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*)ب( من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت 2البند 
 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
: مسائل في االتفاقية ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف

تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في 
 اجتماعو األول

ن جانب لجنة التفاوض الحكومية الدولية على النحو المعدَّل م اإلبالغمشروع نموذج 
 المعنية بالزئبق في دورتها السادسة

 مذكرة من األمانة
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق أف يُقدـ كل طرؼ إىل مؤسبر األطراؼ من ، 10من ادلادة  0الفقرة تقضي  -0

لتدابري والتحديات احملتملة اليت قد اتلك تقريره عن التدابري اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية ومدى فعالية 
بصورة زلددة أف يتضمن التقرير من ادلادة نفسها  1الفقرة تشرتط و تواجهو يف ربقيق أىداؼ االتفاقية. 

على أف يبت مؤسبر األطراؼ،  2من االتفاقية. وتنص الفقرة  8و 7و 6و 4و 2ادلعلومات ادلطلوبة دبقتضى ادلواد 
استصواب الذي جيب أف ُتطبقو األطراؼ، مع مراعاة إلبالغ توقيت ومنوذج ا يف اجتماعو األوؿ، يف مسألة

 مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ادلتعلقة بادلواد الكيميائية والنفايات.اإلبالغ تنسيق 
، ادلرفق UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4من القرار ادلتعلق بالرتتيبات اخلاصة بالفرتة االنتقالية ) 5ويف الفقرة  -1
أف تركز جهودىا على ادلسائل (، طلب مؤسبر ادلفوضني التفاقية ميناماتا إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وؿاأل

توقيت تقدًن  بوجو خاص اليت تستلـز البت فيها من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ، دبا يف ذلك
 .التقارير ونسقها

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1 . 
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منوذج اإلبالغ وأعدت نسخة عمل أخرى من النموذج نظرت اللجنة يف دورهتا السادسة يف مشروع  -2
أرفقت بالتقرير. واتفقت اللجنة على إحالتها إىل الدورة السابعة لكي تنظر فيو مجيع األطراؼ. ويصدر منوذج 

 اإلبالغ ىذا الذي يرفق بادلذكرة احلالية دوف ربرير رمسي.
عن بعض الشواغل  وأُعربمدهتا أربع سنوات.  وفيما يتعلق دبوضوع تواتر اإلبالغ، اقرتحت األمانة دورة -3

تقصري دورات اإلبالغ. وجرى عرض  تُػرحنة التوقيت دبا فيو الكفاية، واقمن أف ىذا لن يسفر عن بيانات حس
إمكانية تطبيق دورة مزدوجة تغطي األجلني القريب والبعيد، وكذلك إمكانية مواءمة اإلبالغ مع دورة اإلبالغ 

احلريف والضيق النطاؽ. واقرتح أيضًا اخليار ادلتمثل يف  لتعدين الذىبادلطبقة بالنسبة  ذات السنوات الثالث
 مواءمة اإلبالغ مع توقيت اجتماعات مؤسبر األطراؼ. ومل تتوصل اللجنة إىل قرار هنائي بشأف تواتر اإلبالغ.

لومات عن تواتر تقدًن التقارير ويف إطار النظر يف اإلبالغ، طلبت اللجنة إىل األمانة أف تعد ذبميعًا للمع -4
دبوجب االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، دبا يف ذلك اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 
العابرة للحدود وبالتخلص منها، واتفاقية روترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد  

طرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية كيميائية ومبيدات آفات خ
الثابتة، إىل جانب البيانات ادلتاحة بشأف تقدًن التقارير يف إطار تلك االتفاقات. وترد تلك ادلعلومات يف الوثيقة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/11. 
ج اإلبالغ بغرض اعتماد ىذا النموذج بصفة مؤقتة وقد تود اللجنة أف تواصل النظر يف مشروع منوذ  -5

وإحالتو إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ للنظر فيو واعتماده. وقد تود اللجنة أيضًا أف تواصل النظر يف 
تواتر اإلبالغ وادلوافقة عليو. واعتماد منوذج اإلبالغ بصفة مؤقتة واالتفاؽ على تواتر اإلبالغ سيساعد األطراؼ 

لتحضري لدورة اإلبالغ األوىل، ويسمح ذلا بتحديد إجراءات مجع ادلعلومات خالؿ الفرتة ما بني بدء نفاذ يف ا
 االتفاقية واالجتماع األوؿ دلؤسبر األطراؼ.
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 المرفق
 تفاقية ميناماتا بشأن الزئبقإبالغ المشروع نموذج 

واجهو تة، وعن فعالية ىذه التدابير وما يتقديم التقارير عن التدابير الواجب اتخاذىا لتنفيذ أحكام االتفاق
 األطراف من تحديات

 تعليمات

من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، على كل طرؼ يف االتفاقية تقدًن تقاريره إىل مؤسبر  10دلادة بااًل عم
ؼ األطراؼ عن التدابري اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية وعن فعالية ىذه التدابري يف ربقيق أىدا

 االتفاقية.
. وُُيكن 10لتقدًن تقاريرىا وفقًا للمادة  ادلرفق منوذج تقدًن التقاريرومطلوب من األطراؼ أف تستخدـ 

.  http://www.mercuryconvention.orgمن الصفحة الرئيسية لالتفاقية  لنموذجربميل النسخة اإللكرتونية ل
ا ُُيكن طلب النسخ ادلطبوعة والنسخ اإللكرتونية ادلسجلة على قرص مدمج من األمانة )يُرجى كم

وبعد التقرير األوؿ، ستقـو األمانة بإرساؿ نسخة إلكرتونية  طالع أدناه على البيانات اخلاصة بالعنواف(.الا
 من التقرير الوطين السابق للطرؼ، لكي جيري ربديثو حسب االقتضاء.

