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مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية
ميناماتا بشأن الزئبق
كوماموتو ،الياباف ٔٓ ،ؤٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ
البند  ٙمن جدوؿ األعماؿ
اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر

الوثيقة الختامية لمؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ٔ  -طلب ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف مقرره ٕ٘ ،٘/أف يعقد اؼبدير التنفيذي للربنامج،
اجتماعاً للجنة تفاوض حكومية دولية تُعٌت بالزئبق وتضطلع بوالية تتمثل يف إعداد صك دويل ملزـ قانوناً بشأف
الزئبق.
ٕ  -ووفقاً للوالية اؼبذكورة ،عقدت عبنة التفاوض اغبكومية الدولية اؼبعنية بوضع صك عاؼبي ملزـ قانوناً
بشأف الزئبق دوراهتا األوىل والثانية والثالثة والرابعة واػبامسة يف استكهومل يف الفًتة من  ٚإىل ٔٔ حزيراف/يونيو
ٕٓٔٓ ،ويف شيبا بالياباف يف الفًتة من ٕٗ إىل  ٕٛكانوف الثاين/يناير ٕٔٔٓ ،ويف نَتويب يف الفًتة من
ٖٔ تشرين األوؿ/أكتوبر إىل ٗ تشرين الثاين/نوفمرب ٕٔٔٓ ،ويف بونتا ديل إيسيت بأوروغواي يف الفًتة من
 ٕٚحزيراف/يونيو إىل ٕ سبوز/يوليو ٕٕٔٓ ،ويف جنيف يف الفًتة من ٖٔ إىل  ٔٛكانوف الثاين/يناير ٖٕٔٓ،
على التوايل.
ٖ  -ويف الدورة اػبامسة ،وافقت عبنة التفاوض اغبكومية الدولية على نص صك عاؼبي ملزـ قانوناً ظبي
باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،ليعتمده مؤسبر اؼبفوضُت .وطلبت اللجة أيضاً إىل األمانة أف تع ّد مكونات الوثيقة
اػبتامية ،دبا فيها نص مشاريع القرارات ،لينظر فيها مؤسبر اؼبفوضُت ويعتمدىا .واستجابة لذلك الطلبُ ،عقد
اجتماع ربضَتي يف كوماموتو ،الياباف ،يف  ٚو ٛتشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ ،ويرد التقرير الصادر عنو يف
الوثيقة  .UNEP(DTIR)/Hg/CONF/PM/4ويرد نص مشاريع القرارات يف اؼبرفق األوؿ لذلك التقرير.
ٗ  -وبدعوة من حكومية الياباف ،وتبعاً لطلب ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة الوارد يف مقرره
 ،ٕٔ/ٕٚدعا اؼبدير التنفيذي للربنامج إىل عقد مؤسبر اؼبفوضُت اؼبعٍت باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف كوماموتو
يومي ٓٔ ؤٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ .وسبق اؼبؤسبر يوـ احتفايل تضمن حفل افتتاح عقد دبدينة
ميناماتا ،الياباف ،بتاريخ  ٜتشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ .وأتاح ىذا اليوـ االحتفايل فرصة للمشاركُت لزيارة
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مدينة ميناماتا اليت شهدت انتشار مرض ميناماتا الناجم عن التلوث جراء نفايات اؼبنشآت الكيميائية احملتوية
القصاصة
على ميثيل الزئبق ،والذي وقع منذ أكثر من ٓ٘ عاماً .وتضمن حفل االفتتاح ؿباضرة ألقاىا أحد ّ
الرظبيُت ؼبرض ميناماتا ومالحظات من فبثلي البلد اؼبضيف وبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.
٘  -وافتتح اؼبؤسبر السيد أكيم شتاينر ،اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .وخالؿ حفل االفتتاح،
استمع اؼبشاركوف إىل بياف ترحييب ألقاه السيد شتاينر ،وتلتو رسالة باؼبشاعر الطيبة من األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة
قرأىا السيد باكاري كانيت ،مدير شعبة القانوف البيئي واالتفاقيات البيئية ،وبياف ترحييب أدىل بو السيد نوبوتَتو
إيشيهارا ،وزير البيئة يف الياباف.
 - ٙوشغل السيد شتاينر منصب األمُت العاـ للمؤسبر ،وعمل السيد تيموثي كاسنت (برنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة) أميناً تنفيذياً للمؤسبر.
 - ٚوشارؾ يف اؼبؤسبر فبثلوف للدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي التالية أظباؤىا :االرباد
األورويب ،االرباد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجاف ،األرجنتُت ،األردف ،أرمينيا ،إسبانيا ،أسًتاليا ،إسرائيل ،أفغانستاف،
إكوادور ،ألبانيا ،أؼبانيا ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوزبكستاف ،أوغندا ،إيراف
(صبهورية  -اإلسالمية) ،أيرلندا ،إيطاليا ،باراغواي ،باكستاف ،البحرين ،الربازيل ،بلجيكا ،بلغاريا ،بليز،
بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بولندا ،بوليفيا ،بَتو ،تايلند ،توغو ،تونس ،جامايكا ،جزر
القمر ،جزر كوؾ ،صبهورية أفريقيا الوسطى ،اعبمهورية التشيكية ،اعبمهورية الدومينيكية ،صبهورية تنزانيا اؼبتحدة،
صبهورية كوريا ،صبهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ،صبهورية مولدوفا ،جنوب أفريقيا ،جنوب السوداف،
جورجيا ،جيبويت ،الدامنرؾ ،دولة فلسطُت ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سري النكا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
سنغافورة ،السنغاؿ ،سوريناـ ،السويد ،سويسرا ،سَتاليوف ،سيشيل ،شيلي ،الصُت ،العراؽ ،عماف ،غابوف،
غامبيا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا ،فرنسا ،الفلبُت ،فنزويال ،فنلندا ،فييت ناـ ،الكامَتوف ،كمبوديا ،كندا ،كوبا،
كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كَتيبايت ،كينيا ،لبناف ،لكسمربغ ،ليبيا ،ليبَتيا ،ليتوانيا،
ليسوتو ،مايل ،ماليزيا ،مدغشقر ،مصر ،اؼبغرب ،اؼبكسيك ،مالوي ،اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية ،منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،النرويج ،النمسا ،نيباؿ ،النيجر ،نيجَتيا،
نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،ىنغاريا ،ىولندا ،الياباف ،اليمن ،اليوناف.
 - ٛوحضر مداوالت اؼبؤسبر مراقبوف من الدوؿ التالية أظباؤىا بروين دار السالـ ،بوروندي ،اعبزائر ،صبهورية
الكونغو الدديقراطية ،دومينيكيا ،سوازيلند ،طاجيكستاف ،غانا ،قطر ،كرواتيا ،اؼبملكة العربية السعودية،
ىندوراس.
 - ٜوحضر فبثلوف عن ىيئات األمم اؼبتحدة ووكاالهتا اؼبتخصصة التالية أظباؤىا بصفة مراقبُت :مرفق البيئة
العاؼبية ،منظمة العمل الدولية ،منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية معهد األمم اؼبتحدة للتدريب والبحث،
ومنظمة الصحة العاؼبية.
ٓٔ  -وحضر فبثلوف عن اؼبنظمات اغبكومية الدولية التالية أظباؤىا بصفة مراقبُت :مصرؼ التنمية األفريقي،
مصرؼ التنمية اآلسيوي ،مصرؼ البلداف األمريكية للتنمية ،اؼبنظمة العاؼبية للصحة اغبيواف.
ٔٔ  -وحضر فبثلوف عن أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ التالية أظباؤىا :اتفاقية بازؿ بشأف
التحكم يف نقل النفايات اػبطرة والتخلص منها عرب اغبدود ،اتفاقية روترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة
2

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4

عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معيَّنة متداولة يف التجارة الدولية ،اتفاقية استكهومل بشأف
اؼبلوثات العضوية الثابتة.
ٕٔ  -وحضر فبثلوف عن اؼبنظمات غَت اغبكومية واؽبيئات األخرى التالية أظباؤىا بصفة مراقبُت :ربالف
التعدين اؼبسؤوؿ ،منظمة النساء األرمينيات للصحة والبيئة الصحية ،برنامج ظبوـ ونفايات زىرة العطاس ،رابطة
سيانوريت غبماية البيئة ،أوقفوا اؼبواد السامة! ،معهد بالكسميث ،سيفيك -اجمللس األورويب للصناعات
الكيميائية ،مركز الصحة العامة والتنمية البيئية ،مواطنوف ضد التلوث باؼبواد الكيميائية ،اؼبركز التعاوين لضحايا
مرض ميناماتا ،شبكة تنمية احمليط اؽبندي ،منظمة إيكولوميكس الدولية ،البيئة ،منظمة البيئة والتنمية
االجتماعية ،اجمللس ،اؼبكتب األورويب للبيئة ،االرباد الدويل لطب األسناف ،مركز فريدريك س .باردي لدراسة
اؼبستقبل األبعد مدى ،األساس  -أصدقاء األرض يف جنوب أفريقيا ،الرعاية الصحية بدوف ضرر ،ىيوماف
رايتس ووتش (منظمة رصد حقوؽ اإلنساف) ،معهد حبوث التكنولوجيا الصناعية ،رابطة النشطاء اؼبستقلُت
(إندي آكت) ،األكادديية الدولية لطب الفم وعلم ظبوـ الفم ،االرباد الدويل لبحوث طب اإلنساف ،اجمللس
الدويل للتعدين واؼبعادف ،الشبكة الدولية للقضاء على اؼبلوثات العضوية الثابتة ،برنامج العمل  -الشبكة الدولية
للقضاء على اؼبلوثات العضوية الثابتة ،اعبمعية الدولية لألطباء من أجل البيئة ،ارباد استدامة اعبزر ،ربالف
األطفاؿ والشباب اؼبتحد ،اؼبتطوعوف الشباب من أجل البيئة ،منتدى كيتا كيوشو اؼبعٍت باؼبرأة اآلسيوية ،مشروع
التغَت العاؼبي التابع ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،اؼبعهد
سياسة الزئبق ،الربنامج اؼبشًتؾ اؼبعٍت بعلم وسياسة ر
الوطٍت للدراسات البيئية ،ؾبلس الدفاع عن اؼبوارد الطبيعية ،شبكة العمل بشأف مبيدات اآلفات ،ارباد عروة
العمل بشأف مبيدات اآلفات ،مركز البحوث والتعليم من أجل التنمية ،العقوؿ اآلمنة ،معهد سياسات التنمية
اؼبستدامة ،البحوث واإلجراءات اؼبستدامة من أجل التنمية البيئية ،شبكة رصد السميات يف الياباف ،وصلة
السميات ،نساء أوروبا ،من أجل مستقبل مشًتؾ ،التحالف العاؼبي من أجل طب األسناف بدوف زئبق ،ؾبلس
األعماؿ العاؼبي للتنمية اؼبستدامة ،ؾبلس الكلورين العاؼبي ،ارباد الفحم العاؼبي ،االرباد العاؼبي لرابطات الصحة
العامة ،الفريق العامل اؼبعٍت بإهناء الزئبق ،شبكة زوي ( )Zoiللبيئة.
ٖٔ  -وكاف معروضاً على اؼبؤسبر النظاـ الداخلي الجتماعات اللجنة اغبكومية الدولية
( .)UNEP(DTIE)/Hg/CONF/INF/1ووافق اؼبؤسبر على تطبيق النظاـ الداخلي للجنة التفاوض اغبكومية
الدولية على مداوالت اجتماعاتو مع إجراء ما يلزـ من تغيَتات.
ليكونوا اؼبكتب:
ٗٔ  -وانتخب االجتماع اؼبوظفُت التالية أظباؤىم بالتزكية ّ
الرئيس:

السيد نوبوتَتو إيشيهارا (الياباف)

نواب الرئيس :السيد عبدو نصور ماضي (جزر القمر)
السيدة تَتيزا بايوس لويغا ىوفيزا (صبهورية تنزانيا اؼبتحدة)
السيد سارغوف الزار سليوا بينزيزو (العراؽ)
السيد غيورغ سالرو (صبهورية ملدوفا)
السيدة آف  -روز  -ماري جوغانارو (رومانيا)
السيدة ايزابيال تايسَتا (الربازيل)
السيد روبرت بيكَتسغيل (جامايكا)
السيد شوف شَتلوؾ (أيرلندا)
السيد فرانز بَتيز (سويسرا)
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ووفقاً للمادة  ٛمن النظاـ الداخلي ؼبؤسبر اؼبفوضُت ،وافقت نائبة الرئيس السيدة تَتيزا بايوس لويغا ىوفيزا
(صبهورية تنزانيا اؼبتحدة) على العمل كمقررة أيضاً.
٘ٔ  -وباالستناد إىل جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/1اعتمد اؼبؤسبر
جدوؿ األعماؿ التايل:
ٔ  -افتتاح اؼبؤسبر.
ٕ  -اؼبسائل التنظيمية:
(أ)

اعتماد النظاـ الداخلي؛

(ب) انتخاب أعضاء اؼبكتب؛
(ج) إقرار جدوؿ األعماؿ؛
(د)

تعيُت عبنة وثائق التفويض؛

(ى) تنظيم العمل.
ٖ  -تقرير عبنة وثائق التفويض.
ٗ  -اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق.
٘  -اعتماد القرارات.
 - ٙاعتماد الوثيقة اػبتامية للمؤسبر.
 - ٚالتوقيع على الوثيقة اػبتامية وعلى االتفاقية.
 - ٛاختتاـ اؼبؤسبر.
 - ٔٙواتفق اؼبؤسبر على أف يضطلع بكامل أعمالو بدوف إنشاء أي ىيئة فرعية ،باستثناء عبنة وثائق التفويض.
وعُت اؼبؤسبر عبنة وثائق التفويض اؼبكونة من مكتب اؼبؤسبر ،وقامت اللجنة بفحص وثائق تفويض
- ٔٚ
ّ
اؼبمثلُت اؼبشاركُت يف اؼبؤسبر ،دبساعدة األمانة ومكتب الشؤوف القانونية يف األمم اؼبتحدة ،وقدمت تقريراً هبذا
الشأف إىل اؼبؤسبر .وتوىل السيد روبرت بيكَتسغيل (جامايكا) تقدًن التقرير باسم عبنة وثائق التفويض .ووافق
اؼبؤسبر على توصية عبنة وثائق التفويض بقبوؿ وثائق تفويض فبثلي الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل
االقتصادي اؼبشاركة يف اؼبؤسبر ،والواردة أظباؤىا يف الفقرة  ،ٚبوصفها وثائق مطابقة لألصوؿ.
 - ٔٛو ُعرضت الوثيقتاف التاليتاف على اؼبؤسبر كأساس لعملو:

(أ) نص اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق بالصيغة اليت وافقت عليها عبنة التفاوض اغبكومية الدولية يف
دورهتا اػبامسة ،الوارد يف الوثيقة UNEP(DTIR)/Hg/CONF/3؛

(ب) مشاريع القرارات اليت وافق عليها االجتماع التحضَتي ؼبؤسبر اؼبفوضُت ،كما وردت يف مرفق
تقرير االجتماع (.)UNEP(DTIR)/Hg/CONF/PM/4
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 - ٜٔوبدعوة من الرئيس ،قدـ السيد فرناندو لوغريس( ،أوروغواي) رئيس عبنة التفاوض اغبكومية ،بصورة
رظبية ،نص اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق بالصيغة اليت وافقت عليها عبنة التفاوض اغبكومية الدولية يف دورهتا
اػبامسة ،باإلضافة إىل مشاريع القرارات اؼبقدمة من االجتماع التحضَتي.
ٕٓ  -ويف ٓٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٕٖٓٔ ،اعتمد اؼبؤسبر اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق .وفُتح باب التوقيع
على االتفاقية اليت يرد نصها يف اؼبرفق الثاين ؽبذه الوثيقة اػبتامية ،أثناء اؼبؤسبر يف كوماموتو ،يف ٓٔ ؤٔ تشرين
األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ ،وبعد ذلك يف مقر األمم اؼبتحدة حىت تاريخ  ٜتشرين األوؿ/أكتوبر ٕٗٔٓ.
ٕٔ  -واعتمد اؼبؤسبر أيضاً القرارات التالية الواردة يف اؼبرفق األوؿ ؽبذه الوثيقة اػبتامية:
(أ)

قرار بشأف الًتتيبات يف الفًتة االنتقالية؛

(ب) قرار بشأف الًتتيبات اؼبالية؛
(ج)

قرار بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة هبيئات دولية أخرى؛

(د)

قرار لإلشادة حبكومة الياباف.

وإثباتاً ؼبا تقدـ ،وقع اؼبمثلوف على ىذه الوثيقة اػبتامية.

ُحّررت يف كوماموتو ،الياباف ،يف ىذا اليوـ العاشر من شهر تشرين األوؿ/أكتوبر من عاـ ألفُت وثالثة عشر ،يف
أصل واحد تتساوى نصوصو اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف اغبجية .ويودع أصل
الوثيقة اػبتامية لدى األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة.
رئيس اؼبؤسبر:
نوبوتَتو إيشيهارا
األمُت العاـ للمؤسبر
أكيم شتاينر
األمُت التنفيذي للمؤسبر
تيموثي كاستُت
وقَّع فبثلو الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي التالية على الوثيقة اػبتامية :االرباد األورويب،
االرباد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجاف ،األرجنتُت ،األردف ،أرمينيا ،إسبانيا ،اسًتاليا ،إسرائيل ،أفغانستاف ،إكوادور،
أؼبانيا ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوزبكستاف ،أوغندا ،إيراف (صبهورية  -اإلسالمية) ،أيرلندا،
إيطاليا ،باراغواي ،باكستاف ،الربازيل ،بلجيكا ،بلغاريا ،بنغالديش ،بنما ،بنن ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بوليفيا
(دولة  -اؼبتعددة القوميات) ،بَتو ،توغو ،تونس ،جاميكا ،جزر القمر ،صبهورية أفريقيا الوسطى ،اعبمهورية
التشيكية ،اعبمهورية الدومينيكية ،صبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،صبهورية كوريا ،صبهورية ملدوفا ،جنوب أفريقيا،
جنوب السوداف ،جورجيا ،جيبويت ،الدامنرؾ ،رومانيا ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،سنغافورة،
السنغاؿ ،سوريناـ ،السويد ،سويسرا ،سَتاليوف ،شيلي ،الصُت ،العراؽ ,غابوف ،غامبيا ،غواتيماال ،غيانا ،غينيا،
فرنسا ،الفلبُت ،فنزويال (صبهورية  -البوليفارية) ،فنلندا ،فييت ناـ ،الكامَتوف ،كمبوديا ،كندا ،كوبا ،كوت
ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو ،الكويت ،كَتيبايت ،كينيا ،لبناف ،لكسمربغ ،ليبيا ،ليبَتيا ،ليتوانيا،
ليسوتو ،مايل ،مدغشقر ،اؼبغرب ،اؼبكسيك ،مالوي ،اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
منغوليا ،موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،النرويج ،النمسا ،نيباؿ ،النيجر ،نيجَتيا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،ىنغاريا،
ىولندا ،الياباف ،اليمن ،اليوناف.
5

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4

المرفق األول
مشاريع القرارات التي اعتمدىا مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
إف اؼبؤسبر،
وقد اعتمد نص اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق (ويشار إليها فيما بعد باسم ”االتفاقية“)،
وإذ يشَت إىل اؼبقررين ٕ٘ ٘/اؼبؤرخ ٕٓ شباط/فرباير  ٕٜٓٓو ٕٔ/ٕٚاؼبؤرخ ٕٕ شباط/فرباير
ٖٕٔٓ الصادرين عن ؾبلس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف الزئبق،

