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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
 بشأن الزئبق 

 االجتماع األول
 2017 سبتمب /أيلول 29-24 جنيف،

 

 املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

 

 

: النماذج اليت ستستخدم يف تسجيل إعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة 1/12-املقرر ا م
 يف املرفق ألف واملرفق ابء، ومناذج سجل اإلعفاءات

 إن مؤمتر األطراف،
، على النحو املبني ٦من املادة   ٢و ١النماذج املستخدمة لتسجيل إعفاء عماًل ابلفقرتني يعتمد  - 1

 يف مرفق هذا املقرر؛ 
، على النحو املبني يف  ٦من املادة    4و   3مناذج سجل اإلعفاءات عماًل ابلفقرتني    يعتمد أيضاً  - 2

 مرفق هذا املقرر؛
ه للدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي إىل األمانة أن تتيح النماذج املذكورة أعاليطلب   - 3

 املذكورة أعاله، من أجل تسجيل إعفاء من اإلعفاءات؛
حتتفظ يوعز   - 4 وأن  أعاله  املذكورة  النماذج  حسب  لإلعفاءات  سجاًل  تنشئ  أن  األمانة  إىل 

 ابلسجالت وتتيحها الطالع اجلمهور.

1/12-ملقرر ا مامرفق     

 لتسجيل إعفاءات املنتجات والعمليات املدرجة يف اجلزء األول من املرفقني ألف وابءالنموذج املقرتح  
 التفاقية ميناماات 

 
1  
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 املرفق ألف: املنتجات املضاف إليها الزئبق
 4تسجيل إعفاء فيما خيص املادة  

 الطرف: 
طَر أمانة اتفاقية مينامات  من االتفاقية. وال يشرتط احلصول    6من املادة    1بتسجيل اإلعفاء التايل عماًل ابلفقرة    هبذا ُتخ

 على إعفاء للمنتجات املستثناة من املرفق ألف. 
املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء  

 األول من املرفق ألف 
الفئة   أو  الفئة  إىل  اإلشارة  يرجى 

اإلعفاء  الفرعية اليت جيري تسجيل  
للتصنيع   هو  وهل  خيصها،  فيما 

 و/أو االسترياد و/أو التصدير 

)إذا كانت  اإلعفاء  مدة 
أعوام من اتريخ   5أقل من  

 التخلص التدرجيي( 

البطارايت، ما عدا البطارايت الزرّية املصنوعة من  
الزئبق   على  حتتوي  اليت  الفضة  وأكسيد  الزنك 

صنوعة  ٪ والبطارايت الزرّية اهلوائية امل 2بنسبة >
 ٪ 2من الزنك واحملتوية على الزئبق بنسبة >

 
 

 

قناطر   عدا  ما  الت،  واملرحِّّ الكهرابئية  املفاتيح 
واملفاتيح   الدقة  العالية  الفقد  أو  السعة  قياس 
يف   العالية  الذبذبة  ذات  الالسلكية  واملرحالت 

يزيد عن   أجهزة املراقبة والتحكُّم، مبحتوى زئبق ال 
ل ملغم لكل قنطرة أو  20  مفتاح أو مرحِّّ

 

 

 

مصابيح فلَورية مدجمة ألغراض اإلانرة العامة  
واط وحمتوى   30ذات قدرة تقل عن أو تساوي 

  ملغم لكل مشعلة مصباح   5زئبق يزيد عن 
املصابيح الفلورية املستقيمة املستخدمة ألغراض  

 اإلانرة العامة: 

 

 

 

واط    60الفسفور الثالثي النطاق >  أ( مصابيح)
 ملغم لكل مصباح  5وحمتوى زئبق يزيد عن 

واط    40≥الفسفور اهلالوفوسفايت    ب( مصابيح)
 ملغم لكل مصباح  10وحمتوى زئبق يزيد عن 

 
 

 

ابلضغط املرتفع لبخار الزئبق  املصابيح اليت تعمل  
 وتخستعمل ألغراض اإلانرة العامة 

   

الزئبق يف املصابيح ذات املهبط البارد واملصابيح  
الَفلَورية ذات القطب اخلارجي للوحات العرض  

 اإللكرتونية: 
ملم( مبحتوى زئبق يزيد    500≥القصرية )   )أ(

 ملغم لكل مصباح   3,5عن 
  500≥ملم و  500الطول )<  املتوسطة    )ب( 

عن    1 يزيد  زئبق  مبحتوى  لكل    5ملم(  ملغم 
 مصباح 

ملم( مبحتوى زئبق    1  500الطويلة )<   )ج(
 ملغم لكل مصباح   13يزيد عن 
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 4تسجيل إعفاء فيما خيص املادة  
مواد التجميل )مبحتوى زئبق يزيد عن جزء  

واحد ابملليون(، مبا يف ذلك صابون وكرميات  
تفتيح البشرة، ويستثىن منها مواد جتميل منطقة  
العني حيث يستخدم الزئبق كمادة حافظة وال  

 يوجد هلا بديل فّعال ومأمون)7( 

 

 

 

ومواد   األحيائية،  واملبيدات  اآلفات،  مبيدات 
 التطهري 

   

عدا   ما  التالية،  اإللكرتونية  غري  القياس  أجهزة 
أجهزة القياس غري اإللكرتونية املركَّبة يف املعدات  
الكبرية أو تلك املستخدمة يف القياس العايل الدقة  

 واليت ال يوجد هلا بديل خال من الزئبق: 
 البارومرتات؛  )أ( 

 أجهزة قياس الرطوبة؛  )ب( 
 مقاييس الضغط؛  )ج( 
 احلرارة؛ مقاييس  )د( 
 مقاييس ضغط الدم.  )هـ( 

 

 

 

يرجى إرفاق البيان التوضيحي بشأن احلاجة إلعفاء، بواقع بيان واحد لكل فئة منتج مدرجة يف اجلزء األول من املرفق  
 ألف. 