، منوذج التقريرمعلومات عامة عن الطرؼ الذي بشأنو يتم تقدًن  منوذج تقدًن التقاريرزء ألف من يطلب اجل
يكوف مثل االسم وبيانات االتصاؿ اخلاصة بالشخص الذي يُقدـ التقرير باسم الطرؼ. ومن ادلتوقع أف 

دبكاف تقدًن كافة ، من االتفاقية. ومن األمهية 3، الفقرة 06الطرؼ قد رشح ىذا الشخص وفقًا للمادة 
 . بياناتوالتقارير ادلستوىف منوجادلعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف ربديد 

معلومات عن التدابري اليت ازبذىا الطرؼ لتنفيذ األحكاـ ذات الصلة  منوذج التقريرويطلب اجلزء باء من 
 االتفاقية. ربقيق أىداؼ من اتفاقية ميناماتا، وعن فعالية تلك التدابري يف

. 11ويشار إىل أف فعالية تدابري التنفيذ اليت يذكرىا الطرؼ مستقلة عن تقييم فعالية ادلعاىدة دبوجب ادلادة 
بناء على احلالة اخلاصة لألطراؼ، وعلى الرغم من ذلك جيب  وينبغي تقدًن وصف لفعالية تدابري التنفيذ

وعند عدـ توفر أية معلومات مطلوبة،  كل طرؼ.التعامل معها على حنو متوافق قدر اإلمكاف يف تقرير  
 .، مع توضيح سبب ذلكجيب اإلشارة إىل ذلك

 .الصعوبات احملتملة يف تلبية غايات االتفاقيةيُتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على 
 يتيح اجلزء داؿ فرصة التعليق على منوذج اإلبالغ والتحسينات احملتملة فيو.

 ستكماؿ ادلعلومات ادلطلوبة.رفاؽ معلومات إضافية الإجيوز 
وُُيكن طلب ىذا، أمانة اتفاقية ميناماتا.  عن طريقالتقارير ادلستوفاة إىل مؤسبر األطراؼ  مناذجيتعني تقدًن 

 ادلساعدة من األمانة على العنواف التايل:أيضاً معلومات أخرى إضافية و 
 أمانة اتفاقية ميناماتا 
 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
 مل الحقاً ستكي 
 www.mercuryconvention.orgالصفحة الرئيسية على شبكة اإلنرتنت:  

http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
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 الجزء ألف

 اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
 10التقرير الوطين عمالً بادلادة 

 معلومات عن الطرؼ -0

  اسم الطرؼ

نضماـ أو تاريخ إيداعو لصك التصديق أو اال
 ادلوافقة أو القبوؿ

/شهر/سنة(  )يـو

 معلومات عن جهة التنسيق الوطنية -1

  اسم ادلؤسسة بالكامل

  اسم ووظيفة مسؤوؿ االتصاؿ

  العنواف الربيدي

  رقم اذلاتف

  رقم الفاكس

  الربيد اإللكرتوين

  ادلوقع على شبكة الويب

 رير يف حاؿ اختلف عن صاحب البيانات ادلذكورة أعالهتقدـ بنموذج التقمعلومات عن مسؤوؿ االتصاؿ ادل -2

  اسم ادلؤسسة بالكامل

  اسم ووظيفة مسؤوؿ االتصاؿ

  العنواف الربيدي

  رقم اذلاتف

  رقم الفاكس

  الربيد اإللكرتوين

  ادلوقع على شبكة الويب

/شهر/س بلغ عنها يف التقريرالفرتة ادل -3  نة( إىلالتقرير األوؿ يغطي الفرتة من )يـو
/شهر/سنة(  )يـو

/شهر/سنة( تاريخ تقدًن التقرير  -4  )يـو

 الجزء باء

 : مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو2المادة 
ىل لدى الطرؼ أي مناجم للزئبق األويل كانت تعمل داخل أراضيو يف تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية  -0

 [2]الفقرة للطرؼ؟ بالنسبة 
 نعم 

 ال 
 ، يُرجى ذكر:بنعميف حاؿ اإلجابة 

 [ أوالسنةالتاريخ ادلتوقع إلغالؽ ادلنجم/ادلناجم: ]الشهر،  ( أ)
 [السنةالتاريخ الذي أغلق فيو ادلنجم/ادلناجم : ]الشهر،  ( ب)
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إذا أجاب الطرؼ بنعم أعاله يرجى ذكر ]ادلعلومات السنوية عن كميات[ الزئبق ادلستخدـ من ]ما إذا كاف 
 [3للزئبق األويل: ]الفقرة الزئبق قد استخدـ من[ ىذا ادلنجم 

 ]طن سنويا[ ____-[    3لتصنيع ادلنتجات عماًل بادلادة  أ
 ]طن سنويا[ ____-[  4للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عماًل بادلادة  ب