-1

قرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية
فعالة وذات كفاءة من أجل التعجيل بتنفيذ
إذ يضع يف اعتباره أف من الضروري ازباذ ترتيبات َّ
اإلجراءات الدولية غبماية صحة اإلنساف والبيئة من انبعاثات وإطالقات الزئبق ومركباتو البشرية اؼبنشأة إىل حُت
دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،واإلعداد لتنفيذ االتفاقية بفعالية دبجرد دخوؽبا حيز النفاذ،
أوالً
ٔ  -يطلب إىل الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي أف تتخذ ،يف أقرب وقت ،التدابَت
الداخلية الالزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا عند التصديق على االتفاقية ،أو قبوؽبا أو اؼبوافقة عليها أو
االنضماـ إليها بعد ذلك هبدؼ دخوؽبا حيز النفاذ يف أقرب وقت فبكن؛
ثانياً
ٕ  -يناشد الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي أف تطبق بشكل كامل وبصورة طوعية
أحكاـ االتفاقية ،وأف تشجع وتدعم التطبيق الطوعي ؽبذه األحكاـ من جانب الدوؿ األخرى ،خالؿ الفًتة اليت
تسبق دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ (’’الفًتة االنتقالية‘‘)؛
ثالثاً
ٖ  -يدعو اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل أف يعقد اجتماعات إضافية للجنة
التفاوض اغبكومية الدولية اؼبعنية بالزئبق اؼبنشأة عمالً دبقرر ؾبلس اإلدارة ٕ٘( ٘/ويشار إليها فيما بعد بػ
’اللجنة‘) خالؿ الفًتة بُت تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية وتاريخ افتتاح االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ
يف االتفاقية ،وفقاً للضرورة ،لتيسَت دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ على كبو سريع وتنفيذىا على كبو فعاؿ عند
دخوؽبا حيز النفاذ؛
ٗ  -يرحب بالعرض اؼبقدـ من سويسرا باستضافة مؤسبر األطراؼ ويدعو اؼبدير التنفيذي للتحضَت
لذلك االجتماع وتوفَت اػبدمات لو؛
٘  -يقرر أنو ينبغي للجنة أف تُعد وأف تعتمد مؤقتاً ،إىل حُت صدور مقرر عن مؤسبر األطراؼ،
البنود الضرورية للتنفيذ الفعاؿ لالتفاقية عند دخوؽبا حيز النفاذ ،ومن بينها على وجو اػبصوص تسجيل
اإلخطارات (اؼبادة ٖ ،الفقرتاف  ٚو ،)ٜومنوذج تسجيل اإلعفاءات ،واؼبعلومات اليت يتعُت تقدديها عند
التسجيل للحصوؿ على إعفاء ،وسجل لإلعفاءات ربتفظ بو األمانة (اؼبادة  ،)ٙوالًتتيبات الالزمة لتلقي ونشر
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اؼبعلومات اليت قد تقدمها األطراؼ عند التصديق على االتفاقية ،بشأف التدابَت اليت زبطط الزباذىا من أجل
تنفيذ االتفاقية (اؼبادة ٖٓ ،الفقرة ٗ)؛
 - ٙيطلب إىل اللجنة أف تركز جهودىا على اؼبسائل اليت تستلزـ البت فيها من جانب مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو األوؿ ،وفقاً ؼبا تنص عليو االتفاقية ،ويشمل ذلك على وجو اػبصوص التوجيهات بشأف
ربديد ـبزونات الزئبق ومركباتو (اؼبادة ٖ ،الفقرتاف ٘ (أ) ؤٕ) ،وإجراءات تصدير واستَتاد الزئبق ،دبا يف ذلك
احملتوى اؼبطلوب للحصوؿ على الشهادات (اؼبادة ٖ ،الفقرات  ٙو ٛؤٕ) ،والتوجيهات بشأف أفضل التقنيات
اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات ،وبشأف توفَت الدعم لألطراؼ على صعيد ربديد األىداؼ
والقيم اغبدية لالنبعاثات (اؼبادة  ،ٛالفقرة  ،)ٛوالًتتيبات الالزمة الشتغاؿ اآللية اؼبالية (اؼبادة ٖٔ) ،وتوقيت
اإلبالغ ونسقو (اؼبادة ٕٔ ،الفقرة ٖ) ،والًتتيبات لتزويد مؤسبر األطراؼ ببيانات رصد قابلة للمقارنة من أجل
تقييم فعالية االتفاقية (اؼبادة ٕٕ ،الفقرة ٕ) ،ومشروع النظاـ الداخلي ومشروع القواعد اؼبالية ؼبؤسبر األطراؼ
(اؼبادة ٖٕ ،الفقرة ٗ)؛
 - ٚيطلب أيضاً إىل اللجنة أف تعتمد بشكل مؤقت ،التوجيهات اليت ستوضع بشأف ربديد
ـبزونات الزئبق ومركبات الزئبق (اؼبادة ٖ ،الفقرتاف ٘ (أ) ؤٕ) ،وإجراءات تصدير واستَتاد الزئبق ،دبا يف ذلك
ؿبتوى االعتماد اؼبشار إليو (اؼبادة ٖ ،الفقرات  ٙو ٛؤٕ) ،والتوجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل
اؼبمارسات البيئية للتحكم يف االنبعاثات وبشأف ربديد األىداؼ والقيم اغبدية لالنبعاثات (اؼبادة  ،ٛالفقرة ،)ٛ
بانتظار اعتماد مؤسبر األطراؼ ؽبا بصورة رظبية يف اجتماعو األوؿ؛
 - ٛيطلب كذلك إىل اللجنة أف تدعم أيضاً بالقدر العملي اؼبمكن ودبا يتوافق مع أولويات االتفاقية،
األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أو تشجع عليها ،واليت من شأهنا أف تيسر دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ على كبو سريع
وتنفيذىا بشكل فعاؿ عند دخوؽبا حيز النفاذ ،ويشمل ذلك على وجو اػبصوص تقدًن التوجيهات واؼبساعدة إىل
البلداف ،اليت توجد هبا أنشطة تعدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽ ،لوضع خطط العمل الوطنية اػباصة هبا،
والتوجيهات بشأف ربديد مصادر اإلطالقات ومنهجية إلعداد قوائم جرد لإلطالقات (اؼبادة  ،ٜالفقرة  ،)ٚواؼببادئ
التوجيهية بشأف التخزين اؼبؤقت السليم بيئياً للزئبق (اؼبادة ٓٔ ،الفقرة ٖ) ،وعتبات لتحديد نفايات الزئبق (اؼبادة ٔٔ،
الفقرة ٕ) ،والتوجيهات بشأف إدارة اؼبواقع اؼبلوثة (اؼبادة ٕٔ ،الفقرة ٖ)؛

 - ٜيطلب إىل اؼبدير التنفيذي أف يقدـ تقريراً تنظر فيو اللجنة ،قبل انعقاد االجتماع األوؿ ؼبؤسبر
األطراؼ يتناوؿ مقًتحات عن الكيفية اليت يقوـ أو تقوـ هبا بأداء وظائف األمانة الدائمة لالتفاقية ،ويشمل
ذلك ربليالً ػبيارات تعاجل صبلة أمور منها اعبوانب اؼبتعلقة باألمانة مثل الفعالية ،والتكاليف والفوائد ،وأماكن
وضع مقر األمانة ،وإدماج األمانة يف أمانة اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة والتخلص منها
عرب اغبدود ،واتفاقية وروترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات
معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات واستخداـ األمانة اؼبؤقتة؛
رابعاً
ٓٔ  -ينشئ فريقاً من اػبرباء التقنيُت كهيئة فرعية ،يكوف مسؤوالً أماـ اللجنة ،ويتوىل وضع
التوجيهات اؼبطوبة دبقتضى اؼبادة  ٛمن االتفاقية مع مراعاة التقليل إىل اغبد األدىن من آثار تداخل الوسائط
ومعاعبة مسائل أخرى ذات صلة باالنبعاثات ،آخذاً يف االعتبار اػبربات اؼبكتسبة من جهات عدة ،من بينها
شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،هبدؼ سبكُت مؤسبر األطراؼ من البت يف ىذه اؼبسائل
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يف اجتماعو األوؿ ،كما يطلب إىل اؼبدير التنفيذي أف يعقد اجتماعاً لفريق اػبرباء التقنيُت يف أقرب فرصة فبكنة.
ويتكوف الفريق الذي ينتخب رئيسيو اؼبشاركُت يف أوؿ اجتماع لو ،من خرباء يف مكافحة التلوث و/أو واحد أو
أكثر من فئات اؼبصادر اؼبذكورة يف اؼبرفق داؿ ،ترشحهم مناطق األمم اؼبتحدة اػبمسة على النحو التايل :شبانية
خرباء من الدوؿ األفريقية ،وشبانية خرباء من منطقة آسيا واحمليط اؽبادئ ،وثالثة خرباء من دوؿ أوروبا الوسطى
والشرقية ،وطبسة خرباء من دوؿ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وسبعة خرباء من أوروبا الغربية ودوؿ
أخرى .ويدعو الفريق قبل اجتماعو األوؿ باؼبدير التنفيذي ،شبانية خرباء من اؼبؤسسات الصناعية واجملتمع اؼبدين
للمشاركة كمراقبُت .ويدعو الفريق إىل إسهامات من اغبكومات واؼبنظمات اغبكومية الدولية ومنظمات الصناعة
واجملتمع اؼبدين للمساعدة يف إسباـ عملو؛
خامساً
ٔٔ  -يطلب إىل اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تقدًن خدمات األمانة اؼبؤقتة لدعم
اللجنة وأنشطتها حىت انعقاد االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ؛
ٕٔ  -يطلب أيضاً إىل األمانة اؼبؤقتة أف تتعاوف وتنسق ،حسب االقتضاء ،مع اعبهات الفاعلة
األخرى ذات الصلة ،دبا فيها أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل من أجل االستفادة الكاملة من اػبربات
والدراية العملية ذات الصلة؛
ٖٔ  -يطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذي تيسَت األنشطة على اؼبستويُت اإلقليمي والقطري لدعم
التنفيذ خالؿ الفًتة االنتقالية على كبو يتسم بالفعالية والكفاءة؛
سادساً
ٗٔ  -يرحب بالتعهدات السخية اؼبعلنة من كندا ،والصُت ،والدامنرؾ ،وفنلندا ،والياباف ،والنرويج،
وسويسرا ،والسويد لدعم بلداف أخرى يف عملية التصديق على االتفاقية والتبكَت يف تنفيذىا؛
٘ٔ  -يطلب إىل الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي وغَتىا من اعبهات القادرة أف
تقدـ اؼبوارد اؼبالية اؼبساعدة يف بناء القدرات واؼبساعدة التقنية ويف نقل التكنولوجيا وفقاً للمادتُت ٖٔ وٗٔ إىل
البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ اؼبوقعة على االتفاقية ؼبساعدهتا يف تعزيز اؽبياكل
اؼبؤسسية ذات الصلة واإلعداد للتصديق على االتفاقية أو قبوؽبا أو اؼبوافقة عليها ،دبا يف ذلك إعداد قوائم جرد
وتقييمات أولية لتحديد القطاعات اليت ربتاج إىل ازباذ إجراء يف إطار االتفاقية ،ولبناء قدرات تشريعية ومؤسسية
لتنفيذ االتفاقية على كبو فعاؿ دبجرد دخوؽبا حيز النفاذ فيما خيص ىذه الدوؿ؛
 - ٔٙيدعو ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية إىل دعم البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقاؿ اؼبوقعة على االتفاقية لالضطالع بأنشطة وخصوصاً األنشطة التمكينية اليت هتدؼ إىل تيسَت التصديق
اؼببكر على االتفاقية؛
 - ٔٚيناشد الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي وغَتىا من اعبهات القادرة أف تقدـ
مسامهات إىل الصندوؽ االستئماين للزئبق التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،لدعم اللجنة وأنشطتها خالؿ
الفًتة االنتقالية ،واألمانة اؼبؤقتة ،واشتغاؿ مؤسبر األطراؼ حىت هناية الفًتة اؼبالية اليت يُعقد فيها االجتماع األوؿ
ؼبؤسبر األطراؼ؛
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 - ٔٛيرحب باإلجراءات اؼبتخذة من خالؿ شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة ،وحيث صبيع الشركاء على مواصلة جهودىم ودعم الشراكة واؼبشاركة واؼبسامهة فيها؛
 - ٜٔيرحب بالتقدـ احملرز يف إعداد الربنامج اػباص اؼبتعلق بالتعزيز اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت
لتنفيذ اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل ،واتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،والنهج االسًتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ،ويتطلع قدماً إىل إنشاء الربنامج اػباص؛
ٕٓ  -يدرؾ بأف الربنامج اػباص ،بعد إنشائو ،سيشكل مصدراً مفيداً لدعم التعزيز اؼبؤسسي يف
الفًتة االنتقالية ،ويدعو اجمللس التنفيذي للربنامج اػباص إىل إبالغ اللجنة بالتقدـ احملرز على صعيد التنفيذ؛
سابعاً
ٕٔ  -يطلب إىل اللجنة أف تأخذ يف االعتبار اؼببادرات القائمة والوثائق وترتيبات العمل على
اؼبستوى اإلقليمي ودوف اإلقليمي ،دبا يف ذلك اؼبراكز اإلقليمية ذات الصلة ،وأف تستفيد منها ،وفقاً للمقتضى،
يف إقباز أعماؽبا خالؿ الفًتة االنتقالية.

-2

قرار بشأن الترتيبات المالية
إف اؼبؤسبر،
إذ يالحظ أف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ربدد آلية مالية لدعم األطراؼ من البلداف النامية واألطراؼ
من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ لتنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية ،تشمل الصندوؽ االستئماين ؼبرفق
البيئة العاؼبية وبرناؾباً دولياً خاصاً لدعم بناء القدرات واؼبساعدة التقنية،
وإذ يقرّ باغباجات احملددة والظروؼ اػباصة لألطراؼ من الدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية أو البلداف
األقل منواً،
ٔ  -يدعو ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية إىل تنفيذ عملية إدراج الصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية
كجزء من اآللية اؼبالية التفاقية ميناماتا ،وأف يوصي صبعية مرفق البيئة العاؼبية بأف تقوـ ،على كبو عاجل،
بإدخاؿ أي تعديالت ضرورية ،على صك إنشاء مرفق البيئة العاؼبية اؼبعاد تشكيلو ،لتسمح لو بأداء دوره يف
اآللية اؼبالية؛
ٕ  -يقرر أنو يتعُت على اللجنة أف تضع مشروع مذكرة تفاىم يتم االتفاؽ عليو بُت ؾبلس مرفق
البيئة العاؼبية ومؤسبر األطراؼ بشأف الًتتيبات الالزمة إلنفاذ األحكاـ ذات الصلة الواردة يف الفقرات ٘ إىل ٛ
من اؼبادة ٖٔ ،لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ؛
ٖ  -يقرر أيضاً أنو يتعُت على اللجنة أف تضع ،وأف تعتمد بشكل مؤقت ،توجيهات جمللس مرفق
البيئة العاؼبية بشأف االسًتاتيجيات العامة والسياسات وأولويات الربامج وأىلية اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية
واالستفادة منها ،وقائمة إرشادية بفئات األنشطة اؼبؤىلة للدعم اؼبقدـ من الصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة
العاؼبية ،وبانتظار اعتماد مؤسبر األطراؼ ؽبذه التوجيهات بشكل رظبي يف اجتماعو األوؿ؛
ٗ  -يشجع ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية على أف يطبق مؤقتاً أي توجيهات مقدمة من اللجنة إىل حُت
اعتمادىا من مؤسبر األطراؼ؛
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٘  -يدعو اعبهات اؼباكبة للصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية إىل اؼبسامهة ،من خالؿ التجديد
السادس ؼبوارد الصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية والتجديدات الالحقة للموارد ،دبوارد مالية إضافية تكفي
لتمكُت مرفق البيئة العاؼبية من دعم األنشطة الرامية لتيسَت دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ على كبو سريع وتنفيذىا
بشكل فعاؿ؛
 - ٙيطلب إىل اللجنة أف تعد مقًتحاً بشأف اؼبؤسسة اؼبستضيفة للربنامج الدويل اػباص ،يتضمن
أي ترتيبات ضرورية مع اؼبؤسسة اؼبستضيفة ،باإلضافة إىل توجيهات بشأف اشتغاؿ ذلك الربنامج ومدتو ،لكي
ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ.

-3

قرار بشأن المسائل المتعلقة بهيئات دولية أخرى
إف اؼبؤسبر،
ٔ  -يالحظ مقررات مؤسبرات األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف حركة النفايات اػبطرة
والتخلص منها عرب اغبدود ،واتفاقية روترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،اليت
صدرت عن اجتماعاهتا االستثنائية اؼبتزامنة الثانية واليت تعرب فيها عن اىتمامها وتشَت إىل استعدادىا للتعاوف
والتنسيق مع اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛
ٕ  -يرحب بالعمل الذي اضطلعت بو اؽبيئات ذات الصلة التابعة التفاقية بازؿ خبصوص اؼبسائل
اؼبتعلقة بإدارة نفايات الزئبق ،ومنها الشروع يف العمل الستكماؿ مبادئ توجيهية تقنية لإلدارة السليمة بيئياً
لنفايات الزئبق؛
ٖ  -يدعو اؽبيئات ذات الصلة التابعة التفاقية بازؿ إىل التعاوف الوثيق مع اللجنة ،ومع مؤسبر
األطراؼ الحقاً ،وفقاً للمقتضى؛
ٗ  -يدعو أيضاً أمانة اتفاقية بازؿ إىل تقدًن تقرير إىل اللجنة عن اؼبسائل اؼبتصلة بإدارة نفايات
الزئبق ،دبا يف ذلك استكماؿ مبادئ توجيهية تقنية لإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق؛
٘  -يدعو كذلك أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل إىل التعاوف بصورة وثيقة ،ووفقاً
للمقتضى ،مع األمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا يف اجملاالت ذات االىتماـ اؼبشًتؾ.
 - ٙيقر بأمهية األنشطة اليت تضطلع هبا ىيئات دولية مثل منظمة الصحة العاؼبية ومنظمة العمل
الدولية على صعيد ضباية صحة اإلنساف فيما يتعلق بالزئبق ،ومنظمة اعبمارؾ العاؼبية على صعيد ربديد ورصد
االذبار بالزئبق ومركبات الزئبق واؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق اليت تشملها االتفاقية؛
 - ٚيدعو اؽبيئات اؼبشار إليها يف الفقرة  ٙإىل التعاوف الوثيق مع اللجنة ومؤسبر األطراؼ لدعم
تنفيذ االتفاقية ،وخصوصاً اؼبادة  ،ٔٙحسب االقتضاء ،لتزويد مؤسبر األطراؼ باؼبعلومات عن التقدـ احملرز يف
ىا الشأف.
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-4

إشادة بحكومة اليابان
إف اؼبؤسبر،
وقد زار ميناماتا بتاريخ  ٜتشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ ،وعقد اجتماعاً يف كوماموتو يوم ػػي ٓٔ ؤٔ
تشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ بدعوة كردية من حكومة الياباف،
وإذ يضع يف االعتبار اؼبعاناة الطويلة األمد للسكاف وؾبتمعاهتم احمللية يف منطقة ميناماتا من مشاكل
صحية وبيئية خطَتة ناصبة عن التلوث بالزئبق ،وإذ يدرؾ اعبهود اليت بذلوىا إلصالح البيئة يف اؼبنطقة وبناء
ؾبتمعات ؿبلية سليمة بيئياً ،وإذ يقر بأف على اجملتمع الدويل أف يتعلم من ذبارب ميناماتا اؼبذكورة آنفاً والدروس
اؼبستخلصة منها،
واقتناعاً منو بأف اعبهود اليت بذلتها حكومة الياباف وسلطات مقاطعة كوماموتو ومدينتا ميناماتا
وكوماموتو لتوفَت اؼبرافق واؼبباين وغَتىا من اؼبوارد قد سامهت بدرجة كبَتة يف سَت أعماؿ اؼبؤسبر بسالسة،
وإذ يقدر بالغ التقدير ما أبدتو حكومة الياباف ومقاطعة كوماموتو ومدينتا ميناماتا وكوماموتو من لياقة
وكرـ ضيافة ؼبمثلي الوفود واؼبراقبُت وأمانة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة الذين حضروا اؼبؤسبر،
يعرب عن خالص امتنانو غبكومة الياباف وسلطات مقاطعة كوماموتو ومدينيت ميناماتا وكوماموتو ،وعربىا،
للشعب الياباين ،وسكاف ميناماتا وكوماموتو على كبو خاص ،ؼبا أبدوه من ترحيب حار باؼبؤسبر ودبن ؽبم صلة
بعملو ،وؼبسامهتهم يف قباح اؼبؤسبر.
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المرفق الثاني
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
إف األطراؼ يف ىذه االتفاقية،
إذ تقر بأف الزئبق مادة كيميائية تثَت انشغاالً عاؼبياً بسبب انتقاؽبا البعيد اؼبدى يف اعبو ،وثباهتا يف البيئة
دبجرد دخوؽبا إليها بوسائط بشرية اؼبنشأ ،وقدرهتا على الًتاكم بيئياً يف النظم اإليكولوجية ،وآثارىا السلبية
الكبَتة على صحة اإلنساف والبيئة،
وإذ تشَت إىل اؼبقرر ٕ٘ ٘/اؼبؤرخ ٕٓ شباط/فرباير  ٕٜٓٓالذي ازبذه ؾبلس إدارة برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة للبدء بازباذ إجراءات دولية إلدارة الزئبق على كبو يتسم بالكفاءة والفعالية واالتساؽ،
وإذ تشَت إىل الفقرة ٕٕٔ من الوثيقة اػبتامية الصادرة عن مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة بعنواف
صك عاؼبي ُمل ِزـ قانوناً بشأف الزئبق
’’اؼبستقبل الذي نصبو إليو‘‘ اليت تدعو إىل خاسبة موفَّقة للمفاوضات بشأف ّ
ؼبعاعبة األخطار اليت هت ّدد صحة اإلنساف والبيئة،

