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كلمة تصدير يلقيها األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش
فــي عــام ُ ١٩٥٦شــخصت أختــان فــي خليــج ميناماتــا باليابــان ،إحداهمــا فــي الثانيــة مــن العمــر واألخــرى فــي
اخلامســة ،باآلثــار املســببة للعجــز والوصمــة وغيــر القابلــة للعــاج للتســمم بالزئبــق .وقــد رُويــت قصتهمــا مــرارا ً
وتكــرارا ً خــال العقــود التاليــة ،فأصبحــت مرادفــة حلــاالت عشــرات األلــوف مــن البالغــن واألطفــال واألجنــة الذيــن حــل
بهــم مــا يُعــرف اآلن باســم داء ميناماتــا.
ولألســف فهــي قصــة مــا زلنــا نحتــاج إلــى ترديدهــا ،ألن الكثيريــن مــن النــاس ،حتــى بعــد ُمضــي عــدة عقــود مــن
الزمــن ،ال يزالــون يعتبــرون الزئبــق مجــرد عنصــر مثيــر للفضــول مغلَّــق بأمــان داخــل مقاييــس احلــرارة .وال يفهــم ســوى
القلــة أن الزئبــق مــادة مميتــة غيــر قابلــة للتدميــر ،وتوجــد فــي منتجــات تتــراوح بــن توليــد الطاقــة بالفحــم واملصابيــح
الفلوريــة .وكذلــك ال يعــي الكثيــرون أن مــا مت تقييمــه ومتييــزه بالعالمــات وتتبعــه ليــس ســوى جــزء صغيــر مــن املــواد
الكيميائيــة وغيرهــا مــن املــواد املطروحــة فــي الســوق البالــغ عددهــا  130 000مــادة .وأقــل مــن ذلــك َمــن يخاجلهــم
الظــن بــأن ســلعا ً عاديــة مثــل صناديــق البيتــزا أو أكيــاس الفشــار اجملهــزة بامليكروويــف أو النفايــات اإللكترونيــة تلــوث
أرضنــا وهواءنــا ومياهنــا وسالســلنا الغذائيــة ونُظمنــا اإليكولوجيــة علــى مــدى أجيــال .وال يــزال حتديــد هــذه اخملاطــر
احملدقــة بصحــة اإلنســان وقبولهــا واتخــاذ إجــراءات بشــأنها يســتغرق وقتـا ً أطــول ممــا ينبغــي.
ونحــن بحاجــة إلــى تعزيــز حــق العلمــاء فــي مواصلــة عملهــم مــن أجــل املصلحــة العليــا للجميــع ،وكذلــك حــق
بيســر .وعلينــا أن تصــر علــى حــق ومســؤولة الســلطات
اخلبــراء الطبيــن واملواطنــن فــي االطــاع علــى تلــك املعــارف ُ
القضائيــة واحلكومــات فــي اتخــاذ إجــراءات بخصــوص تلــك املعــارف ،وحــق وســائل اإلعــام فــي اإلبــاغ عــن نتائــج
جميــع هــذه اجلهــود ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار .وتلــك حقــوق أساســية بــرزت للعيــان بســبب املاضــي املأســاوي
واملســتقبل املتفائــل الــذي تشــكل اتفاقيــة ميناماتــا رمــزا ً لــه.
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والزئبــق ،شــأنه فــي ذلــك شــأن العديــد مــن امللوثــات ،ال تقتصــر أضــراره علــى فــرادى الضحايــا .بــل تُبلــى بهــا
مجتمعــات محليــة برمتهــا .فهــو يزيــد مــن حــدة الفقــر ويؤجــج الصراعــات ويجعــل املســاواة أبعــد منــاالً .ومــن
أم فتيــة متــارس التعديــن احلرفــي للذهــب .ففــي الوقــت الــذي تســمم فيــه نفســها بتنــاول الزئبــق
األمثلــة علــى ذلــك ٌّ
فــي مــكان عملهــا ،تتضــرر أعــداد ال ُتصــى مــن األشــخاص اآلخريــن ،منهــم أطفالهــا ،نتيجــة ألثــر الزئبــق علــى
البيئــة.
واتفاقيــة ميناماتــا هــي فرصتنــا الســانحة للخــروج مــن دوامــة البــؤس هــذه .فهــي تتيــح الفرصــة ،ليــس فقــط
لتحســن صحــة النــاس حــول العالــم ،بــل وكذلــك لتســريع االنتقــال إلــى اقتصــاد أكثــر خضــرة وإنصاف ـاً .وبوســع
النــاس االســتفادة مــن التكنولوجيــا التــي توفــر بدائــل آم َنــة وأكثــر فعاليــة لصالــح اجملتمعــات احملليــة ،مــن أجــل
بنــاء مســتقبل أكثــر اســتقرارا ً واســتدامة .وبوســع ســوق النفايــات القانونــي ،الــذي تبلــغ قيمتــه بالفعــل  ٤٠٠بليــون
دوالر ســنوياً ،توفيــر املزيــد مــن فــرص العمــل مــن أجــل التنــاول اآلمــن ملــا تبلــغ نســبته  ٩٠فــي املائــة مــن النفايــات
اإللكترونيــة التــي تُرمــى حاليــا ف ُتضــر بصحتنــا وتلــوث بيئتنــا .وببســاطة فــإن الفوائــد احملتملــة هائلــة.
