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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
  صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧-٣، بانكوك

  *) من جدول األعمال املؤقتأ( ٣البند 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن 
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: البنود 

الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء 
بالموافقة على ِسِجل اإلخطار نفاذها

  استيراد الزئبق
 مذكرة من األمانة

ي طرف بتصدير الزئبق ألمن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أنه ال يسمح  ٣من املادة  ٦ة تنّص الفقر   -  ١
صّدر وفقط لغرض االستخدام املسموح تورد أو غري الطرف إىل الطرف املإّال مبوافقة خطّية يقدمها الطرف املس

. وقد تكون ١٠يًا وفقًا للمادة به للطرف املستورد مبقتضى االتفاقية أو من أجل التخزين املؤقت السليم بيئ
، وقد يعتمد الطرف املصدِّر على ٣من املادة  ٧املوافقة على أساس كل شحنة على حدة، أو وفقًا للفقرة 

  املوافقة اخلطّية املطلوبة مبوجبباعتبارها غري الطرف إخطار عام لألمانة من الطرف املستورد أو 
  األمانة أن حتتفظ بسجل عام جلميع هذه اإلخطارات العامة.من  ٣ة املادمن  ٧. وتطلب الفقرة ٦الفقرة 

  ما مل يكن ،ي طرف باسترياد الزئبق من غري طرفأليسمح  الأنه  ٣من املادة  ٨وحتدِّد الفقرة   -  ٢
ا مبوجب  غري ا مصادر غري مسموح  الطرف قد قّدم شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر حمددة على أ

  .٣من املادة  (ب) ٥الفقرة 
أن يقّرر  ٧أنه جيوز للطرف الذي يقدِّم إخطاراً عامًا باملوافقة مبوجب الفقرة  ٣من املادة  ٩وحتدِّد الفقرة   -  ٣

، شريطة أن يواصل تطبيق قيود شاملة على تصدير الزئبق وأن يتخذ تدابري حملية لكفالة أن ٨عدم تطبيق الفقرة 
ذا القرار إىل األمانة، يتضمَّن معلومات يدار هذا الزئبق املستورد بطريقة  سليمة بيئياً. ويقدِّم الطرف إخطارًا 
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تصف قيوده على الصادرات والتدابري التنظيمية احمللية، فضًال عن معلومات عن كّميات الزئبق وبلدان منشأ 
  نوع.األطراف. وحتتفظ األمانة بسجل عام جلميع اإلخطارات من هذا ال الزئبق املستورد من غري

ويف إعداد سجل إخطارات املوافقة من أجل االسترياد ُأخذت يف االعتبار خربة اتفاقيات أخرى يف   -  ٤
  جمموعة املواد الكيميائية والنفايات.

سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات   -  ٥
ُ
وتشرتط اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة امل

ة يف التجارة الدولية تقدمي إخطار إىل أمانتها من األطراف بشأن أي مقّرر يُتخذ حلظر أو معّينة خطرة متداول
لوضع قيود شديدة على مبيد آفات أو مادة كيميائية صناعية على أسس صحية أو بيئية. وحتتفظ األمانة بسجل 

تعَترب أيضًا متاحة بشكل هلذه اإلخطارات وتنشر بانتظام موجزًا للمعلومات املقّدمة يف هذا الشأن، واليت 
ا بشأن ا السترياد يف املستقبل إلكرتوين. إضافة إىل ذلك، ُتطالب االتفاقية األطراف أن تقدِّم إىل األمانة مقررا

درجة يف املرفق الثالث يف االتفاقية. وحتتفظ األمانة أيضًا بسجل هلذه القرارات وتنشر قائمة حمّدثة كل للمواد امل
بنشر القاضي قائمة املقررات اخلاصة باالسترياد أيضاً بشكل إلكرتوين. وجيدر بالذكر أن املقرر  ستة أشهر. وتتاح

احلصول توفري اإلخطارات وقائمة قرارات االسترياد بشكل ورقي وتعميمها على مجيع األطراف قد اِختذ قبل 
  بسهولة على الوثائق اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.