وإذ تشَت إىل أف مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة أعاد التأكيد على مبادئ إعالف ريو بشأف البيئة
والتنمية ،ومنها ضمن أمور أخرى ،اؼبسؤوليات اؼبشًتكة واؼبتباينة ،وإذ تسلِّم بالظروؼ اػباصة بالبلداف وقدراهتا
واغباجة إىل ازباذ إجراء عاؼبي،

وإدراكاً منها للشواغل الصحية ،خصوصاً يف البلداف النامية ،الناصبة عن التعرض للزئبق ،بالنسبة
للفئات السكانية الضعيفة ،وخصوصاً األطفاؿ والنساء ،ومن خالؽبم األجياؿ القادمة،
ضعف النُظم اإليكولوجية وؾبتمعات الشعوب األصلية بوجو خاص يف اؼبنطقة
وإذ تالحظ مظاىر َ
للتضخم األحيائي للزئبق وتل روث األغذية التقليدية ،وإذ تشعر بالقلق إزاء
تعرضها
ّ
ّ
اؼبتجمدة الشمالية بسبب ّ
أعم فيما خيص آثار الزئبق،
ؾبتمعات الشعوب األصلية بوجو ّ
وإذ تُدرؾ الدروس اؽبامة اؼبستخلصة من مرض ميناماتا وخباصة اآلثار الصحية والبيئية اػبطَتة الناصبة
عن التل روث بالزئبق واغباجة إىل كفالة إدارة سليمة للزئبق ومنع وقوع أحداث فباثلة يف اؼبستقبل،

وإذ تشدِّد على أمهية الدعم اؼبايل والتقٍت والتكنولوجي ودعم بناء القدرات ،وخباصة للبلداف النامية
والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،بغية تعزيز القدرات الوطنية من أجل إدارة الزئبق وتشجيع التنفيذ
الفعَّاؿ لالتفاقية،
وإذ تُِقرّ أيضاً بأنشطة منظمة الصحة العاؼبية غبماية صحة اإلنساف فيما يتصل بالزئبق وبأدوار
االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة ،ال سيما اتفاقية بازؿ بشأف التح ركم يف نقل النفايات اػبطرة
والتخلرص منها عرب اغبدود واتفاقية روترداـ لتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات
آفات معيَّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية،
وإذ تُقرّ بأف ىذه االتفاقية وسائر االتفاقات الدولية يف ؾباؿ البيئة والتجارة ىي اتفاقات مساندة
لبعضها البعض،
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وإذ تشدِّد على أنو ليس يف ىذه االتفاقية ما يرمي إىل التأثَت على حقوؽ أي طرؼ وعلى التزاماتو
الناشئة عن أي اتفاؽ دويل قائم،
األخرى،

وإذ تُدرؾ أف السرد الوارد أعاله ال يرمي إىل إقامة ترتيب ىرمي بُت ىذه االتفاقية والصكوؾ الدولية

وإذ تشَت إىل أنو ال يوجد يف ىذه االتفاقية ما دينع أي طرؼ من ازباذ تدابَت ؿبلية إضافية تتسق
وأحكاـ ىذه االتفاقية سعياً إىل ضباية صحة اإلنساف والبيئة من التعرض للزئبق وفقاً لاللتزامات األخرى اؼبًتتبة
على الطرؼ دبوجب القانوف الدويل الساري،
قد اتفقَت على ما يلي:
المادة 1
الهدف
اؽبدؼ من ىذه االتفاقية ىو ضباية صحة اإلنساف والبيئة من االنبعاثات واإلطالقات البشرية اؼبنشأ
للزئبق ومرّكبات الزئبق.
المادة 2
التعاريف
ألغراض ىذه االتفاقية:

(أ) ’’تعدين الذىب اغبريف والضيِّق النطاؽ‘‘ يعٍت تعدين الذىب من قِبَل عماؿ مناجم أفراد أو
شركات صغَتة باستثمار رأظبايل وإنتاج ؿبدودين؛
(ب) ’’أفضل التقنيات اؼبتاحة‘‘ تعٍت التقنيات األكثر فعالية يف منع ،وحيثما يكوف ذلك
غَت عملي ،يف اغبد من انبعاثات وإطالقات الزئبق يف اؽبواء واؼباء واألراضي وأثر تلك اإلطالقات واالنبعاثات
على البيئة ككل ،مع مراعاة االعتبارات االقتصادية والتقنية لطرؼ ما أو ؼبرفق ما موجود على أراضي ذلك
الطرؼ .ويف ىذا السياؽ:
’ٔ‘ ’’أفضل‘‘ يعٍت األكثر فعالية يف ربقيق مستوى عاـ مرتفع من ضباية البيئة ككل؛
’ٕ‘ ’’التقنيات اؼبتاحة‘‘ ،فيما يتعلق بطرؼ معُت ومرفق معُت على أراضي ذلك الطرؼ،
تعٍت التقنيات اليت تُستحدث على نطاؽ دي ّكن من التنفيذ يف قطاع صناعي ذي صلة
يف ظل ظروؼ صاغبة اقتصادياً وتقنياً ،مع أخذ التكاليف والفوائد يف االعتبار ،سواء
استُخدمت تلك التقنيات أو مت استحداثها ،أو مل تُستخدـ أو تستحدث ،على
أراضي الطرؼ اؼبعٍت ،بشرط أف تكوف متاحة ؼبشغّل اؼبرفق ،وفقاً ؼبا حيدده ذلك
الطرؼ؛
’ٖ‘ ’’التقنيات‘‘ تعٍت التكنولوجيات اؼبستخدمة واؼبمارسات التشغيلية والطرائق اليت
تصمم هبا اؼبنشآت وتُبٌت وتصاف وجيري تشغيلها وإخراجها من اػبدمة؛
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البيئي؛

(ج)

’’أفضل اؼبمارسات البيئية‘‘ تعٍت تطبيق أنسب خليط من تدابَت واسًتاتيجيات التحكم

(د)

’’الزئبق‘‘ يعٍت عنصر الزئبق األويل ()Hg(0), CAS No. 7439-97-6؛

(ى) ’’مركب الزئبق‘‘ يعٍت أي مادة تتكوف من ذرات من الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر
كيميائية أخرى ال ديكن فصلها إىل مركبات ـبتلفة إال من خالؿ تفاعالت كيميائية؛
مكوف اؼبػُنتج الذي حيتوي على الزئبق أو مرّكب
(و) ’’اؼبػُنتج اؼبضاؼ إليو الزئبق‘‘ يعٍت اؼبػُنتج أو ِّ
زئبق أُضيف عمداً؛
(ز) ’’الطرؼ‘‘ يعٍت دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي توافق على االلتزاـ هبذه االتفاقية
وتكوف االتفاقية سارية اؼبفعوؿ بالنسبة ؽبا؛
(ح)
اجتماع األطراؼ؛
(ط)

اؼبصوتة‘‘ تعٍت األطراؼ اغباضرة واليت تديل بأصواهتا إجياباً أو سلباً يف
’’األطراؼ اغباضرة و ّ
األويل للزئبق‘‘ يعٍت التعدين الذي تكوف اؼبادة الرئيسية اؼبقصودة فيو ىي الزئبق؛
’’التعدين ّ

(ي) ’’اؼبنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي‘‘ تعٍت منظمة أنشأهتا دوؿ ذات سيادة يف منطقة
وزبوؽبا،
معيّنة تنقل إليها الدوؿ األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باؼبسائل اليت ربكمها ىذه االتفاقيةّ ،
حسب األصوؿ ،وفقاً إلجراءاهتا الداخلية ،التوقيع على ىذه االتفاقية أو التصديق عليها أو قبوؽبا أو إقرارىا أو
االنضماـ إليها؛
(ؾ) ’’االستخداـ اؼبسموح بو‘‘ يعٍت أي استخداـ من طرؼ ما للزئبق أو مرّكباتو يتسق مع ىذه
االتفاقية ،دبا يف ذلك االستخدامات اؼبتسقة مع اؼبواد ٖ وٗ و٘ و ٙو ،ٚدوف أف يقتصر عليها.
المادة 3
مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو
ٔ-

ألغراض ىذه اؼبادة:

(أ) تشمل اإلشارات إىل ’’الزئبق‘‘ خالئط الزئبق مع مواد أخرى ،دبا يف ذلك سبائك الزئبق اليت
ال يقل تركيز الزئبق فيها عن ٘ ٜيف اؼبائة من وزهنا؛
(ب) ’’مرّكبات الزئبق‘‘ وتعٍت (أوؿ) كلوريد الزئبق (اؼبعروؼ أيضاً باسم الكالوميل) ،و(ثاين)
أكسيد الزئبقيك ،و(ثاين) كربيتات الزئبقيك ،وثاين نًتات الزئبقيك ،وفلز الزقبفر ،وسلفيد الزئبق.
ٕ-

وال تُطَبّق أحكاـ ىذه اؼبادة على ما يلي:

(أ)
مرجعي؛ أو

ستخدـ يف البحوث على نطاؽ ـبتربي أو كمعيار
كميات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ستُ َ
ّ

الكميات النػزرة من الزئبق أو مرّكبات الزئبق اؼبوجودة بطبيعتها يف اؼبنتجات اؼبعدنية مثل
(ب)
ّ
الفلزات أو اػبامات أو اؼبنتجات اؼبعدنية غَت احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك الفحم أو اؼبنتجات اؼبشتقة من
ّ
ىذه اؼبواد ،والكميات النػزرة غَت اؼبقصودة يف اؼبنتجات الكيميائية؛ أو
(ج)
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ٖ  -ال يسمح أي طرؼ بتعدين الزئبق األ ّويل الذي مل يكن جيري على أراضيو يف تاريخ دخوؿ االتفاقية
حيِّز النفاذ بالنسبة لو.
األويل الذي كاف جيري على أراضيو يف تاريخ دخوؿ االتفاقية
ٗ  -ال يسمح أي طرؼ إالّ بتعدين الزئبق ّ
خدـ الزئبق
حيِّز النفاذ بالنسبة لو لفًتة تصل إىل طبسة عشر عاماً بعد ذلك التاريخ .وخالؿ ىذه الفًتة ال يُستَ َ
الناتج عن عملية التعدين ىذه إالّ يف صناعة اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق عمالً باؼبادة ٗ ،أو يف عمليات
تؤدي إىل اسًتداد أو إعادة
التصنيع وفقاً للمادة ٘ أو يتم التخلرص منو عمالً باؼبادة ٔٔ ،باستخداـ عمليات ال ّ
تدوير أو استخالص أو إعادة االستخداـ اؼبباشر أو االستخدامات البديلة.
٘-

يقوـ كل طرؼ دبا يلي:

(أ) يسعى إىل ربديد كل كمية على ِحدة من ـبزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد على
ٓ٘ طناً مًتياً باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولّد عنها ـبزونات تزيد عن ٓٔ أطناف مًتية سنوياً
واؼبوجودة على أراضيو؛
(ب) يتخذ تدابَت تك ُفل ،إذا ما َّقرر الطرؼ توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج
الكلور والقلويات ،التخلرص من ىذا الزئبق وفقاً للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً اؼبشار إليها يف الفقرة
تؤدي إىل اسًتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو االستخداـ
ٖ (أ) من اؼبادة ٔٔ ،باستخداـ عمليات ال ّ
اؼبباشر أو االستخدامات البديلة.
-ٙ

ال يسمح أي طرؼ بتصدير الزئبق إالّ:
(أ)

صدِّر دبوافقتو اػبطّية ،وليس ألي غرض سوى:
إىل طرؼ َّزود الطرؼ اؼبػُ َ
’ٔ‘ استخداـ يسمح بو للطرؼ اؼبستورد دبوجب ىذه االتفاقية؛ أو

اؼببُت يف اؼبادة ٓٔ؛ أو
’ٕ‘ لغرض التخزين اؼبؤقت السليم بيئياً على النحو َّ
صدِّر دبوافقتو اػبطّية ،دبا فيها شهادة تثبت أف:
(ب) إىل غَت طرؼ َّزود الطرؼ اؼبػُ َ

’ٔ‘ لدى غَت الطرؼ تدابَت تكفل ضباية صحة اإلنساف والبيئة وتكفل امتثالو ألحكاـ
اؼبادتُت ٓٔ ؤٔ؛
ستخدـ فقط استخداماً مسموحاً بو لطرؼ دبوجب ىذه
’ٕ‘ وأف ىذا الزئبق سوؼ يُ َ
اؼببُت يف اؼبادة ٓٔ.
االتفاقية أو من أجل التخزين اؼبؤقت السليم بيئياً على النحو َّ

صدِّر أف يعتمد على إخطار عاـ مقدَّـ إىل األمانة من الطرؼ اؼبستورد أو من الدولة
 - ٚجيوز للطرؼ اؼبػُ َ
يوضح ىذا اإلخطار العاـ أي شروط
غَت الطرؼ باعتبار ذلك اؼبوافقة اػبطّية اؼبطلوبة دبقتضى الفقرة  .ٙو ِّ
وأحكاـ يقدِّـ الطرؼ اؼبستوِرد أو غَت الطرؼ دبقتضاىا موافقتو .وجيوز لذلك الطرؼ أو غَت الطرؼ يف أي
وقت إلغاء ىذا اإلخطار .وعلى األمانة أف ربتفظ بسجل عاـ عبميع اإلخطارات من ىذا النوع.
 - ٛال يسمح أي طرؼ باستَتاد الزئبق من غَت طرؼ سيقدِّـ لو موافقتو اػبطّية ما مل يكن غَت الطرؼ قد
قدَّـ شهادة بأف ذلك الزئبق ليس من مصادر ؿبدَّدة على اهنا مصادر غَت مسموح هبا دبوجب الفقرة ٖ أو الفقرة
٘ (ب).
يقرر عدـ تطبيق الفقرة  ،ٛشريطة
 - ٜجيوز للطرؼ الذي يُقدِّـ إخطاراً عاماً باؼبوافقة دبوجب الفقرة  ٚأف ّ
أف يواصل تطبيق قيود شاملة على تصدير الزئبق وأف يتخذ تدابَت ؿبلية لكفالة أف يدار ىذا الزئبق اؼبستورد
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بطريقة سليمة بيئياً .ويقدِّـ الطرؼ إخطاراً هبذا القرار إىل األمانة ،يتضمن معلومات تصف قيوده على
الصادرات والتدابَت التنظيمية احمللية ،فضالً عن معلومات عن كميات الزئبق وبلداف منشأ الزئبق اؼبستورد من غَت
األطراؼ .وربتفظ األمانة بسجل عاـ عبميع اإلخطارات من ىذا النوع .وتقوـ عبنة التنفيذ واالمتثاؿ باستعراض
وتقييم أي إخطارات ومعلومات داعمة عمالً باؼبادة ٘ٔ وجيوز أف تقدـ توصيات ،وفقاً للمقتضى ،إىل مؤسبر
األطراؼ.
اؼببُت يف الفقرة  ٜمتاحاً غبُت اختتاـ االجتماع الثاين ؼبؤسبر األطراؼ .وال يتاح بعد ذلك
ٓٔ  -يظل اإلجراء َّ
اؼبصوتُت ،باستثناء ما
يقرر مؤسبر األطراؼ خالؼ ذلك بأغلبية بسيطة من األطراؼ اغباضرين ّ
الوقت ،ما مل ّ
يتعلق بطرؼ قدَّـ إخطاراً دبوجب الفقرة  ٜقبل هناية االجتماع الثاين ؼبؤسبر األطراؼ.
تبُت استيفاء االشًتاطات الواردة يف
ٔٔ  -يُدرِج كل طرؼ أف يف تقاريره اؼبقدَّمة عمالً باؼبادة ٕٔ معلومات ِّ
ىذه اؼبادة.
ٕٔ  -يقدِّـ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ مزيداً من التوجيهات فيما يتعلق هبذه اؼبادة ،وخصوصاً فيما
يتعلق بالفقرة ٘ (أ) ،والفقرتُت  ٙو ٛويضع ويعتمد مضموف الشهادة اؼبطلوب اؼبشار إليو يف الفقرتُت ( ٙب)
و.ٛ
ٖٔ  -يقيِّم مؤسبر األطراؼ ما إذا كانت التجارة يف مرّكبات زئبق ؿب ّددة زب ّل هبدؼ ىذه االتفاقية ،وينظر فيما
إذا كاف ينبغي إخضاع مرّكبات زئبق ؿبدَّدة للفقرتُت  ٙو ،ٛمن خالؿ إدراجها يف مرفق إضايف يُعتَمد وفقاً
للمادة .ٕٚ
،

المادة 4
المنتجات المضاف إليها الزئبق
ٔ  -ال يسمح أي طرؼ ،من خالؿ ازباذه تدابَت مناسبة ،بتصنيع أو استَتاد أو تصدير اؼبنتجات اؼبضاؼ
إليها الزئبق اؼبػُدرجة يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق ألف بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد لتلك اؼبنتجات ،إالّ
مسجل عمالً باؼبادة .ٙ
إذا ُحدِّد إعفاء يف اؼبرفق ألف أو كاف لدى الطرؼ إعفاء ّ

ٕ  -كبديل عن الفقرة ٔ ،جيوز للطرؼ أف يشَت وقت التصديق أو لدى دخوؿ التعديل على اؼبرفق ألف
حيّز النفاذ بالنسبة لو ،إىل أنو سينفِّذ تدابَت أو اسًتاتيجيات ـبتلفة للتعامل مع اؼبنتجات اؼبػُدرجة يف اعبزء األوؿ
من اؼبرفق ألف .وال جيوز للطرؼ أف خيتار ىذا البديل إال إذا أمكنو أف يثبت أنو قلَّل فعالً إىل اغب ّد األدىن
تصنيع واستَتاد وتصدير الغالبية الكربى من اؼبنتجات اؼبػُدرجة يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق ألف وأنو قد ن ّفذ تدابَت
أو اسًتاتيجيات ػبفض استخداـ الزئبق يف منتجات إضافية ليست مدرجة يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق ألف وقت
إخطاره األمانة بقراره باستخداـ ىذا البديل .وإضافة إىل ذلك ،يقوـ الطرؼ الذي خيتار ىذا البديل دبا يلي:
(أ) يقدِّـ تقريراً يف أوؿ فرصة إىل مؤسبر األطراؼ يصف فيو التدابَت أو االسًتاتيجيات اؼبنفَّذة ،دبا
نجزة؛
كمي للتخفيضات اؼبػُ َ
يف ذلك تقدير ّ

درجة يف اعبزء األوؿ
(ب) ينفِّذ تدابَت أو اسًتاتيجيات ػبفض استخداـ الزئبق يف أي منتجات ُم َ
من اؼبرفق ألف مل ربدد قيمة ح ّدىا األدىن بعد؛
(ج)
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مؤىالً للمطالبة بإعفاءات عمالً باؼبادة  ٙفيما يتعلق بأي فئة منتجات يتم من
(د) ال يكوف ّ
أجلها اختيار ىذا البديل.
يقوـ مؤسبر األطراؼ ،يف موعد ال يتجاوز طبس سنوات من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ ،وكجزء من عملية
االستعراض دبوجب الفقرة  ،ٛباستعراض التقدرـ احملرز وفعالية التدابَت اؼبتخذة دبوجب ىذه الفقرة.
درجة يف اعبزء الثاين من اؼبرفق ألف
ٖ  -يتخذ كل طرؼ تدابَت بشأف اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق ،اؼبػُ َ
وفقاً لألحكاـ اؼببيَّنة يف ذلك اعبزء.
ٗ  -تقوـ األمانة ،بناءً على معلومات تق ّدمها األطراؼ ،جبمع معلومات عن اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق
وبدائلها ،وأف ربتفظ هبذه اؼبعلومات ،وذبعلها متاحة للجمهور .وجيب على األمانة أيضاً أف تتيح للجمهور أي
معلومات أخرى ذات صلة تقدمها األطراؼ.
سمح بتصنيعها أو استَتادىا أو
٘  -يتخذ كل طرؼ تدابَت ؼبنع إدخاؿ منتجات مضاؼ إليها الزئبق ال يُ َ
ؾبمعة.
تصديرىا دبوجب ىذه اؼبادة ،يف منتجات َّ
 - ٙيثٍت كل طرؼ عن التصنيع أو التوزيع التجاري ؼبنتجات مضاؼ إليها الزئبق غَت مشمولة بأي
استعماؿ معروؼ للمنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق قبل تاريخ دخوؿ ىذه االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لذلك
الطرؼ ،إالّ إذا أظهر تقييم ؼبخاطر وفوائد ىذا اؼبػُنتَج أف لو فوائد تعود على البيئة أو صحة اإلنساف .ويقدـ
الطرؼ إىل األمانة ،وفقاً للمقتضى ،معلومات عن أي ُمنتَج من ىذا القبيل ،دبا يف ذلك أي معلومات عن
ـباطر ىذا اؼبػُنتَج وفوائده للبيئة وصحة اإلنساف .وجيب على األمانة أف ذبعل ىذه اؼبعلومات متاحة للجمهور.
 - ٚجيوز ألي طرؼ أف يقدِّـ مقًتحاً إىل األمانة بإدراج ُمنتَج مضاؼ إليو الزئبق يف اؼبرفق ألف ،ويشمل
االقًتاح معلومات تتصل دبدى توافر بدائل ؽبذا اؼبػُنتَج خالية من الزئبق واعبدوى التقنية واالقتصادية ؽبا ،وـباطرىا
وفوائدىا للبيئة وصحة اإلنساف ،مع مراعاة اؼبعلومات اؼبتاحة عمالً بالفقرة ٗ.