 ]طن سنويا[ ____-[      00للتخلص عماًل بادلادة  ج

 ]طن سنويا[ ____-[     أخرى )يُرجى التوضيح( د

الطرؼ أي مناجم للزئبق األويل تعمل حاليا مل تكن تعمل سابقا عند تاريخ بدء نفاذ ىذه  ىل لدى -1
 [00، الفقرة 2]الفقرة االتفاقية بالنسبة للطرؼ؟ 

 نعم 
 ال 

 يرجى التوضيحبنعم يف حاؿ اإلجابة 
ومصادر طن مرتي  41ىل سعى الطرؼ لتحديد سلزوناتو ادلنفصلة من الزئبق أو مركباتو اليت تزيد عن  -2

 [4 الفقرة]يف السنة واليت توجد على أراضيو؟  ةمرتي أطناف 01ادلخزونات ادلولدة إلمدادات الزئبق اليت تزيد عن 
 نعم 
 ال 

طن مرتي داخل أراضي الطرؼ؟  41ىل توجد سلزونات منفصلة من الزئبق أو مركبات الزئبق تتجاوز  ( أ
 ]معلومات تكميلية[ )أ([ 4]الفقرة 

 نعم 
 ال 
  أعرؼ )يُرجى التوضيح(ال 

 طن مرتي......  ، ما إمجايل كمية تلك ادلخزونات؟بنعميف حاؿ اإلجابة 
وتقع داخل أراضي  ةمرتي أطناف 01ىل توجد مصادر إمداد بالزئبق تُنتج سلزونات تزيد على  ( ب
 ]معلومات تكميلية[ )أ([ 4]الفقرة الطرؼ؟ 

 نعم 
 ال 
 ال أعرؼ )يُرجى التوضيح( 

أجاب الطرؼ بنعم أعاله يرجى ذكر ادلعلومات السنوية عن كميات الزئبق الذي استخدـ إذا  ج(]
 )أ([ 4]الفقرة 

 ]طن سنويا[ ____-[    3لتصنيع ادلنتجات عماًل بادلادة   -أ
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 ]طن سنويا[  ____-[  4للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عماًل بادلادة  -ب

 ]طن سنويا[ ____-[      00للتخلص عماًل بادلادة  - ج

 ]طن سنويا[ ____-[     أخرى )يُرجى التوضيح( -د
[ 

 طن مرتي...... ، ما إمجايل كمية تلك ادلخزونات؟ بنعميف حاؿ اإلجابة 
 )ب([ 4]الفقرة ىل لدى الطرؼ زئبق فائض ناتج من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات؟  -3

 نعم 
 ال 

وضيح التدابري اليت ازبذت للتخلص من الزئبق الفائض وفقًا للمبادئ ، يُرجى تبنعميف حاؿ اإلجابة 
، باستخداـ عمليات ال تؤّدي 00)أ( من ادلادة  2التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيًا ادلشار إليها يف الفقرة 

، )ب( 4]الفقرة إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو استخداـ ادلباشر أو استخدامات البديلة. 
  [00الفقرة 

ىل توجد صادرات أو واردات من الزئبق سبت من أو إىل أراضي الطرؼ، دبا يف ذلك التجارة مع غري  - 4]
 [5]الفقرة أطراؼ، يف الفرتة ادلبلغ عنها يف التقرير؟ 

 نعم 
 ال 

 :ذلك ، يُرجى اإلشارة ما إذا كافبنعميف حالة اإلجابة 
     3بادلادة  ادلنتجات عمالً  لتصنيع ( أ)
   4للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عماًل بادلادة   ( ب)

     01للتخزين ادلؤقت عماًل بادلادة  )ج(
       00للتخلص عماًل بادلادة  )د(

 وما إذا وردت أي شهادات بشأف ىذه التجارة.
التجارة مع ىل توجد صادرات أو واردات من الزئبق سبت من أو إىل أراضي الطرؼ، دبا يف ذلك  -بديل 4]

 [5]الفقرة  غري أطراؼ، يف الفرتة ادلبلغ عنها يف التقرير؟
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى توضيح ما إذا كاف ذلك:بنعميف حالة اإلجابة 
 ____ طن سنوياً    3بادلادة  ادلنتجات عمالً  لتصنيع ( أ)
 ____ طن سنوياً  4للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عماًل بادلادة   ( ب)



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/10 

7 

 ____ طن سنوياً    01ادلؤقت عماًل بادلادة  للتخزين )ج(
 ____ طن سنوياً      00للتخلص عماًل بادلادة  )د(

 وما إذا وردت أي شهادات بشأف ىذه التجارة.
 التالية: لألغراض، يُرجى اإلشارة ما إذا كاف تصديره  قد مت بنعميف حالة اإلجابة 

 ياً ____ طن سنو    3بادلادة  ادلنتجات عمالً  لتصنيع ( أ)
 ____ طن سنوياً  4للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عماًل بادلادة   ( ب)

 ____ طن سنوياً    01التخزين ادلؤقت عماًل بادلادة  )ج(
 ____ طن سنوياً      00للتخلص عماًل بادلادة  )د(

 وما إذا وردت أي شهادات بشأف ىذه التجارة.[
 ادلصدرين وادلستوردين[. ]معلومات تكميلية[و ، ]يرجى تقدًن معلومات إذا توفرت، عن الكميات 

