤال  
 أراضي الطرف 

*هل توجد مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق داخل   :2-11السؤال  
 أراضي الطرف؟ 
  نعم 
 ال 
  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 

مر��ات ، و�ذا �انت المعلومات متوفرة، ما هي �م�ة النفا�ات المكونة من الزئبق أو  في حالة اإلجا�ة بنعم
تحدید طر�قة  یرجى  �التقر�ر؟  المشمولة  الفترة  إطار  في  منها  النهائي  للتخلص  التي خضعت  الزئبق 

 .عمل�ة/عمل�ات التخلص النهائي
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 :2-11الردود على السؤال 

 “ ال”  ـطرفًا ب 80أجاب  “ نعمـ”طرفًا ب 21أجاب 

، وأوغندا،  أوروغواي و �كوادور،  األردن، واالتحاد األورو�ي، وألمان�ا، و 
  ،تونغا و تایلند،  و البراز�ل،  و �وتسوانا،  اإلسالم�ة)، و   –و�یران، (جمهور�ة

أفر�ق�ا،  و  و جنوب  واشیلي،  وسنغافورة،  و�ندا،  نام،  لمكس�ك،  وفییت 
السعود�ة،  و  العر��ة  و النرو�ج،  و المملكة  المتحدة  والهند،  الوال�ات 

 .األمر�ك�ة

 

المتحدة   ، األرجنتین  العر��ة    ،و�ستون�ا   ،وأرمین�ا  ، واإلمارات 
متعددة  ال - و�ول�ف�ا (دولة  ، و�نن ، و�لج�كا  ، وأیرلندا  ، و�ندون�س�ا 

و�اراغواي  و�نما و   ،والبرتغال  ،القوم�ات)،  �ور�ینا  و   ، �لغار�ا، 
والجبل    ،وجاما�كا  ، وتوفالو  ، وتش�ك�ا    ، وتشاد   ،و�یرو  ،فاسو

القمر  ، األسود  والجمهور�ة    ، الدومین�ك�ة   والجمهور�ة  ، وجزر 
السور�ة مولدوفا   ،العر��ة    ، نمركاوالد  ، وجیبوتي   ، وجمهور�ة 

وزامب�ا   ،ورومان�ا  ون�ف�س  ،ورواندا  �یتس  وسانت    ،وسانت 
و�ر�نسیبيوسان    ، وساموا   ، لوس�ا    ،وسر�النكا   ، تومي 

  ،وسور�نام ،  والسنغال   ، وسلوفین�ا   ، وسلوفاك�ا   ، والسلفادور 
والصین (منطقة هونغ    ،وسیرالیون   ، وس�شیل  ، وسو�سرا   ، والسو�د 

الخاصة)  اإلدار�ة    ،وغابون   ،وفنلندا  ، وفرنسا،  وفانواتو  ، كونغ 
ر،  و�وت د�فوا  ، و�روات�ا  ، وغین�ا ب�ساو  ، وغین�ا   ، وغ�انا   ، وغامب�ا

  ،ولبنان  ،والتف�ا  ،والكو�ت  ،والكونغو  ، و�ولومب�ا   ،و�وستار�كا
  ،ماليو   ، ول�سوتو  ،ول�ختنشتاین   ، ولیتوان�ا   ، ولكسمبورغ 
  ،ومنغول�ا   ، وموناكو  ،ومور�شیوس  ، ومور�تان�ا  ، ومدغشقر

المتحدة  ،  ون�جیر�ا  ، والن�جر   ،والنمسا   ، ونامیب�ا  ، والمملكة 
 .وال�ا�ان  ، وهولندا  وهنغار�ا،  ، وهندوراس ، ون�كاراغوا 

   “ ال أعرفـ”أجاب طرفان ب

  .أ�سلندا ماكاو اإلدار�ة الخاصة) و الصین (�ما في ذلك منطقة 

 
�كم�ة النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق التي خضعت للتخلص النهائي منها في إطار الفترة المشمولة    واأفاد  الذیناألطراف  

 �التقر�ر (�األطنان المتر�ة)

 (2018)  56,4)، 2017(  56,2الكم�ة:  كندا 

 الطر�قة: تثبیت الكبر�ت 

 (2018)  443,2الكم�ة:  ألمان�ا 

 الطر�قة: التصلید 

 ) 2019–2017(   172 1الكم�ة:  النرو�ج 

 الطر�قة: طر�قة �بر�تید الزئبق 

 (2019)   1 090)، 2018(   1 721)، 2017(  852الكم�ة:  تایلند 

 ة ختلفطرق مالطر�قة:  

 
  2-11معلومات إضاف�ة مقدمة أو تعل�قات من األطراف �شأن السؤال 

أن بیرو   ذلك أشارت بیرو إلى أهم�ة اعتماد آل�ة لتشج�ع تطو�ر تكنولوج�ا لتثبیت الزئبق وللتخلص النهائي منه،  بیرو 
 .ل�س لدیها �عد مرفق للتخلص المؤ�د من الزئبق، مما �قتضي منها تصدیر الزئبق
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 التقار�ر الردود على الجزء ج�م والجزء دال والجزء هاء من نموذج تقد�م  - ج�م

 طرفًا على الجزء ج�م، وأدلوا بتعل�قاتهم على التحد�ات المحتملة في تحقیق أهداف االتفاق�ة  49أجاب 

وفي الردود الواردة، شملت الموارد التقن�ة طائفة واسعة من المواض�ع، �ما   .أعر�وا عن القلق �شأن نقص الموارد التقن�ة طرفاً  27
المثال ال   الزئبق، و�ناء  في ذلك، على سبیل  ان�عاثات  ال�حوث، ورصد  الب�انات، و�جراء  القدرة على جمع  الحصر، 