 - ٛيقوـ مؤسبر األطراؼ باستعراض اؼبرفق ألف ،يف موعد ال يتجاوز طبس سنوات بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيِّز النفاذ ،وجيوز لو أف ينظر يف إدخاؿ تعديالت على ىذا اؼبرفق وفقاً للمادة .ٕٚ
-ٜ

عند استعراض اؼبرفق ألف عمالً بالفقرة  ،ٛيراعي مؤسبر األطراؼ ،على األقل ،ما يلي:
(أ)

مقًتح مقدَّـ دبوجب الفقرة ٚ؛
أي َ

(ب) اؼبعلومات اؼبتاحة عمالً بالفقرة ٗ؛
(ج) توافر بدائل خالية من الزئبق لألطراؼ تتسم جبدواىا التقنية واالقتصادية ،مع مراعاة ـباطرىا
وفوائدىا للبيئة وصحة اإلنساف.
المادة 5
عمليات التصنيع التي يُستخ َدم فيها الزئبق أو مرَّكبات الزئبق

ستخدـ فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق
ٔ  -ألغراض ىذه اؼبادة واؼبرفق باء ،ال تشمل عمليات التصنيع اليت يُ َ
ِ
تستخدـ اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق أو عمليات تصنيع اؼبواد اؼبضاؼ إليها الزئبق أو العمليات
العمليات اليت
اؼبستخدمة يف معاعبة النفايات احملتوية على الزئبق.
َ
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ٕ  -ال يسمح أي طرؼ ،من خالؿ ازباذ تدابَت مناسبة ،باستخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف عمليات
التصنيع اؼبدرجة يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق باء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك اؼبرفق لفرادى
مسجل عمالً باؼبادة .ٙ
العمليات ،إالّ إذا كاف لدى الطرؼ إعفاء ّ
ٖ  -يتخذ كل طرؼ تدابَت لتقييد استخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف العمليات اؼبدرجة يف اعبزء الثاين
من اؼبرفق باء ،وفقاً لألحكاـ احمل ّددة فيو.

ٗ  -تقوـ األمانة ،استناداً إىل اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ ،جبمع وحفظ اؼبعلومات عن العمليات اليت
تستخدـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق وبدائلهم ،وذبعل ىذه اؼبعلومات متاحة للجمهور .وجيوز أف تقدِّـ األطراؼ
معلومات أخرى ذات صلة وأف تقوـ األمانة بإتاحتها للجمهور.
ِ
يستخدـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع
٘  -على كل طرؼ لديو مرفق واحد أو أكثر
اؼبدرجة يف اؼبرفق باء أف يقوـ دبا يلي:
(أ)
ٕٔ؛

ازباذ تدابَت للتعامل مع انبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق وإطالقاهتا من تلك اؼبرافق؛

(ب) إدراج اؼبعلومات عن التدابَت اؼبتخذة عمالً هبذه الفقرة يف التقارير اؼبقدَّمة منو عمالً باؼبادة

(ج) السعي إىل ربديد اؼبرافق اؼبوجودة داخل أراضيو اليت تستخدـ الزئبق أو مركبات الزئبق يف
العمليات اؼبدرجة يف اؼبرفق باء وموافاة األمانة ،يف غضوف فًتة ال تتع ّدى ثالث سنوات بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيَّز النفاذ بالنسبة للطرؼ ،دبعلومات عن عدد وأنواع ىذه اؼبرافق وبتقدير للكمية السنوية اؼبستخدمة
من الزئبق أو مركبات الزئبق اؼبستخدمة يف تلك اؼبرافق .وتقوـ األمانة بإتاحة ىذه اؼبعلومات للجمهور.
 - ٙال يسمح أي طرؼ باستخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف مرفق مل يكن موجوداً قبل تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لو ،يف عمليات التصنيع الواردة يف اؼبرفق باء .وال تسري أية إعفاءات على ىذه
اؼبرافق.
ِ
ستخدـ فيها الزئبق أو
 - ٚجيوؿ كل طرؼ دوف تطوير أي مرفق يستخدـ أي عملية تصنيع أخرى يُ َ
مرّكبات الزئبق عن عمد ومل يكن موجوداً قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ ،باستثناء اغباالت اليت يستطيع
يبُت ما يُقنع مؤسبر األطراؼ بأف عملية التصنيع توفر منافع بيئية وصحية ىامة ،وأنو ال تواجد
فيها الطرؼ أف ِّ
بدائل متاحة خالية من الزئبق وؾبدية تقنياً واقتصادياً توفر ىذه اؼبنافع.
التطورات التكنولوجية اعبديدة ذات الصلة والبدائل
 - ٛتُ ِّ
شجع األطراؼ على تبادؿ اؼبعلومات بشأف ّ
اػبالية من الزئبق اجملدية اقتصادياً وتقنياً ،والتدابَت والتقنيات اؼبمكنة ػبفض ،وحيثما أمكن ،إلهناء استخداـ
الزئبق ومرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع اؼبػُدرجة يف اؼبرفق باء والقضاء على انبعاثات وإطالقات الزئبق
ومركبات الزئبق الناصبة عنها.
خدـ فيها الزئبق أو
 - ٜجيوز ألي طرؼ أف يقدِّـ اقًتاحاً لتعديل اؼبرفق باء بغية إدراج عملية تصنيع يُست َ
مرّكبات الزئبق .ويتضمن االقًتاح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غَت الزئبق للعملية وجدواىا التقنية
واالقتصادية واؼبخاطر والفوائد البيئية والصحية.
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ٓٔ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ باستعراض اؼبرفق باء ،يف موعد ال يتجاوز طبس سنوات بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيِّز النفاذ ،وجيوز لو أف ينظر يف إدخاؿ تعديالت على ىذا اؼبرفق وفقاً للمادة .ٕٚ
ٔٔ  -وعند أي استعراض للمرفق باء عمالً بالفقرة ٓٔ ،يراعي مؤسبر األطراؼ ،على األقل ،ما يلي:
(أ)

أي مقًتح مقدَّـ دبوجب الفقرة ٜ؛

(ب) اؼبعلومات اؼبتاحة دبقتضى الفقرة ٗ؛
(ج) توافر بدائل خالية من الزئبق لألطراؼ ،تتسم جبدواىا التقنية واالقتصادية ،مع مراعاة ـباطرىا
وفوائدىا للبيئة والصحة.
المادة 6
اإلعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب

تسجل نفسها للحصوؿ على و ٍ
احد أو
ٔ  -جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أف ِّ
أكثر من اإلعفاءات من تواريخ اإلهناء التدرجيي اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف واؼبرفق باء ،واؼبشار إليها فيما بعد بكلمة
’’إعفاء‘‘ ،وذلك بإخطار األمانة خطّياً:
(أ)

بأهنا أصبحت طرفاً يف االتفاقية؛ أو

(ب) يف حالة أي ُمنتَج مضاؼ إليو الزئبق يضاؼ إىل اؼبرفق ألف دبوجب تعديل أو أي عملية
ستخدـ فيها الزئبق تضاؼ إىل اؼبرفق باء دبوجب تعديل ،يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل
تصنيع يُ َ
اؼبطبّق بالنسبة للطرؼ.
ويكوف أي تسجيل من ىذا القبيل مشفوعاً ببياف يعلّل حاجة الطرؼ إىل اإلعفاء.

ٕ  -وديكن تسجيل إعفاء ،إما فيما يتعلق بفئة ُمدرجة يف اؼبرفق ألف أو باء أو فيما يتعلق بفئة فرعية
رب ّددىا أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي.
سجل كل طرؼ حصل على إعفاء أو أكثر .وتُنشئ األمانة السجل وربتفظ بو
ٖ  -جيب أف ُحيَدَّد يف
ّ
وتتيحو للجمهور.
ٗ-

يشتمل السجل على ما يلي:
(أ)

قائمة باألطراؼ اليت حصلت على إعفاء أو أكثر؛

(ب) اإلعفاء أو اإلعفاءات اؼبسجلة لكل طرؼ؛
(ج)

تاريخ انقضاء كل إعفاء.

٘  -ينقضي أجل صبيع اإلعفاءات عمالً بالفقرة ٔ ،بعد انقضاء طبس سنوات من تاريخ اإلهناء التدرجيي
درج يف اؼبرفق ألف أو باء ،ما مل يُشر طرؼ ما يف السجل إىل فًتة زمنية أقصر.
اؼبعٍت اؼبػُ َ
 - ٙجيوز ؼبؤسبر األطراؼ ،بناءً على طلب من أحد األطراؼ ،أف يقرر سبديد فًتة اإلعفاء حىت طبس
سنوات ،ما مل يطلب الطرؼ فًتة زمنية أقصر .وعند ازباذ القرار ،يراعي مؤسبر األطراؼ على النحو الواجب ما
يلي:
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يربر فيو اغباجة إىل سبديد اإلعفاء ويعرض األنشطة اليت مت االضطالع هبا أو
(أ) تقرير من الطرؼ ِّ
اؼبزمع االضطالع هبا إلهناء اغباجة إىل اإلعفاء يف أقرب وقت فبكن عملياً؛
(ب) اؼبعلومات اؼبتاحة ،دبا يف ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي على
استهالؾ كمية أقل من الزئبق مقارنة باالستخداـ اؼبػُعفى؛
(ج)

األنشطة اؼبزمعة أو اؼبضطلع هبا لتوفَت زبزين سليم بيئياً للزئبق وللتخلّص من نفايات الزئبق.

وال جيوز سبديد أي إعفاء إالّ مرة واحدة لكل ُمنتَج ُحدِّد لو موعد إهناء تدرجيي.

 - ٚجيوز ألي طرؼ يف أي وقت أف يسحب اإلعفاء بناءً على إخطار خطّي يق ّدمو إىل األمانة .ويسري
سحب اإلعفاء اعتباراً من التاريخ احملدَّد يف اإلخطار.
عما جاء يف الفقرة ٔ ،ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أف
 - ٛبصرؼ النظر ّ
درج
ِّ
تسجل نفسها للحصوؿ على إعفاء بعد طبس سنوات من تاريخ اإلهناء التدرجيي فيما يتعلق باؼبػُنتَج اؼبعٍت اؼبػُ َ
مسجلُت للحصوؿ
أو العملية اؼبعنية اؼبدرجة يف اؼبرفق ألف أو اؼبرفق باء ،ما مل يظل طرؼ أو أكثر من طرؼ َّ
على إعفاء لذلك اؼبػُنتَج أو لتلك العملية ،بعد حصوؽبم على سبديد عمالً بالفقرة  .ٙويف تلك اغبالة ،جيوز ألي
دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي ،يف األوقات احملدَّدة يف الفقرتُت ٔ (أ) و(ب) ،التسجيل للحصوؿ
على إعفاء من أجل ذلك اؼبػُنتَج أو تلك العملية ،الذي سينقضي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ اإلهناء
التدرجيي ذي الصلة.
 - ٜال جيوز ألي طرؼ التمترع فعالً بإعفاء يف أي وقت بعد مرور عشرة أعواـ من تاريخ اإلهناء التدرجيي
درجة يف اؼبرفق ألف أو اؼبرفق باء.
درج أو عملية ُم َ
ؼبػُنتَج ُم َ
المادة 7
تعدين الذىب الحرفي والضيِّق النطاق
ٔ  -تنطبق التدابَت الواردة يف ىذه اؼبادة واؼبرفق جيم على تعدين وتصنيع الذىب اغبريف والضيق النطاؽ
اليت تُستخدـ فيو ملغمة الزئبق الستخراج الذىب من الركاز.
ٕ  -يتخذ كل طرؼ ،ذبري يف أراضيو عملية تعدين أو تصنيع حريف وضيق النطاؽ للذىب ،خاضعة ؽبذه
اؼبادة ،خطوات للحد من استخداـ الزئبق ومركبات الزئبق ،والتخلص منو حيثما أمكن ،يف ىذا التعدين
والتصنيع ،ومنع انبعاثات وإطالقات الزئبق من ىذا التعدين والتصنيع يف البيئة.
ٖ  -خيطر كل طرؼ األمانة إذا كاف قد قرر ،يف أي وقت كاف ،أف تعدين وتصنيع الذىب اغبريف والضيق
النطاؽ يف أراضيو ىو أكثر من كونو عدًن األمهية .ويقوـ الطرؼ ،إذا قرر ذلك ،دبا يلي:
(أ)

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقاً للمرفق جيم؛

(ب) تقدًن خطة عملو الوطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية
بالنسبة لو أو بعد ثالث سنوات من إرساؿ اإلخطار إىل األمانة ،أيهما أبعد؛
(ج) القياـ بعد ذلك بتقدًن استعراض كل ثالث سنوات للتقدـ احملرز يف الوفاء بالتزاماتو دبوجب
ىذه اؼبادة وإدراج ىذه االستعراضات يف تقاريره اؼبقدمة عمالً باؼبادة ٕٔ.
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ٗ  -جيوز لألطراؼ أف تتعاوف مع بعضها البعض ومع اؼبنظمات اغبكومية الدولية اؼبختصة والكيانات
األخرى ،وفقاً للمقتضى ،لتحقيق أىداؼ ىذه اؼبادة .وجيوز أف يشمل ىذا التعاوف ما يلي:
(أ) وضع اسًتاتيجيات ؼبنع ربويل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق الستخدامها يف تعدين وتصنيع
الذىب اغبريف والضيق النطاؽ؛
(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات؛
(ج)

تشجيع إجراء حبوث بشأف اؼبمارسات اؼبستدامة لبدائل غَت الزئبق؛

(د)

تقدًن اؼبساعدة التقنية واؼبالية؛

(ى)

إقامة شراكات للمساعدة يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب ىذه اؼبادة؛

(و) استخداـ آليات تبادؿ اؼبعلومات القائمة لتعزيز اؼبعرفة ،وتشجيع أفضل اؼبمارسات البيئية،
والتكنولوجيات البديلة الصاغبة بيئياً وتقنياً واجتماعياً واقتصادياً.
المادة 8
االنبعاثات
ٔ  -تُعٌت ىذه اؼبادة بالضبط والتخفيض ،حيثما أمكن ،النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق اؼبشار إليها
غالباً بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘ ،يف الغالؼ اعبوي ،من خالؿ تدابَت هتدؼ إىل ضبط االنبعاثات من اؼبصادر
الثابتة اليت تندرج يف فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ.
ٕ-

ألغراض ىذه اؼبادة:
(أ)

’’االنبعاثات‘‘ تعٍت انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق يف الغالؼ اعبوي؛

(ب) ’’اؼبصدر ذو الصلة‘‘ يعٍت مصدراً يندرِج يف فئة من فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿ،
وجيوز ألي طرؼ إذا ما اختار ذلك ،أف يضع معايَت لتحديد اؼبصادر اؼبشمولة بفئة للمصادر مدرجة يف اؼبرفق
داؿ طاؼبا اشتملت اؼبعايَت اؼبتعلقة بأي فئة على نسبة ٘ ٚيف اؼبائة على األقل من االنبعاثات الصادرة من تلك
الفئة؛
(ج) ’’اؼبصدر اعبديد‘‘ يعٍت أي مصدر ذي صلة يندرج يف فئة واردة يف اؼبرفق داؿ ،بدأ بناؤه أو
إجراء تعديالت كبَتة عليو قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ:
’ٔ‘ دخوؿ ىذه االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت؛ أو
اؼبصدر
’ٕ‘ دخوؿ تعديل على اؼبرفق داؿ حيّز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت ليصبح
َ
خاضعاً ألحكاـ ىذه االتفاقية دبقتضى ذلك التعديل ال غَت؛
(د) ’’تعديل كبَت‘‘ يعٍت إجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنو زيادة كبَتة يف االنبعاثات،
باستثناء أي تغيَت يف االنبعاثات الناصبة عن اسًتداد ُمنتَج فرعي .ويًتؾ للطرؼ أمر البت فيما إذا كاف التعديل
كبَتاً أو ال؛
(ىػ)

’’اؼبصدر القائم‘‘ يعٍت أي مصدر ذي صلة ال يُعترب مصدراً جديداً؛
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(و) ’’القيمة اغبدية لالنبعاثات‘‘ تعٍت وضع ح ّد لًتكيزات الزئبق أو مركبات الزئبق أو كتلتها أو
معدؿ انبعاثاهتا الناصبة عن مصدر ثابت لالنبعاثات ،واؼبعرب عنها غالباً بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘.
ٖ  -يتخذ أي طرؼ لديو مصادر ذات صلة تدابَت لضبط االنبعاثات وجيوز لو أف يقوـ بإعداد خطة وطنية
ربدد التدابَت اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات والغايات واألىداؼ والنتائج اؼبتوخاة منها .وتُعرض أية خطة على
مؤسبر األطراؼ يف غضوف ٗ سنوات من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ .وإذا َوضع
يضمنها اػبطة اؼبع ّدة عمالً هبذه الفقرة.
طرؼ خطة تنفيذ عمالً باؼبادة ٕٓ ،جيوز للطرؼ أف ّ
ٗ  -فيما يتعلق باؼبصادر اعبديدة لكل طرؼ ،يشًتط الطرؼ استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل
اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات وزبفيضها ،وحيثما أمكن ،يف أقرب وقت فبكن من الناحية العملية ،حبيث
ال يتجاوز طبسة أعواـ من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ .وجيوز للطرؼ أف يستخدـ
قِيَماً ح ّدية لالنبعاثات تتسق وتطبيق أفضل التقنيات اؼبتاحة.