تكهومل بشأن امللوِّثات العضوية الثابتة إىل أمانتها بأن حتتفظ بسجل من اتفاقية اس ٤وتطلب املادة   -  ٦
بالبلدان اليت سجَّلت من أجل إعفاء واحٍد أو أكثر من اإلعفاءات احملدَّدة املدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء 

  االتفاقية. ويتاح سجل اإلعفاءات احملدَّدة بشكل إلكرتوين.ب
السابقة، تقرتح األمانة احلفاظ بشكل إلكرتوين على سجل اإلخطارات العامة واستنادًا إىل األمثلة   -  ٧

باملوافقة على استرياد الزئبق وينبغي حتديثه بشكل منتظم عقب تقدمي معلومات جديدة، مبا يف ذلك املوافقة من 
نة أن أي بلد بلدان إضافية وأي إلغاء للموافقة بشأن االسترياد. ويف اقرتاح استمارة للسجل، تالحظ األما

ا  مستورد ال يزال عليه أن يطلب معلومات من الطرف املستورد أو غري الطرف بأن الزئبق هو ألغراض مسموح 
من االتفاقية. ويتمّثل أي خيار ألولئك األطراف وغري األطراف املواِفقة على  ٣من املادة  ٦مبوجب الفقرة 

علومات يف إخطارها العام وتنعكس تلك املعلومات يف االسترياد من خالل إخطار عام يف إدراج هذه امل
السجل. ونتيجة لذلك، يكون أي طرف مستورد قادرًا بشكل يسري على التحقق قبل االسترياد مما إذا كان 
الطرف املستورِد قد قدَّم إخطارًا عامًا باملوافقة فيما يتعلق باسترياد الزئبق والتأكيد بالنسبة للغرض من استرياد 

ق. فإذا مل يُدرَج إخطار عام يف السجل، سوف حيتاج الطرف املستورد إىل التماس موافقة لالسترياد مبوجب الزئب
 ٣من املادة  ٩من االتفاقية. وميكن االحتفاظ باملعلومات اإلضافية املطلوبة مبوجب الفقرة  ٣من املادة  ٦الفقرة 

ل مقرتح باإلخطارات العامة باملوافقة على استرياد لالتفاقية يف نفس السجل. ويرد يف مرفقات هذه املذكرة سج
  الزئبق من جانب طرف مستورد أو من جانب مستورد غري طرف.

، املرفق UNEP/(DTIE)/Hg/CONF/4(ويف قرار مؤمتر املفوضني بشأن الرتتيبات يف الفرتة االنتقالية   -  ٨
د وتعتمد بشكل مؤقت، ريثما يتخذ مؤمتر األول)، طلب املؤمتر إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تُعِ 

األطراف يف اجتماعه األول، تلك البنود الالزمة للتنفيذ الفعلي لالتفاقية عند دخوهلا حيِّز النفاذ، مبا يف ذلك 
  على وجه اخلصوص سجل اإلخطارات.

ر األطراف يف وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف املقرتح احلايل وتعتمده بشكل مؤقت ريثما يتخذ مؤمت  -  ٩
اجتماعه األول قرارًا رمسياً. ومن شأن النظر يف هذه املسألة واعتمادها بشكل مؤقت أن يقّدم استمارة مناسبة 
لسجل اإلخطارات، وهو ما سيكون مطلوباً يف الفرتة ما بني دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وموعد انعقاد االجتماع 

  األول ملؤمتر األطراف.
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  المرفق األول

جل إخطارات الموافقة باستيراد الزئبق من طرف من أطراف مستوردة أو دول غير أطراف س
  مستوردة

  سجل اإلخطارات العامة بالموافقة على استيراد الزئبق مقدَّم إلى األمانة من أطراف مستوردة

 الغرض من استرياد الزئبق أحكام وشروط املوافقة الطرف

   

  ة على استيراد الزئبق مقدَّم إلى األمانة من أطراف مستوردةسجل اإلخطارات العامة بالموافق
  التصديق املقدَّم البلد

 (نعم/ال)
 الغرض من الزئبق املستورد أحكام وشروط املوافقة

إذا كان الرّد نعم، يرجى تقدمي  
 قائمة باملعلومات املقّدمة
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  المرفق الثاني

من اتفاقية ميناماتا بشأن  ٣من المادة  ٨فقرة سجل معلومات مقدمة من أطراف تختار عدم تطبيق ال
  الزئبق

  الطرف: ____________________
  __________________________________________ قيود التصدير القائمة:

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
  تدابري حملية قائمة لضمان اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق املستورد:

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

_____________________________________________________  
واردات الزئبق من غري األطراف

 الكمية املستوردة بلد املنشأ

  

  

  

  

  

  ت إضافية.مالحظة: إذا كانت هناك حاجة إىل مساحة إضافية من أجل أية إجابة، يرجى استخدام صفحا
___________  