 ىل مسح الطرؼ باسترياد الزئبق من جهة غري طرؼ؟ -5]
 نعم 
 ال 

، ىل قدمت اجلهة غري الطرؼ معلومات تفيد بأف الزئبق ليس من مصادر على بنعميف حالة اإلجابة 
 [7]الفقرة ؟ 2)ب( من ادلادة  4او الفقرة  2النحو احملدد يف الفقرة 

 نعم 
 ال 

 ، يرجى التوضيح[باليف حالة اإلجابة 
 [8]الفقرة ؟ 7، وقرر عدـ تطبيق الفقرة 2من ادلادة  8الطرؼ بالفقرة  ىل احتج -6]

 نعم 
 ال 

 ؟7بقرار يقضي بعدـ تطبيق الفقرة  ، ىل قدـ الطرؼ إىل األمانة إخطاراً بنعميف حالة اإلجابة 
 نعم 
 ال 

 جى التوضيح[، ير باليف حالة اإلجابة 
 ؟[2ىل لديكم أية تعليقات عامة أخرى بشأف ادلادة  -7]
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 : المنتجات الُمضاف إليها الزئبق3المادة 
ىل توجد تدابري معموؿ هبا دلنع تصنيع أو استرياد أو تصدير ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق وادلدرجة يف  -0

 [0]الفقرة     التدرجيي احملدد لتلك ادلنتجات؟ اجلزء األوؿ من ادلرفق ألف من االتفاقية بعد تاريخ التخلص
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ؟5َسجِّل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عماًل بادلادة ، ىل باليف حاؿ اإلجابة 

 نعم 
 ال 

 )د([ 1، والفقرة 0]الفقرة  ، خبصوص أي منتجات؟ )يُرجى سرد قائمة هبا(بنعميف حاؿ اإلجابة 
بينة يف الفقرة باليف حاؿ اإلجابة 

ُ
 ؟3من ادلادة  1، ىل طبق الطرؼ التدابري البديلة ادل

 نعم 
 ال 

 أدناه 2، انتقل إىل السؤاؿ باليف حاؿ اإلجابة 
 [1]الفقرة (: 3، ادلادة 1)تنفيذ الفقرة  بنعميف حالة اإلجابة  -1

بالتدابري أو االسرتاتيجيات اليت  اؼ تقريرًا يف أوؿ فرصة يتضمن بياناً ىل قدَّـ الطرؼ إىل مؤسبر األطر 
 أ[1]الفقرة نفذىا، دبا يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت ربققت؟ 

 نعم 
 ال 

ىل نَػفَّذ الطرؼ تدابري أو اسرتاتيجيات ترمي إىل احلد من استخداـ الزئبق يف أي منتجات ُمدرجة يف اجلزء 
 ب[1]الفقرة ألف مل يتم بعد احلصوؿ على قيمة احلد األدىن ذلا؟ األوؿ من ادلرفق 

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ج[1]الفقرة ىل ]َحدَّد[ ]نظر [ الطرؼ ]يف[ تدابري إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟ 

 نعم 
 ال 

 علومات عن تلك التدابري.، يُرجى تقدًن مبنعميف حاؿ اإلجابة 
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ىل ازبذ الطرؼ التدابري اخلاصة بادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق ادلدرجة يف اجلزء الثاين من ادلرفق ألف  -2
 [2]الفقرة وفقاً لألحكاـ الواردة فيو؟ 

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
زمة دلنع إدخاؿ منتجات مضاؼ إليها الزئبق ال ُيسمح بتصنيعها أو ىل ازبذ الطرؼ التدابري الال -3

 [4]الفقرة يف منتجات رُلمعة؟  3استريادىا أو تصديرىا دبوجب ادلادة 
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
تجات ادلضاؼ إليها الزئبق غري ىل عمل الطرؼ على الرتويج دلنع التصنيع أو التوزيع التجاري للمن -4

 [5]الفقرة ادلشمولة بأي استعماؿ معروؼ؟ 
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
نَتج يظهر أف لو فوائد تعود على البيئة باليف حاؿ اإلجابة 

ُ
، ىل كاف ىناؾ تقدير دلخاطر وفوائد ىذا ادل

 دـ الطرؼ معلومات لألمانة، حسب االقتضاء، عن أي ُمنَتج من ىذا القبيل؟أو صحة اإلنساف، وىل ق
 ______________  نعم. يرجى ذكر اسم ادلنتج: 
 ال 

 ؟[3ىل لديكم أية تعليقات عامة أخرى بشأف ادلادة  -7]
 : عمليات التصنيع التي ُيستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق4المادة 

اضي الطرؼ تستخدـ الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف ىل توجد مرافق داخل أر  -0
 [4الفقرة ]من االتفاقية؟  4)ب( من ادلادة  4ادلرفق باء من اتفاقية ميناماتا وفقاً للفقرة 

 نعم 
 ال 
 )يُرجى التوضيح(ال أعرؼ  

ضبط انبعاثات وإطالقات الزئبق أو ، يُرجى تقدًن معلومات عن التدابري ادلتخذة لبنعميف حاؿ اإلجابة 
 لزئبق اليت تصدر من تلك ادلرافق.مركبات ا
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يرجى تقدًن معلومات، إذا كانت متاحة، عن عدد ونوع ادلرافق والكمية السنوية التقديرية للزئبق أو 
 مركبات الزئبق ادلستخدمة يف تلك ادلرافق. ]معلومات تكميلية[ 