٘  -يدرج كل طرؼ ،فيما يتعلق دبصادره القائمة ،يف أي خطة وطنية تدبَتاً أو أكثر من التدابَت التالية وأف
ينفِّذ ما يلي ،مراعياً يف ذلك ظروفو الوطنية واعبدوى االقتصادية والتقنية للتدابَت ومالءمة تكاليفها ،وذلك يف
أقرب وقت فبكن من الناحية العملية ،ولكن يف موعد أقصاه عشرة أعواـ بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ
بالنسبة لو:

الصلة؛
الصلة؛

كمي لضبط ،وحيثما أمكن ،ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛
(أ) ىدؼ ّ
(ب) ِ
القيَم اغبدِّيّة لالنبعاثات بغية ضبط ،وحيثما أمكن ،خفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات
(ج)

استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات

(د)

اؼبلوثات اؼبتعددة ديكن أف توفر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛
اسًتاتيجية لضبط ّ

(ىػ) تدابَت بديلة ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة.
 - ٙجيوز لألطراؼ أف تُطَبِق نفس التدابَت على صبيع اؼبصادر القائمة ذات الصلة ،أو جيوز ؽبا أف تعتمد
تدابَت ـبتلفة وفقاً لفئات اؼبصادر اؼبختلفة .ويكوف اؽبدؼ من تلك التدابَت اؼبطبّقة من جانب الطرؼ إحراز
تقدرـ معقوؿ يف خفض االنبعاثات مع مرور الوقت.
 - ٚيضع كل طرؼ ،يف أقرب وقت من الناحية العملية ويف موعد ال يتجاوز طبسة أعواـ بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لو ،قائمة جرد لالنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة ،وحيتفظ هبا بعد ذاؾ.
-ٛ

يعتمد مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ توجيهات بشأف ما يلي:

(أ) أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية آخذاً يف االعتبار أي فرؽ بُت اؼبصادر
اعبديدة واؼبصادر القائمة ،وضرورة تقليل اآلثار الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن ح ّد؛
(ب) دعم األطراؼ لتنفيذ التدابَت الواردة يف الفقرة ٘ ،وخباصة ربديد األىداؼ ووضع ِ
القيَم اغب ّدية
لالنبعاثات.
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-ٜ

ينبغي أف يعتمد مؤسبر األطراؼ ،يف أقرب وقت من الناحية العملية ،توجيهات بشأف:
(أ)

معايَت ديكن أف تضعها األطراؼ عمالً بالفقرة ٕ (ب)؛

(ب) منهجية إلعداد قوائم جرد االنبعاثات.
ضعت عمالً بالفقرتُت  ٛو ٜقيد االستعراض ،ويستكملها وفقاً
ٓٔ  -يبقي مؤسبر األطراؼ التوجيهات اليت ُو َ
للمقتضى ،وتأخذ األطراؼ التوجيهات يف االعتبار عند تنفيذ األحكاـ ذات الصلة من ىذه اؼبادة.
ٔٔ  -يدرج كل طرؼ معلومات بشأف تنفيذه ىذه اؼبادة يف تقاريره اؼبقدَّمة عمالً باؼبادة ٕٔ ،وخصوصاً
اؼبعلومات بشأف التدابَت اليت ازبذىا وفقاً للفقرات ٗ إىل  ٚوبشأف فعالية التدابَت.
المادة 9
اإلطالقات
ٔ  -تُعٌت ىذه اؼبادة بضبط ،وحيثما أمكن ،خبفض إطالقات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اؼبشار إليها غالباً
بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘ ،يف األراضي واؼبياه ،من مصادر ثابتة ذات صلة ال تتناوؽبا أحكاـ أخرى من ىذه
االتفاقية.
ٕ-

وألغراض ىذه اؼبادة:
(أ)

’’اإلطالقات‘‘ تعٍت إطالقات الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف األراضي أو اؼبياه؛

(ب) ’’اؼبصدر ذو الصلة‘‘ يعٍت أي مصد ٍر ثابت ىاـ بشري اؼبنشأ لإلطالؽ حي ّدده طرؼ على أنو
مل يعاجل يف أحكاـ أخرى من ىذه االتفاقية؛
(ج) ’’اؼبصدر اعبديد‘‘ يعٍت أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء تعديالت كبَتة عليو قبل سنة
واحدة على األقل من تاريخ دخوؿ ىذه االتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة للطرؼ اؼبعٍت؛

(د) ’’تعديل كبَت‘‘ يعٍت إجراء تعديل على مصدر ذي صلة ينجم عنو زيادة ىامة يف اإلطالقات،
باستثناء أي تغيَت يف اإلطالقات الناصبة عن اسًتداد ُمنتَج فرعي ،ويًتؾ للطرؼ أمر البت فيما إذا كاف التعديل
كبَتاً أو ال؛
(ىػ)

’’اؼبصدر القائم‘‘ يعٍت أي مصدر ذي صلة ليس مصدراً جديداً؛

(و) ’’القيمة اغب ّدية لإلطالقات‘‘ تعٍت وضع حد لًتكيزات أو كتلة الزئبق أو مرّكبات الزئبق الناصبة
عن مصدر ثابت لإلطالقات ،وكثَتاً ما يشار إليها بعبارة ’’الزئبق الكلي‘‘.
ٖ  -حيدد كل طرؼ فئات اؼبصادر الثابتة ذات الصلة ،يف موعد أقصاه ثالثة أعواـ من تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لو ،وبعد ذلك على كبو منتظم.
ٗ  -يتخذ أي طرؼ لديو مصادر ذات صلة تدابَت لضبط اإلطالقات ،وجيوز لو أف يُعد خطة وطنية ربدِّد
اؼبتوخاة منها .وتُعرض أية خطة على مؤسبر
التدابَت اليت ستتخذ لضبط اإلطالقات وأىدافها وغاياهتا والنتائج ّ
األطراؼ خالؿ أربعة أعواـ من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ .وإذا وضع طرؼ خطة
تنفيذ وفقاً للمادة ٕٓ ،جيوز لو أف يدرج فيها اػبطة اؼبع ّدة عمالً هبذه الفقرة.
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تتضمن اػبطة واحداً أو أكثر من التدابَت التالية ،وفقاً للمقتضى:
٘-
ّ
(أ) وضع قِيَم ح ّدية لضبط ،وحيثما أمكن ،ػبفض اإلطالقات من اؼبصادر ذات الصلة؛
(ب) استخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط اإلطالقات من اؼبصادر
ذات الصلة؛
الزئبق؛

(ج)

ر
ملوثات متعددة من شأهنا ربقيق منافع مشًتكة لضبط إطالقات
اسًتاتيجية للتحكم يف ّ

(د)

تدابَت بديلة ػبفض اإلطالقات من اؼبصادر ذات الصلة.

 - ٙيضع كل طرؼ قائمة جرد لإلطالقات من اؼبصادر ذات الصلة ،وذلك يف غضوف طبسة أعواـ بعد
تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لو ،وأف حيتفظ هبا بعد ذلك.
-ٚ

يعتمد مؤسبر األطراؼ ،يف أقرب وقت من الناحية العملية ،توجيهات بشأف ما يلي:

(أ) أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية ،آخذاً يف االعتبار أي فرؽ بُت اؼبصادر
اعبديدة والقائمة ،واغباجة إىل تقليل اآلثار الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن ح ّد؛
(ب) منهجية إلعداد قوائم جرد اإلطالقات.
 - ٛجيب على كل طرؼ أف يدرِج يف تقاريره اؼبقدَّمة عمالً باؼبادة ٕٔ معلومات عن تنفيذه ؽبذه اؼبادة،
وخباصة معلومات بشأف التدابَت اليت ازبذىا وفقاً للفقرات ٖ إىل  ٙومدى فعالية التدابَت.
المادة 11
التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ،بخالف نفايات الزئبق
عرؼ يف اؼبادة ٖ والذي ال
ٔ  -تنطبق ىذه اؼبادة على التخزين اؼبؤقت للزئبق وؼبركبات الزئبق على النحو اؼبػُ َّ
يندرج يف معٌت تعريف نفايات الزئبق الوارد يف اؼبادة ٔٔ.
ٕ  -يتخذ كل طرؼ تدابَت لكفالة االضطالع بالتخزين اؼبؤقّت للزئبق ومركبات الزئبق اؼبخصصة الستخداـ
مسموح بو لطرؼ ما دبوجب ىذه االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً ،آخذاً يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ووفقاً ألي
اشًتاطات اعتمدت عمالً بالفقرة ٖ.
ٖ  -يعتمد مؤسبر األطراؼ مبادئ توجيهية بشأف التخزين اؼبؤقت السليم بيئياً للزئبق ومرّكبات الزئبق ،آخذاً
توضع دبوجب اتفاقية بازؿ بشأف التح ركم يف نقل النفايات اػبطرة
يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة َ
والتخلّص منها عرب اغبدود وأي توجيو آخر ذي صلة .وجيوز ؼبؤسبر األطراؼ أف يعتمد اشًتاطات للتخزين
درج يف مرفق إضايف ؽبذه االتفاقية وفقاً للمادة .ٕٚ
اؼبؤقت تُ َ
ٗ  -تتعاوف األطراؼ ،وفقاً للمقتضى ،مع بعضها البعض ومع اؼبنظمات اغبكومية الدولية اؼبختصة
والكيانات األخرى ،لتعزيز بناء القدرات من أجل التخزين اؼبؤقّت السليم بيئياً للزئبق ومرّكبات الزئبق.
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المادة 11
نفايات الزئبق
ٔ  -تنطبق التعاريف ذات الصلة الواردة يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة والتخلص
منها عرب اغبدود ،على النفايات اليت تشملها ىذه االتفاقية بالنسبة لألطراؼ يف اتفاقية بازؿ .وتستخدـ
األطراؼ يف ىذه االتفاقية اليت ليست أطرافاً يف اتفاقية بازؿ تلك التعاريف لالسًتشاد هبا فيما يتعلق بالنفايات
اػباضعة ؽبذه االتفاقية.
ٕ-

ربقيقاً ألغراض ىذه االتفاقية ،تعٍت نفايات الزئبق اؼبواد أو األشياء:
(أ) اؼبكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛
(ب) احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛
(ج) اؼبلوثة بالزئبق أو دبركبات الزئبق.

بكمية تزيد عن اؼبستويات اغب ّدية ذات الصلة اليت حيدِّدىا مؤسبر األطراؼ ،بالتعاوف مع اؽبيئات ذات الصلة يف
اتفاقية بازؿ وبطريقة متسقة ،واليت جيري التخلص منها أو اؼبزمع التخلص منها أو اؼبطلوب التخلص منها
دبوجب أحكاـ القانوف الوطٍت أو ىذه االتفاقية .ويستثٌت من ىذا التعريف الغطاء الصخري أو الًتايب الذي
يغطي اؼبعدف اػباـ أو نفايات الصخور أو نفايات اػباـ ،ويستثٌت من ذلك بالتعدين األويل للزئبق ،إال إذا كانت
ربتوي على زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن اؼبستويات اغبدية اليت حيددىا مؤسبر األطراؼ.
ٖ-

يتخذ كل طرؼ التدابَت اؼبالئمة للقياـ دبا يلي خبصوص نفايات الزئبق:

(أ) إدارة ىذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً ،على أف تؤخذ يف االعتبار اؼببادئ التوجيهية اؼبوضوعة
دبوجب اتفاقية بازؿ ووفقاً لالشًتاطات اليت يعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف مرفق إضايف وفقاً ؼبا تنص عليو اؼبادة
 .ٕٚويراعي مؤسبر األطراؼ ،عند وضعو االشًتاطات ،أنظمة وبرامج إدارة النفايات السارية لدى األطراؼ؛
(ب) عدـ اسًتجاعها أو إعادة تدويرىا أو استعادهتا أو إعادة استخدامها مباشرًة إال من أجل
استخداـ مسموح بو للطرؼ دبوجب ىذه االتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً منها عمالً بالفقرة ٖ (أ)؛
(ج) بالنسبة لألطراؼ يف اتفاقية بازؿ ،عدـ نقلها عرب اغبدود الدولية إال لغرض التخلص السليم
بيئياً منها طبقاً ألحكاـ ىذه اؼبادة ،وتلك االتفاقية .ويف الظروؼ اليت ال تنطبق فيها اتفاقية بازؿ على النقل عرب
تؤخذ يف االعتبار القواعد واؼبعايَت والتوجيهات الدولية ذات
اغبدود الدولية ،يسمح الطرؼ بالنقل فقط بعد أف َ
الصلة.
ٗ  -يسعى مؤسبر األطراؼ للتعاوف عن كثب مع اؽبيئات ذات الصلة يف اتفاقية بازؿ على صعيد استعراض
واستكماؿ اؼببادئ التوجيهية اؼبشار إليها يف الفقرة ٖ (أ) ،وفقاً للمقتضى.
شجع األطراؼ على التعاوف مع بعضها البعض ومع اؼبنظمات اغبكومية الدولية اؼبختصة والكيانات
٘  -تُ َّ
األخرى ،وفقاً للمقتضى ،لتنمية القدرات العاؼبية واإلقليمية والوطنية على اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق،
واغبفاظ عليها.
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المادة 12
ٔ-

الملوثة بالزئبق
المواقع ّ

اؼبلوثة بالزئبق أو مرّكبات الزئبق.
يسعى كل طرؼ إىل وضع اسًتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم اؼبواقع َّ

تخذ أي إجراءات للحد من اؼبخاطر اليت تش ّكلها ىذه اؼبواقع بطريقة سليمة بيئياً تشمل ،حيثما كاف
ٕ  -تُ َ
ذلك مناسباً ،تقييماً للمخاطر بالنسبة لصحة اإلنساف وللبيئة الناصبة عن الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت ربتوي
عليها.
ٖ-

اؼبلوثة ديكن أف تشمل طرائق ومناىج من أجل:
يعتمد مؤسبر األطراؼ توجيهات بشأف إدارة اؼبواقع ّ

(أ)

ربديد اؼبواقع وسيماهتا؛

(ب) إشراؾ اعبمهور؛
(ج)

تقييمات األخطار على صحة اإلنساف والبيئة؛

(د)

اؼبلوثة؛
خيارات إلدارة األخطار اليت تش ّكلها اؼبواقع ّ

(ىػ)

تقييم الفوائد والتكاليف؛

(و)

التحقرق من صحة النتائج.

تشجع األطراؼ على التعاوف يف وضع اسًتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد اؼبواقع اؼب َّلوثة بالزئبق
ٗ-
ِّ
وتقييمها وربديد أولوياهتا وإدارهتا والقياـ ،وفقاً للمقتضى ،بتطهَتىا.
المادة 13
الموارد واآللية المالية
ٔ  -يضطلع كل طرؼ بتوفَت ،موارد تتعلّق باألنشطة الوطنية اليت ترمي إىل تنفيذ ىذه االتفاقية ،يف حدود
إمكاناتو ،ووفقاً لسياساتو وأولوياتو وخططو وبراؾبو الوطنية ،وجيوز أف تشتمل ىذه اؼبوارد على سبويل ؿبلي من
خالؿ السياسات واالسًتاتيجيات اإلمنائية واؼبيزانيات الوطنية ذات الصلة ،ومن خالؿ سبويل ثنائي ومتعدد
األطراؼ إىل جانب إشراؾ القطاع اػباص.
ٕ-
اؼبادة.

ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ ىذه االتفاقية من جانب البلداف النامية األطراؼ بالتنفيذ الفعاؿ ؽبذه

تشجع اؼبصادر اؼبتعددة األطراؼ واإلقليمية والثنائية للمساعدة اؼبالية والتقنية ولبناء القدرات ونقل
ٖ-
ِّ
التكنولوجيا ،بصفة عاجلة ،على تعزيز وزيادة أنشطتها بشأف الزئبق دعماً لألطراؼ من البلداف النامية يف تنفيذ
ىذه االتفاقية فيما يتصل باؼبوارد اؼبالية واؼبساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
ٗ  -تراعي األطراؼ مراعاة تامة ،يف إجراءاهتا اؼبتعلقة بالتمويل ،اغباجات احملدَّدة والظروؼ اػباصة
لألطراؼ من الدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية أو من أقل البلداف منواً.
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٘  -حيدد ىذا النص آلية لتوفَت موارد مالية كافية ديكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت اؼبناسب .واؽبدؼ من
ىذه اآللية ىو دعم األطراؼ من البلداف النامية واألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف تنفيذ التزاماهتا
دبوجب ىذه االتفاقية.
-ٙ

تشتمل اآللية على ما يلي:
(أ)

الصندوؽ االستئماين التابع ؼبرفق البيئة العاؼبية؛

(ب) برنامج دويل ؿبدَّد لدعم بناء القدرات واؼبساعدة التقنية.
 - ٚيوفِّر الصندوؽ االستئماين التابع ؼبرفق البيئة العاؼبية موارد مالية جديدة كافية ديكن التنبؤ هبا وتتاح يف
الوقت اؼبناسب للوفاء بالتكاليف دعماً لتنفيذ ىذه االتفاقية على النحو الذي يوافق عليو مؤسبر األطراؼ.
وألغراض ىذه االتفاقية ،يتم تشغيل الصندوؽ االستئماين التابع ؼبرفق البيئة العاؼبية بتوجيهات من مؤسبر األطراؼ
ويُعتَرب الصندوؽ مسؤوالً أمامو .ويقدـ مؤسبر األطراؼ توجيهات بشأف االسًتاتيجيات العامة والسياسات
وأولويات الربنامج وأىلية اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية واستخدامها .وإضافة إىل ذلك ،يقدِّـ مؤسبر األطراؼ
توجيهات لوضع قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ديكن أف تتل ّقى الدعم من الصندوؽ االستئماين التابع ؼبرفق
البيئة العاؼبية .ويوفِّر الصندوؽ االستئماين موارد للوفاء بالتكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها للمنافع البيئية العاؼبية
والتكاليف الكاملة اؼبتفق عليها لبعض أنشطة التمكُت.
 - ٛينبغي للصندوؽ االستئماين التابع ؼبرفق البيئة العاؼبية ،أف يأخذ يف االعتبار زبفيضات الزئبق احملتملة
ألي نشاط مقًتح بالنسبة لتكاليفو لدى توفَت اؼبوارد من أجل نشاط ما.
 - ٜوربقيقاً ألغراض ىذه االتفاقية ،سيتم تشغيل الربنامج اؼبشار إليو يف الفقرة ( ٙب) بتوجيو من مؤسبر
ويبت مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ بشأف اؼبؤسسة اؼبضيفة
األطراؼ ويكوف الربنامج مسؤوالً أماموّ .
للربنامج ،اليت تكوف كياناً قائماً ،ويقدـ التوجيو ؽبا ،دبا يف ذلك عن فًتة الربنامج .ويدعى صبيع األطراؼ وسائر
أصحاب اؼبصلحة من ذي الصلة إىل توفَت اؼبوارد اؼبالية للربنامج على أساس طوعي.
ٓٔ  -يتفق مؤسبر األطراؼ والكيانات اليت تؤلِّف اآللية يف االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ ،على ترتيبات
لتنفيذ الفقرات سالفة الذكر.
ٔٔ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ باستعراض ،مستوى التمويل ،والتوجيهات اؼبقدَّمة من مؤسبر األطراؼ إىل
الكيانات اؼبكلَّفة بتشغيل اآللية اؼبنشأة دبوجب ىذه اؼبادة ومدى فاعليتها وقدرهتا على معاعبة االحتياجات
اؼبتغَتة للبلداف النامية األطراؼ واألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ وذلك يف موعد ال يتجاوز انعقاد
ِّ
اجتماعو الثالث ،وبعد ذلك على أساس منتظم .واستناداً إىل ىذا االستعراض ،يتخذ مؤسبر األطراؼ اإلجراء
اؼبناسب لتحسُت فعالية اآللية.
شجع اآللية توفَت اؼبوارد من مصادر
ٕٔ  -تدعى صبيع األطراؼ إىل اؼبسامهة يف اآللية ،يف حدود قدراهتا .وت ِّ
أخرى ،من بينها القطاع اػباص ،وأف تسعى إىل حشد ىذه اؼبوارد من أجل األنشطة اليت تدعمها.
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المادة 14
بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
ٔ  -تتعاوف األطراؼ لتقدـ ،يف حدود إمكانيات كل منها ،مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية مالئمة
ويف الوقت اؼبناسب ،إىل األطراؼ من البلداف النامية ،ال سيما األطراؼ من أقل البلداف منواًّ أو الدوؿ اعبزرية
الصغَتة النامية ،واألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،ؼبساعدهتا على الوفاء بالتزاماهتا دبوجب ىذه
االتفاقية.
ٕ  -جيوز تقدًن اؼبساعدة لبناء القدرات واؼبساعدة التقنية عمالً بالفقرة ٔ واؼبادة ٖٔ ،من خالؿ الًتتيبات
اإلقليمية ودوف اإلقليمية والوطنية ،دبا يف ذلك اؼبراكز اإلقليمية ودوف اإلقليمية القائمة ،ومن خالؿ الوسائل
اؼبتعددة األطراؼ والوسائل الثنائية األخرى ،ومن خالؿ الشراكات ،دبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع
اػباص .وينبغي السعي للتعاوف والتنسيق مع االتفاقات البيئية األخرى اؼبتعددة األطراؼ يف ؾباؿ اؼبواد الكيميائية
والنفايات من أجل زيادة فعالية اؼبساعدة التقنية وتقدديها.
ٖ  -تُشجع األطراؼ من البلداف اؼبتقدمة ،واألطراؼ األخرى وتُػيَ ِّسُر يف حدود قدرات كل منها ،وبدعم
من القطاع اػباص وأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ذوي الصلة ،وفقاً للمقتضى ،تطوير التكنولوجيات البديلة ونقلها
ونشرىا واغبصوؿ على أحدث التكنولوجيات البديلة السليمة بيئياًّ ،لألطراؼ من البلداف النامية ،ال سيما أقل
البلداف منواًّ والدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،واألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،لتعزيز قدراهتا على تنفيذ
فعاالً.
ىذه االتفاقية تنفيذاً ّ
ٗ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ ،حبلوؿ موعد اجتماعو الثاين وما بعده ،على أساس منتظم ،آخذاً يف االعتبار
العروض والتقارير اؼبقدمة من األطراؼ ،دبا يف ذلك اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ٕٔ ،واؼبعلومات اؼبقدمة من
أصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،دبا يلي:
(أ)
النامية؛
النامية.