 وجيوز للطرف املسجل أن يدرج، حسب االقتضاء، املعلومات التالية كجزء من بيان احلاجة لإلعفاء أو كإضافًة إليه: 
جدول زمين أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من االسترياد أو التصدير أو التصنيع أو لضبط مواصفات  أي   •

 التصنيع هبدف االمتثال لرتكيزات الزئبق يف املنتجات الواردة يف املرفق ألف؛ 
 معلومات عن مستوى خمزوانت املنتج املوجودة على املستوى الوطين.  •

 هذا اإلخطار مقدم من: 
    الوظيفة: 

    املؤسسة/اإلدارة: 
    العنوان: 
  البيد اإللكرتوين:  فاكس:  هاتف: 

  ( اليوم/الشهر/السنة التاريخ: )  اسم جهة االتصال: 
 يرجى إعادة النموذج بعد ملئه إىل العنوان التايل: 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

International Environment House 

11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva, 

Switzerland 
 3460 797 22 41+فاكس: 

 orgmercury.chemicals@unep.بريد إلكرتوين: 

  

mailto:mercury.chemicals@unep
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ابء: العمليات اليت يستخدم فيها الزئبق املرفق   

 

  5تسجيل إعفاء فيما خيص املادة 
 الطرف: 

طَر أمانة اتفاقية مينامات بتسجيل اإلعفاء التايل عماًل ابلفقرة   من االتفاقية.  6من املادة  1هبذا ُتخ
أو   الزئبق  فيها  يستخدم  اليت  التصنيع  عمليات 

اجلزء األول من املرفق  مركباته وفق ما هو وارد يف  
 ابء

أو   الفئة  إىل  اإلشارة  يرجى 
جيري   اليت  الفرعية  الفئة 
 تسجيل اإلعفاء فيما خيصها 

مدة اإلعفاء )إذا كانت أقل  
اتريخ   5من   من  أعوام 

 التخلص التدرجيي( 
   إنتاج الكلور والقلوايت 

األسيتالدهيد أو    إنتاج  الزئبق  فيه  يخستخدم  الذي 
 مركباته كمواد حفازة 

  

 يرجى إرفاق بيان توضيحي بشأن احلاجة لإلعفاء، بواقع بيان واحد لكل فئة من فئات العمليات.
 وجيوز للطرف املسجل أن يدرج، حسب االقتضاء، املعلومات التالية كجزء من بيان احلاجة لإلعفاء أو كإضافًة إليه: 

 زمين أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من استخدام الزئبق يف املرافق؛ أي جدول  •
حتديد املرافق اليت جيري تسجيل اإلعفاء فيما خيصها، مبا يف ذلك طاقة املرافق واالستخدام السنوي املتوقع  •

 للزئبق يف تلك املرافق. 
  هذا اإلخطار مقدم من: 

   الوظيفة:
   املؤسسة/اإلدارة:

   العنوان:
  البيد اإللكرتوين:   فاكس:  هاتف:

  التاريخ: )اليوم/الشهر/السنة(   اسم جهة االتصال: 
 

  يرجى إعادة النموذج بعد ملئه إىل العنوان التايل: 
Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

International Environment House 

11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva, 

Switzerland 

 3460 797 22 41+فاكس: 
 mercury.chemicals@unep.orgبريد إلكرتوين: 

  املرفق ألف املدرجة يف اجلزء األول من    النموذج املقرتح لسجل اإلعفاءات من تواريخ التخلص التدرجيي
 ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق 

بيان الفئة/الفئة الفرعية احملددة   الطرف 
اليت جيري تسجيل اإلعفاء فيما 
خيصها، وهل اإلعفاء للتصنيع  
 و/أو االسترياد و/أو التصدير

 بيان أسباب اإلعفاء 
)يظهر يف  ابلصورة املقدم هبا 

شكل رابط حييل إىل البيان  
 قدمه هبا الطرف(ابلصورة اليت 

اإلعفاء   انتهاء  اتريخ 
 )أ()اإلعفاءات(

األجل النهائي جلميع اإلعفاءات بعد مخس سنوات من تريخ التخلص التدرجيي املعين املدرج يف اجلزء األول من املرفق    ينتهي  )أ(  
 ألف، ما مل يشر الطرف إىل خالف ذلك.
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املدرجة التدرجيي  التخلص  تواريخ  من  اإلعفاءات  لسجل  املقرتح  ابء  النموذج  املرفق  من  األول  اجلزء    يف 
 التفاقية ميناماات بشأن الزئبق 

الفئة/الفئة الفرعية احملددة اليت   الطرف 
جيري تسجيل اإلعفاء فيما  

 خيصها 

 بيان أسباب اإلعفاء 
)يظهر يف  ابلصورة املقدم هبا 

شكل رابط حييل إىل البيان  
 ابلصورة اليت قدمه هبا الطرف(

اإلعفاء   انتهاء  اتريخ 
 )أ()اإلعفاءات(

األجل النهائي جلميع اإلعفاءات بعد مخس سنوات من تريخ التخلص التدرجيي املعين املدرج يف اجلزء األول من املرفق    ينتهي  )أ(  
 ابء، ما مل يشر الطرف إىل خالف ذلك.