ىل توجد تدابري معموؿ هبا دلنع استخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف اجلزء  -1
، 1]الفقرة  ؟األوؿ من ادلرفق باء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك ادلرفق لفرادى العمليات

 )ب([ 4الفقرة 
 إنتاج الكلور والقلويات

 نعم 
 ال 
 نطبق )ال توجد ىذه ادلرافق(ال ي 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 إنتاج األسيتالدىيد الذي ُيستخدـ فيو الزئبق أو مركباتو كمواد حفازة:

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

صوؿ على إعفاء عمالً الطرؼ للحل سجَّ عن كال السؤالني أعاله، ىل بال يف حاؿ اإلجابة 
 ؟5بادلادة 

 نعم 
 ال 

 ، ألي عملية أو عمليات؟ )الرجاء إيراد القائمة(.بنعميف حاؿ اإلجابة 
ىل ىناؾ تدابري معموؿ هبا لتقييد استخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف العمليات ادلدرجة يف اجلزء الثاين  -2

 )ب([ 4، الفقرة 2قرة ف]المن ادلرفق باء، وفقاً لألحكاـ احملّددة فيو؟ 
 إنتاج مونومر كلوريد الفينيل:

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
:  ميثالت أو إيثيالت الصوديـو أو البوتاسيـو

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابري.مبنعيف حاؿ اإلجابة 
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 إنتاج البوليوريثاف باستخداـ زلفِّزات ربتوي على الزئبق
 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابري.بنعميف حاؿ اإلجابة 
موجوداً قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز ىل ىناؾ أي استخداـ للزئبق أو دلرّكبات الزئبق يف مرفق مل يكن  -3

]معلومات  [5]الفقرة النفاذ بالنسبة لذلك الطرؼ الذي يستخدـ عمليات التصنيع الواردة يف ادلرفق باء؟ 
 تكميلية[

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى توضيح الظروؼ.بنعميف حاؿ اإلجابة 
ها الزئبق أو مرّكبات الزئبق عن عمد ىل مت تطوير أي مرفق َيستخِدـ أي عملية تصنيع أخرى ُيستخَدـ في -4

 ]معلومات تكميلية[ [6]الفقرة ومل يكن موجوداً قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ؟ 
 نعم 
 ال 

اليت حاوؿ هبا الطرؼ الرتويج لعدـ التطوير أو ية فالكي، يُرجى تقدًن ادلعلومات عن بنعميف حاؿ اإلجابة 
األطراؼ الفوائد البيئية والصحية ]وأنو ال توجد بدائل متاحة خالية  عن كيف أثبت ذلك الطرؼ دلؤسبر

 من الزئبق ورلدية تقنياً واقتصادياً توفر ىذه ادلنافع[.
 : تعدين الذىب الحرفي والَضيِّق النطاق6المادة 

 مهية؟ىل تعدين وتصنيع الذىب احلريف والَضيِّق النطاؽ يف أراضي الطرؼ أكثر من كونو عدًن األ [-1[ ]-0]
 [2]الفقرة 

 نعم 
 ال 
 )يُرجى التوضيح(ال أعرؼ  

 عن االنبعاثات[ 7، يرجى االنتقاؿ إىل ادلادة بال]يف حاؿ اإلجابة 
، ىل أبلغ الطرؼ األمانة بأف تعدين الذىب احلريف والَضيِّق النطاؽ يف بنعميف حاؿ اإلجابة 

 كونو عدًن األمهية؟أراضيو ىو أكثر من  
 نعم 
 ال 
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تدابري معموؿ هبا[ ]ىل مت ازباذ خطوات[ للحد من استخداـ الزئبق ومركبات الزئبق، ناؾ ى]ىل  [-0[ ]-1]]
والتخلص منو حيثما أمكن، يف تعدين الذىب احلريف والَضيِّق النطاؽ، ومنع انبعاثات وإطالقات الزئبق من ىذا 

 .[1]الفقرة ؟    [يف أراضي دولتكم 6دلادة التعدين يف البيئة ]الذي ىو أكثر من كونو عدًن األمهية[ ]رىنا با
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابري.[بنعميف حاؿ اإلجابة 
 )ب([ 2)أ( و 2]الفقرة ىل قاـ الطرؼ بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وقدمها لألمانة.  -2

 نعم 
 ال 
 العمل جار   

 إال إذا، 6من ادلادة  )ج( 2حسبما ما تقتضيو الفقرة  إجنازهآخر استعراض لكم جيب  إرفاؽ]يرجى  -3
]الفقرة كل ثالث سنوات للتقدـ احملرز يف الوفاء بالتزاماتو؟   ل بعد[ ]ىل قدـ الطرؼ استعراضاً كاف موعده مل حي

 .)ج([ 2
 نعم 
 ال 
 مل حيل بعد موعد استعراض الثالث سنوات[ 

نظمات الدولية ادلعنية أو مع كيانات أخرى لتحقيق اذلدؼ ىل تعاوف الطرؼ مع البلداف األخرى أو ادل -4]
 من ىذه ادلادة؟

 نعم 
 ال 

 [.، يُرجى تقدًن معلوماتبنعميف حالة اإلجابة 
 : اإلنبعاثات7المادة 

ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر ذات صلة تندرِج يف فئة من فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ؟  -0
 [2]الفقرة 

 نعم 
 ال 
 ال أعرؼ )يُرجى التوضيح( 

، يُرجى ذكر التدابري ادلتخذة لضبط االنبعاثات الصادرة من تلك ادلصادر ذات بنعم]يف حاؿ اإلجابة 
 الصلة وبياف مدى فعالية تلك التدابري[.