النظر يف اؼبعلومات عن اؼببادرات القائمة والتقدـ احملرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة؛

(ب) النظر يف احتياجات األطراؼ من التكنولوجيات البديلة ،ال سيما األطراؼ من البلداف
(ج)

ربديد التحديات اليت تواجهها األطراؼ يف نقل التكنولوجيا ،ال سيما األطراؼ من البلداف

٘  -يقدـ مؤسبر األطراؼ توصيات بشأف كيفية زيادة تعزيز اؼبساعدة على بناء القدرات واؼبساعدة التقنية
ونقل التكنولوجيا دبوجب ىذه اؼبادة.
المادة 15
لجنة التنفيذ واالمتثال
ٔ  -تُنشأ هبذا النص آلية تشمل عبنة بصفة ىيئة فرعية تابعة ؼبؤسبر األطراؼ ،لتعزيز تنفيذ واستعراض
االمتثاؿ عبميع أحكاـ ىذه االتفاقية .وتتسم اآللية ،دبا يف ذلك اللجنة ،بطابع تيسَتي وتويل اىتماماً خاصاً
للقدرات والظروؼ الوطنية لألطراؼ.
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ٕ  -تعمل اللجنة على تعزيز تنفيذ صبيع أحكاـ ىذه االتفاقية واستعراض االمتثاؿ ؽبا .وتتدارس اللجنة
قضايا التنفيذ واالمتثاؿ الفردية والعامة معاً وتقدـ توصيات ،وفقاً للمقتضى ،إىل مؤسبر األطراؼ.
ٖ  -تتألّف اللجنة من ٘ٔ عضواً ،ترشحهم األطراؼ وينتخبهم مؤسبر األطراؼ مع إيالء اؼبراعاة الواجبة
للتمثيل اعبغرايف العادؿ استناداً إىل اؼبناطق اػبمس لألمم اؼبتحدة؛ ويُنتَ َخب األعضاء األوائل يف االجتماع األوؿ
ؼبؤسبر األطراؼ وبعد ذلك وفقاً للنظاـ الداخلي الذي يقره مؤسبر األطراؼ عمالً بالفقرة ٘؛ ويكوف ألعضاء
اللجنة اختصاص يف ميداف ذي صلة هبذه االتفاقية ويعكس توازناً مناسباً يف اػبربات.
ٗ-

وجيوز أف تدرس اللجنة مسائل على أساس ما يلي:
(أ)

تقارير مقدمة كتابياً من أي طرؼ فيما خيص امتثالو؛

(ب) تقارير وطنية وفقاً للمادة ٕٔ؛
(ج)

طلبات من مؤسبر األطراؼ.

عرض على مؤسبر األطراؼ للموافقة عليو يف اجتماعو الثاين؛
٘  -تصوغ اللجنة نظامها الداخلي الذي يُ َ
وجيوز ؼبؤسبر األطراؼ أف يعتمد اختصاصات أخرى للجنة.
صل
 - ٙتبذؿ اللجنة كل جهد العتماد توصياهتا بتوافق اآلراء .وإذا استُ ِنف َدت صبيع اعبهود الرامية إىل التو ر
صل إليو ،تعتمد ىذه التوصيات كمالذ أخَت بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األعضاء
إىل توافق اآلراء ومل يتم التو ر
اؼبصوتُت ،على أساس اكتماؿ نصاب قانوين وىو ثلثا عدد األعضاء.
اغباضرين و ِّ
المادة 16
الجوانب الصحية
ٔ-

تشجع األطراؼ على ما يلي:

(أ) التشجيع على وضع وتنفيذ اسًتاتيجيات وبرامج ترمي إىل ربديد وضباية اجملموعات السكانية
اؼبعرضة للخطر ،ال سيما فئات السكاف الضعيفة ،وديكن أف تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند إىل
حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق ،ووضع أىداؼ للحد من التعرض للزئبق ،حيثما يقتضي
األمر ذلك ،وتثقيف اعبمهور ،دبشاركة قطاع الصحة العامة والقطاعات األخرى اؼبشاركة؛
(ب) التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية وتتعلق بالتعرض
اؼبهٍت للزئبق وؼبركبات الزئبق؛
(ج) تعزيز خدمات الرعاية الصحية اؼبالئمة لوقاية الفئات السكانية اؼبتضررة جراء التعرض للزئبق أو
ؼبركبات الزئبق وعالجها ورعايتها؛
(د) تكوين وتعزيز القدرات اؼبؤسسية واؼبهنية الصحية للوقاية من األخطار الصحية الناصبة عن
التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعالجها ورصدىا.

29

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4

ٕ-

ينبغي ؼبؤسبر األطراؼ ،يف معرض حبثو للقضايا أو األنشطة اؼبتعلقة بالصحة ،أف يقوـ دبا يلي:

(أ) التشاور والتعاوف مع منظمة الصحة العاؼبية ،ومنظمة العمل الدولية ،وسائر اؼبنظمات الدولية
ذات الصلة ،وفقاً للمقتضى؛
(ب) تعزيز التعاوف وتبادؿ اؼبعلومات مع منظمة الصحة العاؼبية ومنظمة العمل الدولية وسائر
اؼبنظمات اغبكومية الدولية ذات الصلة ،وفقاً للمقتضى.
المادة 17
تبادل المعلومات
ٔ-

يعمل كل طرؼ على تيسَت تبادؿ ما يلي:

(أ) اؼبعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية اؼبتعلقة بالزئبق ومركباتو ،دبا يف ذلك
اؼبعلومات عن السمية والسمية اإليكولوجية والسالمة؛
(ب) اؼبعلومات عن خفض أو إهناء إنتاج الزئبق ومركباتو واستخدامها أو التجارة فيها ،وانبعاثاهتا
واطالقتها؛
(ج)

اؼبعلومات عن البدائل اجملدية تقنياً واقتصادياً ؼبا يلي:
’ٔ ‘

اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق؛

’ٕ ‘

عمليات التصنيع اليت يُستخدـ فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق؛

’ٖ ‘

األنشطة وعمليات التصنيع اليت ينتج عنها انبعاث أو إطالؽ الزئبق أو مركباتو؛

دبا يف ذلك اؼبعلومات عن اؼبخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد االقتصادية واالجتماعية ؽبذه البدائل؛
(د) اؼبعلومات الوبائية اؼبتعلقة باآلثار الصحية اؼبرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباتو ،وذلك بالتعاوف
الوثيق مع منظمة الصحة العاؼبية واؼبنظمات األخرى ذات الصلة ،وفقاً للمقتضى.
ٕ  -جيوز لألطراؼ أف تتبادؿ اؼبعلومات اؼبشار إليها يف الفقرة ٔ بشكل مباشر ،أو عرب األمانة ،أو
بالتعاوف مع اؼبنظمات األخرى ذات الصلة ،دبا فيها أمانات االتفاقيات اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية والنفايات ،وفقاً
للمقتضى.
ٖ  -تيسر األمانة التعاوف على صعيد تبادؿ اؼبعلومات اؼبشار إليها يف ىذه اؼبادة ،وكذلك مع اؼبنظمات
ذات الصلة ،دبا فيها أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ واؼببادرات الدولية األخرى .وإضافة إىل
اؼبعلومات الواردة من األطراؼ ،فإف ىذه اؼبعلومات تشمل اؼبعلومات اؼبقدمة من اؼبنظمات اغبكومية الدولية
واؼبنظمات غَت اغبكومية اليت لديها خربة يف ؾباؿ الزئبق ،ومن اؼبؤسسات الوطنية والدولية اليت تتمتع بتلك
اػبربة.
ٗ  -يعُت كل طرؼ نقطة اتصاؿ وطنية لتبادؿ اؼبعلومات يف إطار ىذه االتفاقية ،دبا يف ذلك ما يتعلق
دبوافقة األطراؼ اؼبستوردة دبوجب اؼبادة ٖ.
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٘  -ألغراض ىذه االتفاقية ،ال تعترب اؼبعلومات اػباصة بصحة وسالمة اإلنساف والبيئة معلومات سرية.
وتقوـ األطراؼ اليت تتبادؿ اؼبعلومات األخرى عمالً هبذه االتفاقية حبماية أي معلومات سرية وفق ما ىو متفق
عليو بصورة متبادلة.
المادة 18
إعالم الجمهور وتوعيتو وتثقيفو
ٔ-

يقوـ كل طرؼ ،يف حدود إمكانياتو ،بتعزيز وتيسَت ما يلي:
(أ)

تزويد اعبمهور باؼبعلومات اؼبتاحة عن:
’ٔ‘ اآلثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباتو؛
’ٕ‘ بدائل الزئبق ومركباتو؛
’ٖ‘ اؼبواضيع احملددة يف الفقرة ٔ من اؼبادة ٔٚ؛
’ٗ‘ نتائج أنشطتو يف ؾباالت البحوث والتطوير والرصد دبوجب اؼبادة ٜٔ؛
’٘‘ أنشطتو الرامية إىل الوفاء بالتزاماتو دبوجب ىذه االتفاقية؛

(ب) التثقيف والتدريب وتوعية اعبمهور فيما يتعلق بأثر التعرض للزئبق ومركباتو على صحة اإلنساف
والبيئة ،بالتعاوف مع اؼبنظمات اغبكومية الدولية واؼبنظمات غَت اغبكومية ذات الصلة والفئات السكانية
الضعيفة ،وفقاً للمقتضى.
ٕ  -يستخدـ كل طرؼ اآلليات اؼبوجودة أو يويل االعتبار لوضع آليات ،مثل سجالت إطالؽ ونقل
اؼبلوثات ،وفقاً للمقتضى ،عبمع ونشر اؼبعلومات عن تقديرات كمياتو السنوية من الزئبق ومركباتو اليت يتم
انبعاثها أو إطالقها أو التخلص منها من خالؿ األنشطة البشرية.
المادة 19
البحوث والتطوير والرصد
ٔ-

تسعى األطراؼ ،مع مراعاة ظروفها وقدراهتا ،إىل إعداد وربسُت ما يلي:

(أ)
اؼبياه واألراضي؛

قوائم جرد الستخداـ واستهالؾ الزئبق ومركباتو وانبعاثاهتا البشرية اؼبنشأ إىل اعبو وإطالقاهتا يف

(ب) مناذج رصد سبثيلي للمناطق اعبغرافية ؼبستويات الزئبق ومركبات الزئبق لدى الفئات السكانية
الضعيفة ويف األوساط البيئية ،دبا يف ذلك األوساط اغبيوية مثل األظباؾ والثدييات البحرية والسالحف البحرية
والطيور ،وكذلك التعاوف على صعيد صبع وتبادؿ العينات اؼبالئمة ذات الصلة؛
(ج) تقييمات آثار الزئبق ومركباتو على صحة اإلنساف والبيئة ،إضافة إىل اآلثار االجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،وال سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة؛
(د)

اؼبنهجيات اؼبنسقة لألنشطة اؼبضطلع هبا دبوجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)؛
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(ى) اؼبعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباتو وانتقاؽبا( ،دبا يف ذلك االنتقاؿ البعيد اؼبدى
والًتاكم) ،وربوؿ ومصَت الزئبق ومركباتو يف ؾبموعة من النظم اإليكولوجية ،وإيالء االعتبار اؼبناسب للتمييز بُت
االنبعاثات واإلطالقات البشرية اؼبنشأ واإلطالقات الطبيعية للزئبق ،وإعادة الزئبق لدورتو البيئية من ترسباتو
القددية؛
(و)

اؼبعلومات اؼبتعلقة بالتجارة يف الزئبق ومركبات الزئبق واؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق؛

(ز) واؼبعلومات والبحوث بشأف التوافر التقٍت واالقتصادي للمنتجات والعمليات اػبالية من الزئبق،
وأفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية ػبفض انبعاثات وإطالقات الزئبق ومركباتو ورصدىا.
ينبغي لألطراؼ ،وفقاً للمقتضى ،أف تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند
ٕ-
اضطالعها باألنشطة احملددة يف الفقرة ٔ.
المادة 21
خطط التنفيذ
ٔ  -جيوز لكل طرؼ ،عقب إجراء تقييم ّأويل ،أف يضع ويُطَبِّق خطة تنفيذ تراعي ظروفو احمللية ،للوفاء
ويتعُت إحالة أي خطة من ىذا النوع إىل األمانة يف أسرع وقت بعد
بااللتزامات دبوجب ىذه االتفاقيةَّ .
إعدادىا.
ٕ  -جيوز لكل طرؼ أف يستعرض خطتو اػباصة بالتنفيذ وأف حي ّدثها مراعياً يف ذلك ظروفو احمللية وبالرجوع
إىل التوجيهات الصادرة عن مؤسبر األطراؼ وغَت ذلك من التوجيهات ذات الصلة.
يتعُت على األطراؼ ،لدى اضطالعها باألعماؿ الواردة يف الفقرتُت ٔ وٕ ،أف تستشَت أصحاب
ٖ-
َّ
اؼبصلحة الوطنيُت لتيسَت وضع خططها للتنفيذ وتنفيذىا واستعراضها وربديثها.
ٗ-
االتفاقية.

لألطراؼ أيضاً أف تقوـ بالتنسيق فيما بينها بشأف اػبطط اإلقليمية الرامية إىل تيسَت تنفيذ ىذه
المادة 21
اإلبالغ

ٔ  -يقدِّـ كل طرؼ ،عن طريق األمانة ،إىل مؤسبر األطراؼ تقارير عن التدابَت اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ
ىذه االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابَت والتحديات احملتملة اليت قد تواجهو يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
ٕ-
االتفاقية.

يُدرِج كل طرؼ يف تقاريره اؼبعلومات على النحو اؼبطلوب يف اؼبواد ٖ و٘ و ٚو ٛو ٜمن ىذه

يبت مؤسبر األطراؼ إباف اجتماعو األوؿ يف مسألة توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أف تتبعو
ٖ-
ّ
األطراؼ ،مع مراعاة استصواب تنسيق اإلبالغ مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية
والنفايات.
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المادة 22
تقييمات الفعالية
ٔ  -يقيِّم مؤسبر األطراؼ مدى فعالية ىذه االتفاقية ،ابتداءً من فًتة ال تزيد عن ستة أعواـ بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك على فًتات يقررىا مؤسبر األطراؼ.
ٕ  -ولتيسَت التقييم ،يبدأ مؤسبر األطراؼ ،إباف اجتماعو األوؿ ،بوضع الًتتيبات لتزويده ببيانات رصد
مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاؽبا يف البيئة ،وكذلك االذباىات يف مستويات الزئبق ومرّكبات الزئبق
اؼبالحظة يف األوساط األحيائية والفئات السكانية الضعيفة.
َ
ٖ-

ُجيرى التقييم على أساس اؼبعلومات العلمية والبيئية والتقنية واؼبالية واالقتصادية اؼبتاحة ،دبا يف ذلك:

(أ)

التقارير ومعلومات الرصد األخرى اؼبق ّدمة إىل مؤسبر األطراؼ عمالً بالفقرة ٕ؛

(ب) التقارير اؼبقدمة عمالً باؼبادة ٕٔ؛
(ج)

اؼبعلومات والتوصيات اؼبقدَّمة عمالً باؼبادة ٘ٔ؛

(د) التقارير واؼبعلومات األخرى ذات الصلة بشأف سَت الًتتيبات القائمة دبقتضى ىذه االتفاقية
واؼبتعلقة باؼبساعدات اؼبالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
المادة 23
مؤتمر األطراف
ٔ-

يُنشأ دبوجب ىذا النص مؤسبر لألطراؼ.

ٕ  -ينعقد االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ بدعوة من اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف موعد
ال يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخوؿ ىذه االتفاقية حيِّز النفاذ .وبعد ذلك تُعقد االجتماعات العادية ؼبؤسبر
األطراؼ على فًتات منتظمة يقررىا اؼبؤسبر.
ٖ  -تُعقد اجتماعات استثنائية ؼبؤسبر األطراؼ يف أوقات أخرى حسبما يراىا اؼبؤسبر ضرورية ،أو بناءً على
طلب خطّي من أي طرؼ ،بشرط أف يؤيده ثلث عدد األطراؼ على األقل ،يف غضوف ستة أشهر بعد أف تبلغ
األمانة األطراؼ هبذا الطلب.
ٗ  -يوافق مؤسبر األطراؼ بتوافق اآلراء يف أوؿ اجتماع لو على نظاـ داخلي وقواعد مالية ،لو أو ألي من
ىيئاتو الفرعية ،إضافة إىل األحكاـ اؼبالية اليت تنظم سَت عمل األمانة ،ويعتمد تلك النصوص.
٘  -يُبقي مؤسبر األطراؼ تنفيذ ىذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم اؼبستمرين .ويؤدي اؼبؤسبر اؼبهاـ اؼبوكلة
إليو دبوجب ىذه االتفاقية .وربقيقاً ؽبذه الغاية يقوـ مؤسبر األطراؼ دبا يلي:
(أ)

إنشاء اؽبيئات الفرعية اليت يراىا ضرورية لتنفيذ ىذه االتفاقية؛

(ب) التعاوف ،عند االقتضاء ،مع اؼبنظمات الدولية اؼبختصة واؽبيئات اغبكومية الدولية واؼبنظمات
غَت اغبكومية؛
(ج)

االستعراض اؼبنتظم عبميع اؼبعلومات اليت تتاح لو ولألمانة عمالً باؼبادة ٕٔ؛
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(د)
(ى)
(و)

النظر يف أي توصيات تق ّدـ إليو من قِبَل عبنة التنفيذ واالمتثاؿ؛

حبث وازباذ أي إجراء إضايف يراه ضرورياً لتحقيق أىداؼ ىذه االتفاقية؛

استعراض اؼبرفقُت ألف وباء عمالً باؼبادة ٗ واؼبادة ٘.

 - ٙجيوز لألمم اؼبتحدة ووكاالهتا اؼبتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وكذلك أي دولة ليست طرفاً
يف ىذه االتفاقية ،أف تكوف فبثّلة يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ بصفة مراقب .وجيوز قبوؿ أي ىيئة أو وكالة،
سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غَت حكومية ذات اختصاص يف اؼبسائل اليت تشملها ىذه االتفاقية
وأبلغت األمانة برغبتها يف أف تكوف فبثلة يف اجتماع ؼبؤسبر األطراؼ بصفة مراقب ،ما مل يعًتض على ذلك ثلث
األطراؼ اغباضرة على األقل .وخيضع قبوؿ اؼبراقبُت ومشاركتهم للنظاـ الداخلي الذي يعتمده مؤسبر األطراؼ.
المادة 24
األمانة
ٔ-
ٕ-

تُنشأ دبوجب ىذا النص أمانة.

تضطلع األمانة بالوظائف التالية:
وضع الًتتيبات الجتماعات مؤسبر األطراؼ وىيئاتو الفرعية وتزويدىا باػبدمات وفقاً

(أ)
للمقتضى؛
(ب) تيسَت تقدًن اؼبساعدة إىل األطراؼ ،وال سيما األطراؼ من البلداف النامية واألطراؼ اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،يف تنفيذ ىذه االتفاقية ،بناء على طلبها؛
(ج) التنسيق ،وفقاً للمقتضى ،مع أمانات اؽبيئات الدولية ذات الصلة ،وال سيما االتفاقيات
األخرى اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية والنفايات؛
(د)

مساعدة األطراؼ يف تبادؿ اؼبعلومات اؼبتصلة بتنفيذ ىذه االتفاقية؛

(ى) إعداد تقارير دورية استناداً إىل اؼبعلومات الواردة عمالً باؼبادتُت ٘ٔ ؤٕ وغَتىا من
اؼبعلومات اؼبتاحة ،وإتاحتها لألطراؼ؛
(و) الدخوؿ ،بتوجيو عاـ من مؤسبر األطراؼ ،يف ما قد يكوف الزماً من الًتتيبات اإلدارية
والتعاقدية ألداء وظائفها بفعالية؛
(ز)
األطراؼ.

