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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية
بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
الدورة السادسة
بانكوك 7-3 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2104
*
البند ( 3أ) من جدول األعمال املؤقت
العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف :البنود
الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذها

مقترح بشأن سجل اإلعفاءات الذي ستديره األمانة ،بما في ذلك المعلومات عن إدارة
المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي عندما تصبح أطرفاً
في االتفاقية
مذكرة من األمانة
 - 0تنص الفقرة  0من املادة  6من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أنه جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية
للتكامل االقتصادي أن تسجل نفسها للحصول على واحد أو أكثر من اإلعفاءات من تواريخ اإلهناء التدرجيي
املدرجة  ي املرفق أل واملرفق باء ،بإخطار األمانة خطيا بذلك .وكذلك ،تنص الفقرة  3من املادة  ،6على أن
يوضع اسم كل طرف حصل على إعفاء أو أكثر  ي السجل وأن تنشئ األمانة السجل وتديره وتتيحه للجمهور.
وتنص الفقرة  4على أن يشتمل السجل على ما يلي:
(أ)

قائمة باألطراف اليت حصلت على إعفاء أو أكثر؛

(ب) اإلعفاء أو اإلعفاءات املسجلة لكل طرف؛
(ج) تاريخ انقضاء كل إعفاء.
 - 2ولدى إعداد مقرتح لسجل إعفاءات التفاقية ميناماتا ،وضعت األمانة  ي االعتبار منوذج سجل
اإلعفاءات احملددة املوضوع التفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة )0(.ويرد النموذج  ي املرفق األول
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( )0اعتمد مؤمتر األطراف  ي االتفاقية النموذج مبوجب مقرره ا س .23/0-
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هلذه املذكرة .وجتدر اإلشارة إىل أن سجل اإلعفاءات  ي إطار اتفاقية استكهومل يشتمل على معلومات إضافية
عن تقدير حجم اإلنتاج أو االستخدام السنوي لكل مادة ،وهو غري مطلوب مبوجب اتفاقية ميناماتا.
 - 3وقد وضعت األمانة منوذجا مقرتحا لسجل إعفاءات التفاقية ميناماتا (أنظر املرفق الثاين) .وتقرتح
األمانة أن يوضع سجل اإلعفاءات على موقع االتفاقية على اإلنرتنت )  ،(www.mercuryconvention.orgي
نفس املكان الذي تنشر فيه املعلومات األخرى اليت تقدمها الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي
عندما تصبح أطرافا  ي االتفاقية.
 - 4وقرر مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية ميناماتا  ،ي الفقرة  5من قراره رقم  0املتعلق بالرتتيبات  ي الفرتة
االنتقالية أن تعد جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،وتعتمد على أساس مؤقت ،البنود الضرورية لفعالية تنفيذ
االتفاقية عند بدء نفاذها ،وذلك ريثما يبت مؤمتر األطراف  ي األمر ،ويشمل ذلك على وجه اخلصوص سجل
اإلعفاءات الذي ستديره األمانة.
 - 5وقد تود اللجنة أن تنظر  ي هذا النموذج املقرتح لسجل اإلعفاءات وأن تعتمده على أساس مؤقت
ريثما يعتمده مؤمتر األطراف رمسيا  ي اجتماعه األول .وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة الستخدام هذا النموذج
على أساس مؤقت أثناء الفرتة من بدء نفاذ االتفاقية وحىت انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف.
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المرفق األول
النموذج الذي استخدمته اتفاقية استكهولم لسجل اإلعفاءات المحددة
ميكن االضطالع على الوضع احلايل للسجل على الصفحة التالية على موقع االتفاقية على اإلنرتنت:
http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/RegisterofSpecificExemptions/tabid/1133/Default.aspx

نموذج لسجل إعفاءات محددة (المقرر ا س  ،32/1-المرفق)
املادة النشاط اإلعفاء
احملدد
الكيميائية

الطرف

تقدير حجم غرض (أغراض) /سبب (أسباب) املالحظات
تاريخ
االنتهاء اإلنتاج/االستخدام اإلنتاج/االستخدام اإلعفاء

(أ)

(اسم البلد) (التاريخ)
(اسم البلد) (التاريخ)
(أ) ميكن استخدام عمود املالحظات لتحديد التقييدات األخرى املفروضة على نطاق اإلعفاءات احملددة اليت يطبقها الطرف
(مثال املساحة ،التوقيت وتقنيات االستخدام وكذلك الكائنات املستهدفة  ي حالة مبيدات اآلفات)؛ االنبعاثات املتوقعة من
اإلنتاج ،ما إذا كان سيتم مواصلة جتهيز املواد الوسيطة  ي املوقع أو خارجه؛ ودرجة نقاوة املادة الكيميائية وأنواع الشوائب؛ وعدد
متديدات اإلعفاء احملدد اليت منحت للطرف املعني.
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المرفق الثاني
النموذج المقترح لسجل إعفاءات من تواريخ االنتهاء المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء
التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
الطرف

الفئة/والفئة الفرعية احملددة  ي
املرفق أل أو املرفق باء اليت
جيري السعي لتسجيل إعفاء هلا

سبب (أسباب)
اإلعفاء

تاريخ انتهاء اإلعفاء
(أ)
(اإلعفاءات)

املالحظات

(أ) جتدر اإلشارة إىل أن مجيع اإلعفاءات ينتهي أجلها بعد مخس سنوات من تاريخ االنتهاء املعين املدرج  ي املرفق أل
ما مل يبني الطرف تارخيا أقرب.

___________
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أو باء،