[ 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/10 

13 

ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر جديدة ذات صلة النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق ]على  -1
[ ]على النحو ادلبني يف ادلرفق داؿ التفاقية ميناماتا مت إنشاؤىا منذ 7)ج( من ادلادة  1د يف الفقرة النحو احملد

 [3]الفقرة  دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرؼ[؟
 نعم 
 ال 
 ال أعرؼ )يُرجى التوضيح( 

اليت  (BAT/BEP)مارسات البيئية ، يُرجى ]اذكر تدابري أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلبنعميف حاؿ اإلجابة 
نُفذت للمصادر اجلديدة مع مراعاة التدابري الواردة يف توجيهات فريق أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات 

، دبا يف ذلك فعالية ىذه ذلك حيثما أمكنزبفيضها البيئية اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ لضبط االنبعاثات و 
يّة لالنبعاثات، يرجى توضيح كيف تتسق مع أفضل التقنيات.[ التدابري. ويف حالة تطبيقك اُذكر ]م الِقَيم احلدِّ

التدابري ]اليت ازبذىا الطرؼ[ ]ادلبينة يف توجيهات فريق أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية[ اليت 
مدى فعالية تلك حيثما أمكن، وإذا كاف األمر كذلك، ما زبفيضها ، و االنبعاثات ُاستخدمت يف ضبط

 التدابري:[
]ىل جرى تطبيق تقنيات أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية على ادلصادر اجلديدة يف مدة ال 

 سنوات بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟ 4تتجاوز 
 نعم 
 ال )يرجى التوضيح([ 

[ 
اذ تدابري ]على النحو نعم، مت ازب  ادلصادر الثابتة اجلديدة

أفضل  يف توجيهات فريق نيادلب
التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات 

 البيئية[
يرجى تقدًن توضيح ]دبا يف ذلك 

 القيم احلدية االنبعاثات[

ال ينطبق )ال  ال
وجود دلصدر 

 جديد ذي صلة(

    زلطات كهربائية تعمل بالفحم 
    ل بالفحم ممراجل صناعية تع

عمليات الصهر والتحميص ادلستخدمة 
 يف إنتاج ادلعادف غري احلديدية

   

    مرافق حرؽ النفايات
    اإلمسنت خبثمرافق إنتاج 

[ [ 
ىل مت ازباذ تدابري بالنسبة دلصادر موجودة لدى طرؼ، وإذا كاف األمر كذلك ما مدى فعالية تلك  - 2]

 [4]الفقرة التدابري؟   
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 نعم، مت ازباذ تدابري  القائمة ادلصادر الثابتة
ال ينطبق )ال منلك  ال يرجى تقدًن توضيح

 ىذه ادلرافق(
    زلطات كهربائية تعمل بالفحم 

    الفحم ل بممراجل صناعية تع
عمليات الصهر والتحميص ادلستخدمة 

    يف إنتاج ادلعادف غري احلديدية
    مرافق حرؽ النفايات

    تاإلمسنخبث مرافق إنتاج 
] ] 
ىل توجد داخل أراضي الطرؼ أي مصادر قائمة النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو  -بديل 2]

 ؟7)ىػ( من ادلادة  1احملدد يف الفقرة 
 نعم 
 ال 
 ال أعرؼ )يُرجى التوضيح( 

وتقدًن تفاصيل بشأف التدابري  يرجى اختيار اإلجابة ادلناسبة من بني التدابري ادلذكورة أدناهبنعم  اإلجابةيف حاؿ 
بالنسبة لفئة مصدر موجود مع مراعاة التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر  7من ادلادة  4ادلنفذة يف إطار الفقرة 

األطراؼ لضبط االنبعاثات وتوضيح التقدـ الذي ربرزه ىذه التدابري يف احلد من االنبعاثات مع مرور الوقت يف 
 أراضيكم.

 وحيثما أمكن، خلفض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛ىدؼ كّمي لضبط،  
يّة لالنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛   الِقَيم احلدِّ
 ستخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛ا 
 لّوثات ادلتعددة ُيكن أف توفر منافع مشرتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛اسرتاتيجية لضبط ادل 
 تدابري بديلة خلفض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة. 