أداء وظائف األمانة األخرى احملددة يف ىذه االتفاقية ،وغَتىا من الوظائف اليت يقررىا مؤسبر

ٖ  -يؤدي اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة وظائف األمانة ؽبذه االتفاقية ،ما مل يقرر مؤسبر
اؼبصوتة ،أف يوكِل وظائف األمانة إىل واحدة أو أكثر من
األطراؼ ،بأغلبية ثالثة أرباع عدد األطراؼ اغباضرة و ّ
اؼبنظمات الدولية األخرى.
ٗ  -جيوز ؼبؤسبر األطراؼ ،بالتشاور مع اؽبيئات الدولية اؼبختصة ،العمل على تعزيز التعاوف والتنسيق بُت
األمانة وأمانات االتفاقيات األخرى اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية والنفايات .وجيوز ؼبؤسبر األطراؼ ،بالتشاور مع
اؽبيئات الدولية اؼبختصة ،أف يقدِّـ توجيهات إضافية بشأف ىذه اؼبسألة.
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المادة 25
تسوية المنازعات
ٔ  -تسعى األطراؼ إىل تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلّق بتفسَت أو تطبيق ىذه االتفاقية عن طريق
التفاوض أو أي طرؽ سلمية أخرى زبتارىا بنفسها.
ٕ  -عند التصديق على ىذه االتفاقية أو قبوؽبا أو إقرارىا أو االنضماـ إليها ،أو يف أي وقت الحق ،جيوز
ألي طرؼ ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أف يعلن ،يف صك خطّي يُقدَّـ للوديع فيما خيص أي
منازعة تتعلّق بتفسَت أو تطبيق االتفاقية ،عن اعًتافو بإحدى الوسيلتُت التاليتُت أو كلتيهما على سبيل اإللزاـ
لتسوية اؼبنازعات إزاء أي طرؼ يقبل نفس االلتزاـ:
(أ)

التحكيم وفقاً لإلجراءات اؼببيَّنة يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق ىاء؛

(ب) عرض اؼبنازعة على ؿبكمة العدؿ الدولية.

ٖ  -جيوز ألي طرؼ من اؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي أف ي ِ
صدر إعالناً لو نفس األثر فيما
ُ
يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً للفقرة ٕ.
ٗ  -يظل اإلعالف الصادر عمالً بالفقرة ٕ أو ٖ سارياً إىل أف تنقضي فًتة سريانو وفقاً ألحكامو أو غبُت
انقضاء ثالثة أشهر بعد إيداع إشعار خطّي بإلغائو لدى الوديع.
٘  -ال يؤثّر انقضاء سرياف أي إعالف أو تقدًن إشعار إلغاء أو إعالف جديد بأي وسيلة من الوسائل يف
اإلجراءات اليت قد تكوف قيد النظر أماـ أي ىيئة ربكيم أو ؿبكمة العدؿ الدولية ما مل يتفق الطرفاف يف اؼبنازعة
على خالؼ ذلك.
 - ٙإذا مل يقبل طرفا اؼبنازعة نفس وسيلة تسوية اؼبنازعة عمالً بالفقرة ٕ أو الفقرة ٖ ،وإذا مل يتم ّكنا من
تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل اؼبذكورة يف الفقرة ٔ خالؿ مدة اثٍت عشر شهراً بعد قياـ أحد الطرفُت
بإخطار الطرؼ اآلخر بوجود منازعة بينهما ،رباؿ اؼبنازعة إىل عبنة توفيق بناءً على طلب أ ٍي من طريف اؼبنازعة.
وتنطبق اإلجراءات الواردة يف اعبزء الثاين من اؼبرفق ىاء على التوفيق دبوجب ىذه اؼبادة.
المادة 26
تعديالت االتفاقية
ٔ-

جيوز ألي طرؼ أف يقًتح تعديالت ؽبذه االتفاقية.

ٕ  -تُعتمد تعديالت ىذه االتفاقية يف اجتماع ؼبؤسبر األطراؼ .وتُبلِّغ األمانة نص أي تعديل مقًتح ؽبذه
االتفاقية إىل األطراؼ قبل موعد االجتماع الذي سيُقًتح فيو اعتماده بستة أشهر على األقل .وتُبلِّغ األمانة أيضاً
اؼبوقعُت على ىذه االتفاقية بالتعديالت اؼبقًتحة وتبلِّغ هبا كذلك الوديع ،للعِْلم.
ٖ  -تبذؿ األطراؼ قصارى جهدىا للتوصل إىل اتفاؽ على أي تعديل مقًتح ؽبذه االتفاقية بتوافق اآلراء.
وإذا استُنفدت صبيع اعبهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء ،دوف التوصل إىل اتفاؽ ،يُعتمد التعديل،
اؼبصوتة يف االجتماع.
كحل أخَت ،بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراؼ اغباضرة و ّ
ٗ-

يُرسل الوديع التعديل اؼبعتمد إىل صبيع األطراؼ للتصديق عليو أو قبولو أو إقراره.
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٘  -يتم إخطار الوديع كتابةً بالتصديق على أي تعديل أو قبولو أو إقراره .ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقاً
للفقرة ٖ بالنسبة لألطراؼ اليت قبلت االلتزاـ بو اعتباراً من اليوـ التسعُت بعد -تاريخ إيداع صكوؾ التصديق
عليو أو قبولو أو إقراره من قِبَل ثالثة أرباع األطراؼ على األقل اليت كانت أطرافاً وقت اعتماد التعديل .ويبدأ
نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة ألي طرؼ آخر يف اليوـ التسعُت بعد تاريخ إيداع ذلك الطرؼ وثيقة تصديقو
على ىذا التعديل أو قبولو أو إقراره.
المادة 27
اعتماد المرفقات وتعديلها
ٔ  -تشكل مرفقات ىذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها ،وما مل يُنص صراحة على خالؼ ذلك ،تشكل أية
إشارة إىل ىذه االتفاقية إشارة يف الوقت ذاتو إىل أي مرفقات ؽبا.
ٕ  -تقتصر أي مرفقات إضافية تُعتمد بعد بدء نفاذ ىذه االتفاقية على اؼبسائل اإلجرائية أو العلمية أو
التقنية أو اإلدارية.
ٖ-

ينطبق اإلجراء التايل على اقًتاح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية ؽبذه االتفاقية:

(أ)
من اؼبادة ٕٙ؛

تُقًتح مرفقات إضافية ؽبذه االتفاقية وتُعتمد طبقاً لإلجراء اؼبنصوص عليو يف الفقرات ٔ إىل ٖ

(ب) يقوـ أي طرؼ ال يستطيع قبوؿ أي مرفق إضايف بإخطار الوديع كتابةً بذلك يف غضوف سنة
من تاريخ قياـ الوديع بإبالغو باعتماد ذلك اؼبرفق .ويبلِّغ الوديع ،دوف تأخَت ،صبيع األطراؼ بأي إخطار يتلقاه.
وجيوز ألي طرؼ يف أي وقت أف ُخيطر الوديع ،خطياً ،بأنو يسحب إخطاره السابق بعدـ قبوؿ أي مرفق
إضايف ،وعند ذلك يبدأ نفاذ اؼبرفق بالنسبة ؽبذا الطرؼ وفقاً للفقرة الفرعية (ج)؛
(ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضايف ،يصبح اؼبرفق
نافذاً بالنسبة عبميع األطراؼ اليت مل تقدـ إخطاراً بعدـ القبوؿ وفقاً ألحكاـ الفقرة الفرعية (ب).
ٗ  -خيضع اقًتاح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديالت ؼبرفقات ىذه االتفاقية لنفس اإلجراءات اؼبتبعة يف اقًتاح
واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية ؽبذه االتفاقية ،باستثناء أف أي تعديل ؼبرفق ما ال يبدأ نفاذه بالنسبة ألي
طرؼ يكوف قد قدـ إعالناً بشأف تعديل اؼبرفقات وفقاً للفقرة ٘ من اؼبادة ٖٓ ،ويف ىذه اغبالة يبدأ نفاذ ىذا
التعديل بالنسبة ؽبذا الطرؼ يف اليوـ التسعُت بعد التاريخ الذي أودع فيو لدى الوديع صك تصديقو أو قبولو أو
إقراره أو انضمامو فيما يتعلق هبذا التعديل.
٘  -إذا اتصل مرفق إضايف أو تعديل على مرفق بتعديل ؽبذه االتفاقية ،ال يدخل اؼبرفق اإلضايف أو التعديل
حيِّز النفاذ إىل أف يدخل تعديل االتفاقية حيِّز النفاذ.
المادة 28
حق التصويت
ٔ-
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ٕ  -سبا ِرس أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي حقها يف التصويت بشأف اؼبسائل اليت تدخل يف نطاؽ
اختصاصها ،بإدالئها بعدد من األصوات مسا ٍو لعدد الدوؿ األعضاء فيها اليت تكوف أطرافاً يف االتفاقية .وال
سبا ِرس ىذه اؼبنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة من دوؽبا األعضاء سبا ِرس حقها يف التصويت،
والعكس بالعكس.
المادة 29
التوقيع
يُفتَح باب التوقيع على ىذه االتفاقية يف كوماموتو ،الياباف عبميع الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل
االقتصادي بتاريخ ٓٔ ؤٔ تشرين األوؿ/أكتوبر ٖٕٔٓ ،وبعد ذلك يف مقر األمم اؼبتحدة يف نيويورؾ حىت
تاريخ  ٜتشرين األوؿ/أكتوبر ٕٗٔٓ.
المادة 31
التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام
ٔ  -زبضع ىذه االتفاقية للتصديق أو القبوؿ أو اإلقرار من جانب الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل
االقتصادي .ويُفتح باب االنضماـ إىل االتفاقية للدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي اعتباراً من اليوـ
التايل لتاريخ إقفاؿ باب التوقيع عليها .وتودع صكوؾ التصديق أو القبوؿ أو اإلقرار أو االنضماـ لدى الوديع.
ٕ  -تكوف أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف ىذه االتفاقية ،بدوف أف يكوف أي من
الدوؿ األعضاء فيها طرفاً فيها ،ملزمة جبميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية .ويف حالة اؼبنظمات اليت تكوف
واحدة أو أكثر من الدوؿ األعضاء فيها طرفاً يف ىذه االتفاقية ،تتوىل اؼبنظمة ودوؽبا األعضاء البت يف مسؤولية
كل منها عن الوفاء بالتزاماهتا دبوجب االتفاقية .ويف ىذه اغباالت ،ال جيوز للمنظمة والدوؿ األعضاء فيها أف
سبارس معاً ويف الوقت ذاتو اغبقوؽ الناشئة عن االتفاقية.
ٖ  -تُعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوؾ تصديقها أو قبوؽبا أو إقرارىا أو انضمامها
وزبطر أي منظمة من ىذا القبيل أيضاً الوديع ،الذي
مدى اختصاصها باؼبسائل اليت تنظمها ىذه االتفاقيةُ .
ِ
خيطر بدوره األطراؼ ،بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاؽ اختصاصها.
ٗ  -تُ َش َّجع كل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي على أف ربيل إىل األمانة وقت تصديقها أو
قبوؽبا أو إقرارىا أو انضمامها لالتفاقية معلومات عن تدابَتىا لتنفيذ االتفاقية.
٘  -جيوز ألي طرؼ أف يُعلن يف صك تصديقو أو قبولو أو إقراره أو انضمامو أف أي تعديل
ؼبرفق ما ال يدخل حيز النفاذ بالنسبة لو إال عند إيداع صك تصديقو أو قبولو أو إقراره أو انضمامو اؼبتعلق
بذلك التعديل.
المادة 31
بدء النفاذ
ٔ  -يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية يف اليوـ التسعُت بعد تاريخ إيداع الصك اػبمسُت من صكوؾ التصديق أو
القبوؿ أو اإلقرار أو االنضماـ.

37

UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4

ٕ  -يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تص ّدؽ على ىذه االتفاقية
أو تقبلها أو تقرىا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اػبمسُت من صكوؾ التصديق أو القبوؿ أو اإلقرار أو
االنضماـ يف اليوـ التسعُت بعد تاريخ إيداع ىذه الدولة أو اؼبنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي صك تصديقها
أو إقرارىا أو قبوؽبا أو انضمامها.
مودع من قبِل أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكاً
ٖ  -ألغراض الفقرتُت ٔ وٕ ال يُعترب أي صك َ
إضافياً للصكوؾ اليت أودعتها الدوؿ األعضاء يف تلك اؼبنظمة.
المادة 32
ُّ
التحفظات
ال جيوز إبداء أي ربفرظات على ىذه االتفاقية.
المادة 33
االنسحاب
ٔ  -جيوز ألي طرؼ أف ينسحب من االتفاقية يف أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذىا
بالنسبة لذلك الطرؼ ،وذلك بتوجيو إخطار خطّي إىل الوديع.

ٕ  -يكوف أي انسحاب من ىذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلرم الوديع إخطار
االنسحاب أو يف تاريخ الحق حسبما يتحدَّد يف إخطار االنسحاب.
المادة 34
الوديع
يكوف األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ىو الوديع ؽبذه االتفاقية.
المادة 35
حجية النصوص
ّ

يودع أصل ىذه االتفاقية ،الذي تتساوى نصوصو اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
َ
اغبجية لدى الوديع.
والفرنسية يف ّ

اؼبخولوف حسب األصوؿ ،بالتوقيع على ىذه االتفاقية.
وإثباتاً ؼبا تقدَّـ ،قاـ اؼبوقِّعوف أدناهَّ ،

يف كوماموتو ،الياباف ،يف اليوـ العاشر من شهر تشرين األوؿ/أكتوبر من عاـ ألفُت وثالثة عشر.
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المرفق ألف
المنتجات المضاف إليها الزئبق
تُستثٌت اؼبنتجات التالية من ىذا اؼبرفق:
(أ)

اؼبنتجات األساسية للدفاع اؼبدين ولالستخدامات العسكرية؛

(ب)

منتجات ألغراض البحث ،ومعايرة أجهزة القياس ،ولالستخداـ كمعيار مرجعي؛

اؼبرحالت ،ومصابيح الفلورسنت ذات اؼبهبط البارد ،ومصابيح الفلورسنت ذات
(ج) القواطع و ِّ
اإللكًتود اػبارجي للوحات العرض اإللكًتونية وأجهزة القياس ،إذا مل يوجد بديل ٍ
خاؿ من الزئبق مناسب
لالستعاضة بو؛
(د)

اؼبنتجات اؼبستعملة يف اؼبمارسات التقليدية أو الدينية؛

(ىػ)

أمصاؿ التطعيم اليت ربتوي على الثيومَتساؿ كمادة حافظة.

الجزء األول :المنتجات الخاضعة للفقرة  1من المادة 4
المنتجات المضاف إليها الزئبق

التاريخ الذي لن يُسمح بعده
بتصنيع المنتج أو استيراده أو
تصديره (تاريخ التخلُّص)

الزرية اؼبصنوعة من أكسيدي الزنك والفضة اليت ربتوي على الزئبق ٕٕٓٓ
البطاريات ،ما عدا البطاريات ّ
الزرية اؽبوائية اؼبصنوعة من الزنك واحملتوية على الزئبق بنسبة <ٕٝ
بنسبة <ٕ ،ٝوالبطاريات ّ
القواطع واؼبرحالت ،ما عدا قناطر قياس السعة أو الفقد العالية الدقة والقواطع واؼبرحالت ٕٕٓٓ
الالسلكية ذات الذبذبة العالية ،وأجهزة اؼبراقبة والتح ركم ،على أال يزيد ما ربتوي عليو من الزئبق
مرحل
عن ٕٓ ملغ لكل قنطرة أو مفتاح أو ِّ
مصابيح الفلورسنت الصغَتة ألغراض اإلنارة العامة ≤ ٖٓ واط ويزيد ما ربتوي عليو من الزئبق ٕٕٓٓ
عن ٘ ملغ لكل مشعلة مصباح
مصابيح الفلورسنت األفقية ألغراض اإلنارة العامة:
ٕٕٓٓ
(أ) مصابيح الفلورسنت الثالثية الشريط < ٓ ٙواط ويزيد ما ربتوي عليو من الزئبق عن ٘
ملغ لكل مصباح
(ب) مصابيح فوسفور اؽبالوفوسفات ≤ٓٗ واط وما ربتويو من الزئبق يزيد عن ٓٔ ملغ لكل
مصباح
اؼبصابيح اليت تعمل بالضغط اؼبرتفع لبخار الزئبق وتُستعمل ألغراض اإلنارة الشاملة
ٕٕٓٓ
الزئبق يف مصابيح الفلورسنت ذات اؼبهبط البارد للوحات العرض اإللكًتونية:
(أ) القصَتة (≤ٓٓ٘ ملم) ويزيد ما ربتوي عليو من الزئبق عن ٘ ٖ,ملغ لكل مصباح
(ب) اؼبتوسطة الطوؿ (> ٓٓ٘ ملم و≤ٓٓ٘ ٔ ملم) ويزيد ما ربتوي عليو من الزئبق عن ٘
ملغ لكل مصباح
(ج) الطويلة (> ٓٓ٘ ٔ ملم) ويزيد ما ربتوي عليو من الزئبق عن ٖٔ ملغ لكل مصباح
مواد التجميل (ويزيد ما ربتوي عليو من الزئبق عن جزء واحد باؼبليوف) ،دبا يف ذلك الصابوف ٕٕٓٓ
والكرًن لتفتيح البشرة ،ويستثٌت منها مواد ذبميل منطقة العُت حيث يستخدـ الزئبق كمادة
(ٔ)
فعاؿ ومأموف
حافظة وال يوجد ؽبا بديل ّ
ٕٕٓٓ
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المنتجات المضاف إليها الزئبق
مبيدات اآلفات ،واؼببيدات األحيائية ،ومواد تطهَت اعبروح

أجهزة القياس غَت اإللكًتونية التالية ،ما عدا أجهزة القياس غَت اإللكًتونية اؼبرَّكبة يف اؼبعدات
الكبَتة أو اؼبستخدمة يف القياس العايل الدقة واليت ال يوجد ؽبا بديل خاؿ من الزئبق:
(أ) البارومًتات؛
(ب) أجهزة قياس الرطوبة؛
(ج) مقاييس الضغط؛
(د) مقاييس اغبرارة؛
(ىػ) مقاييس ضغط الدـ.

التاريخ الذي لن يُسمح بعده
بتصنيع المنتج أو استيراده أو
تصديره (تاريخ التخلُّص)
ٕٕٓٓ

(ٔ) ليس القصد إدراج مواد التجميل أو الصابوف أو الكرًن احملتوية على ملوثات نزرة من الزئبق.