 .القدرات والتدر�ب

 .عدم إمكان�ة الحصول على الموارد المال�ة �اعت�اره تحد�ًا رئ�س�ًا في تحقیق أهداف االتفاق�ة واذ�ر  طرفاً  22

وتضمنت الردود �شأن التخلص النهائي من نفا�ات    .أراضیهم تحد�اً اعتبروا عدم وجود مرفق للتخلص النهائي داخل   طرفاً  14
 .الزئبق، في �عض األح�ان، إشارة أ�ضًا إلى الحاجة إلى اإلدارة السل�مة بیئ�ًا لنفا�ات الزئبق والتخز�ن المؤقت للزئبق

 .أشاروا إلى ضرورة تعز�ز القدرات القانون�ة والمؤسس�ة أطراف  9

جود بدائل وعدم ت�سر معلومات عن بدائل خال�ة من الزئبق للمنتجات التي ُ�ضاف إلیها الزئبق �اعت�ارهما  اعتبروا عدم و  أطراف  6
 .تحدیین في سبیل تحق�قهم أهداف االتفاق�ة

عدم التوع�ة وعدم القدرة على ت�ادل المعلومات تحدیین من التحد�ات التي تواجه األطراف في تحقیق أهداف    وااعتبر  أطراف  7
 .على ضرورة تعم�م المسائل المتعلقة الزئبق وااق�ة، وشدداالتف

التي  أطراف  6 التحد�ات  من  تحدیین  �اعت�ارهما  تهر�بهما  أو  الزئبق  الزئبق ومر��ات  في  المشروع  غیر  االتجار  مسألة  أثاروا 
 .تعترض تحقیق أهداف االتفاق�ة

النطاق   أطراف  5 والصغیر  الِحَرفي  الذهب  تعدین  االتفاق�ةاعتبروا  أهداف  تحقیق  في  ُ�عد    .تحد�ًا  إلى  األطراف  �عض  وأشار 
البدائل والوعي   إلى  المناجم، واالفتقار  تغییر سلوك عمال  في  الب�انات، والصعو�ات  والثغرات في  المعن�ة،  المناطق 

 .�البدائل الخال�ة من الزئبق

 .�ة �اعت�اره تحد�ًا �عترض تحقیق أهدافهاأشاروا إلى نقص الموارد ال�شر�ة الالزمة لتنفیذ االتفاق  أطراف  3

أجابوا �أنهم في صدد إجراء تقی�ماتهم األول�ة في إطار اتفاق�ة میناماتا أو أنهم أص�حوا لتوهم أطرافًا في االتفاق�ة، مما   أطراف  3
التقی�م األولي في إطار حال دون تقد�مهم مدخالت في الجزء ج�م. غیر أنه س�قدمون مدخالتهم �مجرد االنتهاء من  

 .ماتا أو �عد االنتهاء من اعتماد االتفاق�ة في بلدانهمااتفاق�ة مین

 .اعتبرا تعدین الزئبق األولي تحد�اً  طرفان

ا طرف واحد  السكان األصلیین وألغراض  إلى أراض�ه ألغراض  �مثل تحد�ًا للطرف في تحقیق الستشفاء  ذ�ر أن استیراد الزئبق 
 .االتفاق�ةأهداف 

أشار إلى عدم وجود حوافز الستخدام منتجات و�دائل خال�ة من الزئبق أو منخفضة الزئبق �اعت�اره تحد�ًا في سبیل   طرف واحد 
 .تحقیق أهداف االتفاق�ة

 
 طرفًا على الجزء دال وقدموا تعل�قاتهم على نموذج تقد�م التقار�ر والتحسینات الممكنة  24أجاب 

 .أن نموذج تقد�م التقار�ر مناسب و�اف وسهل االستخدامرأوا  أطراف  8

اقترحوا خ�ارات تقن�ة إضاف�ة في نموذج تقد�م التقار�ر عبر اإلنترنت، �ما في ذلك السماح لألطراف �حفظ تقار�رهم   أطراف  5
 .“جار�ة”وتمكین األطراف من اإلشارة إلى أن األنشطة أو التدابیر  PDF قبل إرسالها، وحفظها في نسق 

وأن �سمح لألطراف �اخت�ار خ�ار�ن    “غیر منطبق ” ، خ�ار اإلجا�ة على بـ5-3اقترحا أن یتاح لألطراف، في السؤال   طرفان
 .من الخ�ارات الثالثة

 .واقترح أن �كون هناك نموذج مخصص للتقار�ر القصیرة طرف واحد 

 .واجه مشكالت تتعلق �الترجمة في النسخة العر��ة طرف واحد 

 
 في خانة نص�ة  11و 3طرفًا على الجزء هاء، وأدلوا بتعل�قات إضاف�ة على المادتین  24أجاب 

 .3قدموا تعل�قات إضاف�ة على المادة  طرفاً  13

هي أن البلدان التي ترغب في استیراد الزئبق قد تقدم معلومات غیر    “ألف” أشار إلى أن المشكلة في االستمارة   طرف واحد 
 .كاملة أو خاطئة
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 .أكد وجود قیود شاملة على صادرات الزئبق من أراض�ه طرف واحد 

 .أشاروا �االسم إلى البلد الذي قدم الموافقة على تصدیر الزئبق أطراف  4

 .لم �صدرا الزئبق ا للتصدیر أو أنهما أي طل�ات �إما لم یتلق اأكدا من جدید أنهم طرفان

 .11تعل�قات إضاف�ة على المادة  أطراف   3 قدم

وأقروا �عدم وجود مرفق للتخلص نهائي من الزئبق ومر��ات الزئبق، لكنهم أشاروا إلى وجود مرافق للنفا�ات الخطرة األخرى ضمن  
 .نطاق والیتهم

 ___________ 