سنوات  01يف مدة  مل تتجاوز  7من ادلادة  4ىل مت تنفيذ التدابري بالنسبة للمصادر ادلوجودة يف إطار الفقرة 
 بالنسبة للطرؼ؟بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ 

 نعم 
 (يُرجى التوضيحال ) 

سنوات من دخوؿ  4ىل أعد الطرؼ قائمة جرد لالنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة ]يف غضوف  -3
 [6]الفقرة االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو[؟ 

 نعم 
 ال 

 سنوات 4  دلدة عضواً  يكنمل  ]
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 ذي قاـ بو؟حتفظ الطرؼ باجلرد ال، ىل ابنعميف حاؿ اإلجابة 
 نعم 
 [ال 

 [.]يرجى ذكر أين ُيكن االطالع على ىذا اجلرد
سنوات من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز  4]ىل ُوضع جرد االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة يف فرتة مل تتجاوز 

 النفاذ بالنسبة للطرؼ؟

 نعم 
 [)يرجى التوضيح(ال  

 در ذات الصلة ادلشمولة بفئة للمصادر؟ىل اختار الطرؼ وضع معايري لتحديد ادلصا -4]
 نعم   

 ال   
يف ادلائة من  64اؿ اإلجابة بنعم، يرجى توضيح كيف أف ادلعايري بالنسبة ألي فئة تشمل على األقل يف ح 

االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة وتوضيح كيف أخذ الطرؼ التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر األطراؼ يف 
 احلسباف.

اختار الطرؼ إعداد خطة وطنية ربدد التدابري اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات ىل  -5
 الصلة والغايات واألىداؼ والنتائج ادلتوخاة منها؟

 نعم   
 )يرجى التوضيح( ال   

سنوات  3ىل قدـ الطرؼ خطتو الوطنية يف إطار ىذه ادلادة يف فرتة ال تتجاوز  بنعم،يف حاؿ اإلجابة 
 دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لك؟ من

 نعم   
 )يرجى التوضيح( ال   

 : اإلطالقات8المادة 
 [3]الفقرة ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر ]ثابتة[ لإلطالقات ذات الصلة؟  -0

 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

قات الصادرة من ادلصادر ذات الصلة ، يُرجى ذكر التدابري ادلتخذة لضبط اإلطالبنعميف حاؿ اإلجابة 
 [4]الفقرة وبياف مدى فعالية تلك التدابري. 

[ 
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سنوات من  4ىل ]وضع[ ]أعد[ الطرؼ قائمة جبرد اإلطالقات من ادلصادر ذات الصلة ]يف غضوف  -1
 [5]الفقرة  دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو[؟

 نعم 
 ال 

 سنوات 4 طيلة  عضواً  يكنمل  ]
 ، ىل احتفظ الطرؼ باجلرد الذي قاـ بو؟  بنعمؿ اإلجابة يف حا

 نعم 
 [ [ال 

 ]يرجى ذكر أين ُيكن االطالع على ادلعلومات[
بالنسبة دلصدر ذي  8من ادلادة  4يرجى اختيار وتقدًن تفاصيل بشأف التدابري ادلنفذة يف إطار الفقرة  -2]

 قة يف احلد من االنبعاثات مع مرور الوقت يف أراضيكم.صلة وتوضيح التقدـ الذي ربرزه ىذه التدابري ادلطبَّ 
يّة لالنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛   الِقَيم احلدِّ
 ستخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛ا 
 لّوثات ادلتعددة ُيكن أف توفر منافع مشرتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛اسرتاتيجية لضبط ادل 
 تدابري بديلة خلفض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة. 

] 
 : التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق، بخالف نفايات الزئبق01المادة 

الزئبق اليت ال ربتوي على  لكفالة االضطالع بالتخزين ادلؤّقت للزئبق ومركباتىل ازبذ الطرؼ تدابري  -0
  [1]الفقرة  بطريقة سليمة بيئياً؟نفايات وادلخصصة الستخداـ مسموح بو 

 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

، يُرجى ذكر التدابري ادلتخذة لضماف إجراء مثل ذلك التخزين ادلؤقت بطريقة بنعميف حاؿ اإلجابة 
 التدابري.سليمة بيئياً مع بياف مدى فعالية تلك 

 (0): نفايات الزئبق00المادة 

إىل الطرؼ؟ عود ت يتاللنفايات الزئبق  بالنسبة 00من ادلادة  2ىل مت تنفيذ التدابري ادلبينة يف الفقرة  - 0
 [2]الفقرة 

 نعم 
 ال 

                                                      
 ينبغي لألطراؼ أف تأخذ يف احلسباف اإلبالغ ادلماثل يف إطار اتفاقية بازؿ. ( 0)
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ى ويرجى أيضا بياف مد 00من ادلادة  2، يُرجى ذكر التدابري ادلتخذة وفقًا للفقرة بنعميف حاؿ اإلجابة 
 فعالية تلك التدابري.

 ]ىل توجد مرافق إلدارة نفايات الزئبق داخل أراضي الطرؼ؟
 نعم 
 ال 
 )يرجى التوضيح(ال أعرؼ  

من ادلادة  2، ، يُرجى ذكر التدابري ادلتخذة لضماف إدارة نفايات الزئبق وفقاً للفقرة بنعميف حاؿ اإلجابة 
 [مع بياف مدى فعالية تلك التدابري. 00

 : المواقع الملوثة بالزئبق01ة الماد
ىل سعى الطرؼ لوضع اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم ادلواقع ادللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق داخل  -0

 [0]الفقرة   أراضيو؟
 نعم 
 ال 
 حالتوضييرجى 

 : الموارد واآلليات المالية02المادة ]
شطة الوطنية اليت يُقصد هبا تنفيذ االتفاقية وفقاً ىل َقدَّـ الطرؼ، يف حدود قدراتو، موارد فيما يتعلق باألن -0