الجزء الثاني :المنتجات الخاضعة للفقرة  3من المادة 4
المنتجات المضاف إليها الزئبق
مالغم األسناف
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األحـكـام
تراعي التدابَت اليت يتخذىا الطرؼ للتخلص التدرجيي من استعماؿ مالغم األسناف الظروؼ
الداخلية للطرؼ اؼبعٍت والتوجيهات الدولية ذات الصلة ،وتشمل تدبَتين اثنُت أو أكثر من
التدابَت اؼبدرجة يف القائمة التالية:
’ٔ‘ وضع أىداؼ وطنية ترمي إىل اعبمع بُت الوقاية من تس روس األسناف وتعزيز الصحة،
وبذلك تقلل اغباجة إىل تصليح األسناف؛
’ٕ‘ وضع أىداؼ وطنية ترمي إىل تقليل استعماؽبا؛
وفعالة إكلينيكياًّ
فعالة من حيث التكلفة ّ
’ٖ‘ تشجيع استعماؿ بدائل خالية من الزئبق ّ
لتصليح األسناف؛
’ٗ‘ تشجيع البحث والتطوير للمواد اعبيدة اػبالية من الزئبق اؼبستخدمة يف تصليح
األسناف؛
’٘‘ تشجيع اؼبنظمات اؼبهنية التمثيلية ومدارس طب األسناف على تعليم وتدريب
اؼبهنيُت والطالب يف طب األسناف على استعماؿ بدائل خالية من الزئبق لتصليح
األسناف ،وتشجيع أفضل اؼبمارسات اإلدارية؛
’ ‘ٙعدـ تشجيع بوالص وبرامج التأمُت اليت تفضل استعماؿ اؼبالغم لتصليح األسناف
بدالً من استعماؿ مواد خالية من الزئبق؛
’ ‘ٚتشجيع بوالص وبرامج التأمُت اليت تفضل استعماؿ بدائل جيدة للمالغم يف تصليح
األسناف؛
’ ‘ٛحصر استعماؿ اؼبالغم على شكلها اغبويصلي؛
’ ‘ٜتشجيع استعماؿ أفضل اؼبمارسات البيئية يف مرافق طب األسناف للحد من
إطالقات الزئبق ومرَّكبات الزئبق يف اؼبياه واألراضي.
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المرفق باء
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق
الجزء األول :العمليات الخاضعة للفقرة  2من المادة 5
عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق

تاريخ التخلُّص

إنتاج الكلور والقلويات

ٕٕ٘ٓ

إنتاج األسيتالدىيد الذي يُستخدـ فيو الزئبق أو مركبات الزئبق كمحفز

ٕٓٔٛ

الجزء الثاني :العمليات الخاضعة للفقرة  3من المادة 5
عملية التصنيع باستخدام الزئبق
إنتاج مونومر كلوريد الفينيل

األحكام
تتخذ األطراؼ تدابَت تشمل على كبو غَت حصري ما يلي:
’ٔ‘ خفض استخداـ الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة ٓ٘ يف
اؼبائة حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ مقارنة باستخداـ عاـ ٕٓٔٓ؛
’ٕ‘ تعزيز التدابَت الرامية إىل اغبد من االعتماد على الزئبق اؼبنتج
من عمليات التعدين األويل؛
’ٖ‘ ازباذ تدابَت للح ّد من انبعاثات وإطالقات الزئبق يف البيئة؛

’ٗ‘ دعم البحث والتطوير فيما يتعلق باؼبواد اغبافزة والعمليات
اػبالية من الزئبق؛
’٘‘ عدـ السماح باستخداـ الزئبق بعد طبس سنوات من التاريخ
الذي يتحقق فيو مؤسبر األطراؼ من أف ِّ
احملفزات اػبالية من
الزئبق استناداً إىل العمليات القائمة قد أصبحت ؾبدية من
الناحيتُت االقتصادية والتقنية؛
’ ‘ٙإبالغ مؤسبر األطراؼ بشأف جهوده لتطوير و/أو ربديد بدائل
والتخلص التدرجيي من استخداـ الزئبق عمالً باؼبادة ٕٔ.
ميثالت أو إيثيالت الصوديوم أو تتخذ األطراؼ تدابَت تشمل على كبو غَت حصري ما يلي:
البوتاسيوم
’ٔ‘ تدابَت ػبفض استخداـ الزئبق هبدؼ التخلص التدرجيي من
ىذا االستخداـ بأسرع وقت فبكن وخالؿ ٓٔ سنوات من
دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ؛

’ٕ‘

خفض االنبعاثات واإلطالقات من حيث إنتاج الوحدة
مقارنة بعاـ ٕٓٔٓ؛
بنسبة ٓ٘ يف اؼبائة حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ َ

’ٗ‘

دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالعمليات اػبالية من
الزئبق؛

’ٖ‘

األويل؛
حظر استخداـ الزئبق اػباـ من التعدين ّ
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عملية التصنيع باستخدام الزئبق

إنتاج البوليوريثان باستخدام
ِّ
محفزات تحتوي على الزئبق

األحكام
’٘‘

عدـ السماح باستخداـ الزئبق بعد طبس سنوات من التاريخ
الذي يتحقق فيو مؤسبر األطراؼ من أف العمليات اػبالية من
الزئبق أصبحت ؾبدية من الناحيتُت االقتصادية والتقنية؛

’‘ٙ

إبالغ مؤسبر األطراؼ باعبهود اؼببذولة لتطوير و/أو ربديد
بدائل والتخلص التدرجيي من استخداـ الزئبق عمالً باؼبادة
ٕٔ.

تتخذ األطراؼ تدابَت تشمل على كبو غَت حصري ما يلي:
’ٔ‘ ازباذ تدابَت للح ّد من استخداـ الزئبق ،هبدؼ التخلرص
التدرجيي من ىذا االستخداـ يف أسرع وقت فبكن ،وخالؿ
ٓٔ سنوات من دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ؛
’ٕ‘ ازباذ تدابَت للحد من االعتماد على الزئبق الناتج عن تعدين
األويل؛
الزئبق ّ
’ٖ‘ ازباذ تدابَت للح ّد من انبعاثات وإطالقات الزئبق يف البيئة؛

’ٗ‘ تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلّق ِّ
باحملفزات والعمليات
اػبالية من الزئبق؛
’٘‘ إبالغ مؤسبر األطراؼ باعبهود اؼببذولة لتطوير و/أو ربديد
بدائل والتخلّص التدرجيي من استخداـ الزئبق عمالً باؼبادة
ٕٔ.
ال تنطبق الفقرة  ٙمن اؼبادة ٘ على عملية التصنيع ىذه.
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المرفق جيم
تعدين الذىب الحرفي والضيق النطاق
خطط العمل الوطنية
ٔ-

يدرج كل طرؼ خيضع ألحكاـ الفقرة ٖ من اؼبادة  ٚيف خطة عملو الوطنية ما يلي:
(أ)

أىداؼ وطنية ونسب زبفيض مستهدفة؛

(ب) إجراءات إلهناء:

(ج)

’ٔ ‘

ملغمة الركاز الكاملة؛

’ٕ ‘

اغبرؽ اؼبكشوؼ للملغم أو للملغم اؼبعاجل؛

’ٖ ‘

حرؽ اؼبلغم يف مناطق سكنية؛

’ٗ ‘

رشح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو النفايات اليت أضيف ؽبا الزئبق دوف إزالة
الزئبق أوالً؛

خطوات تيّسر إضفاء طابع رظبي على قطاع تعدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽ أو تنظيمو؛

(د) تقديرات أساسية لكميات الزئبق اؼبستخدمة وللممارسات اؼبستخدمة يف تعدين وتصنيع
الذىب اغبريف والضيق النطاؽ على أراضيو؛
(ى) اسًتاتيجيات لتشجيع اغبد من انبعاثات وإطالقات الزئبق ،والتعرض لو ،يف تعدين وتصنيع
الذىب اغبرفيُت والضيقي النطاؽ ،دبا يف ذلك الطرائق اليت ال تستخدـ الزئبق؛
(و) اسًتاتيجيات إلدارة التجارة ومنع ربويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق القادمة من مصادر
خارجية وؿبلية الستخدامها يف تعدين وتصنيع الذىب اغبرفيُت والضيقي النطاؽ؛
(ز)

اسًتاتيجيات إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرىا؛

(ح) اسًتاتيجية للصحة العامة بشأف تعرض اغبرفيُت واؼبشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ
وؾبتمعاهتم احمللية للزئبق .وينبغي أف تتضمن ىذه االسًتاتيجية صبلة أمور ،من بينها صبع البيانات الصحية،
وتدريب اؼبشتغلُت بالرعاية الصحية ،والتوعية من خالؿ اؼبرافق الصحية؛
(ط) اسًتاتيجيات ؼبنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق اؼبستخدـ يف تعدين الذىب اغبريف
والضيق النطاؽ ،السيما األطفاؿ والنساء يف سن اإلقباب ،وخباصة النساء اغبوامل؛
(ي)
احمللية اؼبتضررة؛
(ؾ)

اسًتاتيجيات لتوفَت اؼبعلومات للحرفيُت واؼبشتغلُت بتعدين الذىب الضيق النطاؽ واجملتمعات
جدوؿ زمٍت لتنفيذ خطة العمل الوطنية.

ٕ  -جيوز لكل طرؼ أف يدرج يف خطة عملو الوطنية اسًتاتيجيات إضافية لتحقيق أىدافو ،منها
استخداـ أو تطبيق معايَت لتعدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽ دوف استخداـ الزئبق ،وآليات قائمة على
األسواؽ ،أو أدوات للتسويق.
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المرفق دال
قائمة بالمصادر الثابتة النبعاثات الزئبق ومركباتو في اللالف الجوي
فئة المصادر الثابتة
ؿبطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم اغبجري؛
اؼبراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم اغبجري؛
(ٔ)

عمليات الصهر والشوي اؼبستخدمة يف إنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية؛
مرافق ترميد النفايات؛
مرافق إنتاج خبث اإلظبنت.

(ٔ) ألغراض ىذا اؼبرفق ،تشَت ”اؼبعادف غَت اغبديدية“إىل الرصاص والزنك والنحاس والذىب الصناعي.
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المرفق ىاء
إجراءات التحكيم والتوفيق
الجزء األول :إجراءات التحكيم
تكوف إجراءات التحكيم ألغراض الفقرة ٕ (أ) من اؼبادة ٕ٘ من االتفاقية على النحو التايل:
المادة 1
ٔ  -جيوز ألي طرؼ أف يشرع يف اللجوء إىل التحكيم وفقاً للمادة ٕ٘ من ىذه االتفاقية بتوجيو إخطار
خطي إىل الطرؼ اآلخر أو األطراؼ األخرى يف اؼبنازعة .ويكوف اإلخطار مشفوعاً ببياف االدعاء ،إىل جانب
أي مستندات داعمة ،ويذكر اإلخطار موضوع التحكيم ويشمل ،بوجو خاص ،مواد االتفاقية اؼبتنازع على
تفسَتىا أو تطبيقها.
ٕ ُ -خيطر الطرؼ اؼبدعي األمانة بأنو حييل منازعة للتحكيم عمالً باؼبادة ٕ٘ من ىذه االتفاقية .ويكوف
اإلخطار مشفوعاً باإلخطار اػبطي اؼبقدـ من الطرؼ اؼبدعي ،وبياف االدعاء ،واؼبستندات الداعمة اؼبشار إليها
يف الفقرة ٔ أعاله .وربيل األمانة اؼبعلومات اليت تتلقاىا بذلك إىل صبيع األطراؼ.
المادة 2
ٔ-

إذا أحيلت منازعة للتحكيم وفقاً للمادة ٔ أعاله ،تُنشأ ىيئة ربكيم .وتتألف اؽبيئة من ثالثة أعضاء.

احملكماف اللذاف يتم تعيينهما على ىذا النحو وباالتفاؽ
ويعُت
ٕ  -يعُت كل طرؼ يف اؼبنازعة ؿب ّكماً ّ
ّ
اؼبشًتؾ بينهما ِّ
احملكم الثالث ،الذي يصبح رئيس ىيئة التحكيم .ويف اؼبنازعات بُت أكثر من طرفُت ،تعُت
األطراؼ اليت ؽبا نفس اؼبصلحة ِّ
ؿبكماً واحداً بصورة مشًتكة باالتفاؽ فيما بينها .وال يكوف رئيس ىيئة التحكيم
من مواطٍت أي من أطراؼ اؼبنازعة ،وال يكوف ؿبل إقامتو اؼبعتاد على أراضي أي من ىذه األطراؼ ،وال يعمل
لدى أي منها ،وال يكوف قد نظر يف القضية بأي صفة أخرى.
ٖ-

ُديأل أي شاغر على النحو اؼبوصوؼ للتعيُت األويل.

المادة 3
يعُت أحد طريف اؼبنازعة ؿب ّكماً يف غضوف شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيو الطرؼ اؼبدعى
ٔ  -إذا مل ّ
عليو إخطار التحكيم ،جيوز للطرؼ اآلخر أف ُخيطر األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ،الذي جيب عليو أف يقوـ
بعملية التعيُت يف غضوف فًتة إضافية مدهتا شهراف.
يعُت رئيس ىيئة التحكيم يف غضوف شهرين من تاريخ تعيُت احمل ّكم الثاين ،يقوـ األمُت العاـ
ٕ  -إذا مل َّ
لألمم اؼبتحدة ،بناء على طلب أحد الطرفُت ،بتعيُت الرئيس يف غضوف فًتة إضافية مدهتا شهراف.
المادة 4
تصدر ىيئة التحكيم قراراهتا وفقاً ألحكاـ ىذه االتفاقية والقانوف الدويل.
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المادة 5
تقرر ىيئة التحكيم نظامها الداخلي ،ما مل يقرر طرفا اؼبنازعة خالؼ ذلك.
المادة 6
جيوز ؽبيئة التحكيم ،بناء على طلب أحد الطرفُت ،أف توصي بتدابَت مؤقتة أساسية للحماية.
المادة 7
ييسر طرفا اؼبنازعة عمل ىيئة التحكيم ويقوماف ،بوجو خاص ،وباستخداـ صبيع الوسائل اؼبوجودة
ربت تصرفهما ،دبا يلي:
(أ) تزويدىا جبميع اؼبستندات واؼبعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛
(ب) سبكينها ،عند االقتضاء ،من استدعاء شهود أو خرباء وتلقي أدلتهم.
المادة 8
يقع على طريف اؼبنازعة وعلى احمل ّكمُت االلتزاـ حبماية سرية أي معلومات أو مستندات حيصلوف عليها
بشكل سري أثناء إجراءات ىيئة التحكيم.
المادة 9
يتحمل طرفا اؼبنازعة حبصتُت متساويتُت تكاليف ىيئة التحكيم ،ما مل تقرر اؽبيئة خالؼ ذلك
بسبب الظروؼ اػباصة للقضية .وربتفظ اؽبيئة بسجل عبميع تكاليفها وتقدـ إقراراً هنائياً بشأهنا إىل الطرفُت.
المادة 11
جيوز لطرؼ لو مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع اؼبنازعة قد تتأثر بالقرار الذي يُتخذ يف القضية
أف يتدخل يف اإلجراءات دبوافقة ىيئة التحكيم.
المادة 11
جيوز ؽبيئة التحكيم أف تستمع إىل ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع اؼبنازعة وأف تبت فيها.
المادة 12
تُتخذ قرارات ىيئة التحكيم بشأف كل من اإلجراءات واؼبضموف بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة 13
ٔ  -إذا مل ديثُل أحد طريف اؼبنازعة أماـ ىيئة التحكيم أو مل يدافع عن قضيتو جيوز للطرؼ اآلخر أف يطلب
من اؽبيئة أف تواصل اإلجراءات وأف تصدر قرارىا .وال يشكل غياب طرؼ أو عدـ دفاع طرؼ عن قضيتو عائقاً
أماـ اإلجراءات.
ٕ  -جيب على ىيئة التحكيم ،قبل إصدار قرارىا النهائي ،أف تتأكد من أف لالدعاء سنداً راسخاً من
حيث الواقع والقانوف.
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المادة 14
تصدر احملكمة قرارىا النهائي يف غضوف طبسة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيو بالكامل ما مل
ذبد أف من الضروري سبديد تلك اؼبهلة الزمنية لفًتة ينبغي أال تتجاوز طبسة أشهر إضافية.
المادة 15
يقتصر القرار النهائي ؽبيئة التحكيم على موضوع اؼبنازعة ويذكر األسباب اليت استند إليها .ويتضمن
أظباء األعضاء الذين شاركوا وتاريخ القرار النهائي .وجيوز ألي عضو من أعضاء اؽبيئة أف يلحق بالقرار النهائي
رأياً مستقالً أو ـبالفاً.
المادة 16
يكوف القرار ملزماً لطريف اؼبنازعة .ويكوف تفسَت االتفاقية الوارد يف القرار النهائي ملزماً أيضاً للطرؼ
تدخل ذلك الطرؼ بشأهنا .ويكوف القرار
الذي يتدخل دبوجب اؼبادة ٓٔ أعاله بقدر ما يتعلق باألمور اليت ّ
النهائي غَت قابل لالستئناؼ إال إذا اتفق طرفا اؼبنازعة مسبقاً على إجراء استئنايف.
المادة 17
أي خالؼ قد ينشأ بُت اؼبلزمُت بالقرار النهائي وفقاً للمادة  ٔٙأعاله ،بشأف تفسَت ذلك القرار أو
طريقة تنفيذه ،جيوز أف يعرضو أي منهم على ىيئة التحكيم اليت أصدرتو لكي تبت فيو.
الجزء الثاني :إجراءات التوفيق
تكوف إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة  ٙمن اؼبادة ٕ٘ من االتفاقية على النحو التايل:
المادة 1
يوجو أي طرؼ يف منازعة طلباً خطياً إىل األمانة إلنشاء ىيئة توفيق عمالً بالفقرة  ٙمن اؼبادة ٕ٘
ّ
من ىذه االتفاقية ،وتوجو نسخة منو إىل الطرؼ اآلخر أو األطراؼ األخرى يف اؼبنازعة .وتبلغ األمانة عندئذ
صبيع األطراؼ بذلك.
المادة 2
ٔ  -تتألف ىيئة التوفيق من ثالثة أعضاء ،ما مل يتفق طرفا اؼبنازعة على خالؼ ذلك ،ويعُت كل طرؼ
معٍت أحدىم ،ويعُت رئيس للهيئة خيتاره ىذاف العضواف بصورة مشًتكة.
عُت األطراؼ اليت ؽبا نفس اؼبصلحة عضوىا يف اؽبيئة
ٕ  -يف اؼبنازعات اليت تنشأ بُت أكثر من طرفُت ،ت ّ
بصورة مشًتكة وباالتفاؽ فيما بينها.
المادة 3

إذا مل تتم أي تعيينات من قِبَل الطرفُت يف غضوف شهرين من تاريخ استالـ األمانة الطلب اػبطي
اؼبشار إليو يف اؼبادة ٔ أعاله ،جيري األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ،بناء على طلب أي طرؼ ،تلك التعيينات يف
غضوف فًتة إضافية مدهتا شهراف.
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المادة 4
عُت األمُت
إذا مل يتم اختيار رئيس ىيئة التوفيق يف غضوف شهرين من تعيُت العضو الثاين يف اؽبيئة ،ي ّ
العاـ لألمم اؼبتحدة الرئيس ،بناء على طلب أي طرؼ يف اؼبنازعة ،يف غضوف فًتة إضافية مدهتا شهراف.
المادة 5
للمنازعة.

تساعد ىيئة التوفيق طريف اؼبنازعة بطريقة مستقلة وؿبايدة يف ؿباوالهتما التوصل إىل تسوية ودية

المادة 6
ٔ  -جيوز ؽبيئة التوفيق أف تدير إجراءات التوفيق بالطريقة اليت تراىا مناسبة ،واضعة يف االعتبار على كبو
كامل ظروؼ القضية واآلراء اليت قد يعرب عنها طرفا اؼبنازعة ،دبا يف ذلك أي طلب لتسوية سريعة .وجيوز ؽبا أف
تعتمد نظامها الداخلي حسب الضرورة ،ما مل يتفق الطرفاف على خالؼ ذلك.
ٕ-

جيوز ؽبيئة التوفيق ،يف أي وقت أثناء اإلجراءات ،أف تطرح مقًتحات أو توصيات لتسوية اؼبنازعة.

المادة 7
يتعاوف طرفا اؼبنازعة مع ىيئة التوفيق .ويسعيا بوجو خاص إىل االمتثاؿ لطلبات اؽبيئة تقدًن مواد
خطية ،وتقدًن األدلة ،وحضور االجتماعات .وعلى الطرفُت وأعضاء ىيئة التوفيق االلتزاـ حبماية سرية أي
معلومات أو مستندات حيصلوف عليها بشكل سري أثناء إجراءات اؽبيئة.
المادة 8
تتخذ ىيئة التوفيق قراراهتا بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة 9
تقدـ ىيئة التوفيق تقريراً يتضمن توصيات لتسوية اؼبنازعة يف موعد أقصاه اثٍت عشر شهراً من اكتماؿ
إنشائها ،وينظر فيو طرفا اؼبنازعة حبسن نية ،ما مل تكن اؼبنازعة قد سبت تسويتها بالفعل.
المادة 11
تبت ىيئة التحكيم يف أي خالؼ بشأف ما إذا كاف لديها اختصاص النظر يف مسألة أحيلت إليها.
المادة 11
يتحمل طرفا اؼبنازعة بالتساوي تكاليف ىيئة التحكيم ،ما مل يتفقا على خالؼ ذلك .وربتفظ اؽبيئة
بسجل جبميع تكاليفها وتقدـ إقراراً هنائياً بشأف تلك التكاليف إىل الطرفُت.
___________

48