 [0]الفقرة  لسياساتو وأولوياتو وخططو وبرارلو الوطنية؟
 )يرجى التحديد( نعم 
 (يُرجى ذكر السببال ) 
 (يُرجى ربديدىاأخرى ) 

 لية[]معلومات تكمي [01]الفقرة ىل ساىم الطرؼ، يف حدود قدراتو، يف آلية توفري ادلوارد ادلالية؟  -1
 (يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)

 (يُرجى التحديدنعم ) 
 (يُرجى ذكر السببال ) 
 (يُرجى إعطاء معلوماتأخرى ) 

ىل َقدَّـ الطرؼ موارد مالية دلساعدة األطراؼ من البلداف النامية و/أو األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا  -2
صادر أو القنوات الثنائية واإلقليمية وادلتعددة األطراؼ األخرى؟  دبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خالؿ ادل

 ]معلومات تكميلية[ [2]الفقرة 
 (يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)

 (يُرجى التحديدنعم ) 
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 ال )يُرجى ذكر السبب( 
 (يُرجى إعطاء معلوماتأخرى ) 

 جيا: بناء القدرات والمساعدة الِتقنية ونقل التكنولو 03المادة 
عمالً لطرؼ آخر يف االتفاقية ىل تعاوف الطرؼ لتقدًن ادلساعدة يف بناء القدرات أو ادلساعدة التقنية  -0

 [0]الفقرة  ؟03بادلادة 
 (.يُرجى ربديد ذلكنعم  ) 
 (.يُرجى ربديد ذلكال ) 

الفقرة ] ؟03ىل حصل الطرؼ على مساعدة يف رلاؿ بناء القدرات أو على مساعدة تِقنية عماًل بادلادة  -1
 ]معلومات تكميلية[ [0

 (يُرجى التحديدنعم ) 
 (يُرجى التحديدال ) 

 الطرؼ من البلداف ادلتقدمة النمو[ -ال ]
ساعدة يف رلاؿ بناء القدرات أو ]يف حاؿ اإلجابة بنعم، ىل اعترب الطرؼ أنو حصل على ما يكفي من ادل

 يرجى التوضيح[التفاقية؟ ادلساعدة الِتقنية ]ونقل التكنولوجيا[ لتنفيذ أحكاـ ا
ىل قاـ الطرؼ بتعزيز وتيسري تطوير ونقل ونشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئيًا وسبل احلصوؿ  -2

 [2]الفقرة  عليها؟
 ()يرجى التأشري على مربع واحد فقط

 (يُرجى التحديدنعم ) 
 (يُرجى ذكر السببال ) 
 (يُرجى إعطاء معلوماتأخرى ) 

 وانب الصحية: الج05المادة ]
 [0]الفقرة  [؟05من ادلادة  0ىل ازبذت تدابري لتوفري ادلعلومات للجمهور ]وفقاً للفقرة  -0

 نعم 
 ال 

 ، اذكر التدابري اليت ازبذتبنعميف حاؿ اإلجابة 
 [، ما مدى فعالية ىذه التدابري؟بنعميف حاؿ اإلجابة 
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 : تبادل المعلومات06المادة 
 [0]الفقرة  [؟06من ادلادة  0وع[ ادلعلومات ]الواردة يف الفقرة ىل َيسَّر الطرؼ تبادؿ ]ن

 نعم 
 ال 

 ، ما موضوع ادلعلومات اليت مت تبادذلابنعم]يف حاؿ اإلجابة 
 ، ىل مت تبادؿ ادلعلومات:بنعميف حاؿ اإلجابة 

 بشكل مباشر عن طريق األمانة؟ ( أ)
 نعم 
 ال 

يها أمانات االتفاقيات ادلتعلقة بادلواد الكيميائية بالتعاوف مع ادلنظمات األخرى ذات الصلة، دبا ف ( ب)
 والنفايات؟

 نعم 
 ال[ 

 : إعالم الجمهور وتوعيتو وتثقيفو07المادة 
[ 07من ادلادة  0ىل ازبذت تدابري ]لتوفري ادلعلومات[ ]لتعزيز وتيسري توفري نوع ادلعلومات الواردة يف الفقرة 

 [0]الفقرة للجمهور ؟ 
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى ذكر التدابري اليت ازبذت ومدى فعالية تلك التدابري.بنعمؿ اإلجابة يف حا
 : البحوث والتطوير والرصد08المادة 

 [0]الفقرة  ىل أجرى الطرؼ أي حبوث أو تطوير أو رصد ؟[ -0]
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى ذكر ىذه اإلجراءات ]وأي معلومات عن مدى فعاليتها[بنعميف حاؿ اإلجابة 
 : خطط التنفيذ11 ]المادة

 [0]الفقرة  ىل َوضع الطرؼ خطة تنفيذ للوفاء بالتزاماتو دبوجب االتفاقية؟ - 0
 نعم 
 ال 
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 ، ىل ُعرضت اخلطة على األمانة؟بنعميف حاؿ اإلجابة 
 نعم  
 [ال  

 [0، الفقرة 10]ادلادة الجزء جيم: تعليقات بشأن التحديات المحتملة في تحقيق أىداف االتفاقية 

 
 

 ]معلومات تكميلية[الجزء دال: تعليقات بشأن التبليغ والتحسينات المحتملة 

 
 

______________ 