وأشــكر جميــع مــن عملــوا بجــد مــن أجــل التصديــق علــى هــذه االتفاقيــة .غيــر أن املهمــة األشــق ال تــزال أمامنــا،
إذ يجــب علينــا اآلن تنفيذهــا بســرعة وفعاليــة للتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن اخملاطــر التــي تهــدد اجملتمعــات احملليــة فــي
جميــع املناطــق مــن جــراء اخلطــر الداهــم الــذي يشــكله التســمم بالزئبــق.
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كلمــة تصديــر يلقيهــا وكيــل األمــن العــام واملديــر التنفيــذي لبرنامــج األمم
املتحــدة للبيئــة
إريك سولهامي
أُطلــق علــى اتفاقيــة ميناماتــا اســم مدينــة ميناماتــا اجلميلــة باليابــان ،حيــث تســممت اجملتمعــات احملليــة بامليــاه
الصناعيــة املســتعملة امللوثــة بالزئبــق فــي أواخــر خمســينات القــرن العشــرين .وال يــزال ذلــك التشــخيص وتلــك
املعانــاة يتكــرران فــي أرجــاء العالــم .ومــن خــال اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق ،يتذكــر اجملتمــع العاملــي العــدد الكبيــر
مــن األشــخاص الذيــن راحــوا ضحيــة للتســمم بالزئبــق ،ويعتــرف بالــدروس الصناعيــة الواجــب اســتخالصها مــن تلــك
احلادثــة .ويُحيــي ذكــرى الضحايــا املصممــن علــى مواصلــة االســتمتاع باحليــاة ،والتأكــد مــن كــون هــذه االتفاقيــة
حتمــي اآلخريــن مــن نفــس املصيــر.
وتتتبــع اتفاقيــة ميناماتــا دورة حيــاة الزئبــق ،ســعيا ً ملســاعدة جميــع البلــدان عــن طريــق اعتمــاد مــا هــو موجــود
بالفعــل مــن املمارســات الفُ ضلــى والبدائــل األكثــر أمانـاً .ومــن شــأن حتقيق هــذه األهــداف أن يقلل مــن اخملاطــر الصحية
والبيئيــة التــي يتعــرض لهــا النــاس فــي كل مــكان ،عــن طريــق اتخــاذ تدابيــر تتــراوح بــن تقييــد ســبل احلصــول علــى
الزئبــق منــذ البدايــة ومراقبــة حركتــه ،وتطويــر املعــارف والقــدرات التقنيــة.
ومنــذ أن بــدأ العمــل علــى اتفاقيــة ميناماتــا فــي عــام  ،٢٠٠٩أســفرت اجلهــود املكثفــة التــي بذلتهــا الــدول األعضاء
عــن حتقيــق تقــدم مطــرد نحــو التصديــق عليهــا .وهــذه االتفاقيــة ،التــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي  16آب/أغســطس
 ،٢٠١٧هــي أول اتفــاق عاملــي بشــأن الصحــة والبيئــة يُبــرم منــذ مــا يناهــز عقــدا ً مــن الزمــان .ويجــب علينــا اآلن تعزيــز
تلــك اجلهــود بدعــم مــن القطــاع اخلــاص واجملتمــع املدنــي واملواطنــن فــي كل مــكان.
وإلدراك ســبب خطــورة األمــر فيمــا يتعلــق باتفاقيــة ميناماتــا ،يكفينــا أن نســتمع إلــى القصــص اإلنســانية ألهالــي
تشــرفت بزيــارة معاهــد البحــوث ومرافــق الرعايــة االجتماعيــة أثنــاء وجــودي فــي ميناماتــا .وهنــاك
ميناماتــا .وقــد
ُ
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التقيــت برجــل اســمه مســامي أوغاتــا ،وهــو قصــاص فــي مركــز احملفوظــات فــي ميناماتــا ،قــام بنحــت أكثــر مــن
 4000دميــة تذكاريــة باســتخدام أشــجار مــن غابــة تغطــي اآلن األجــزاء املســتصلحة مــن خليــج ميناماتــا .وهــو يُهــدي
ال ُّدمــى ملــن يســتطيعون نشــر تلــك القصــص مــن أجــل بنــاء حيــاة أفضــل للضحايــا مثلــه ،واملســاعدة علــى منــع
وقــوع ضحايــا آخريــن .والتقيــت أيضـا ً تاكيكــو كاتــو والعاملــن فــي برنامــج هوتــو هاســو ،وهــو مركــز للتدريــب املهنــي
لصالــح ملصابــن بالعاهــات اخللقيــة .فحكــوا لــي قصــص حياتهــم وتطلعاتــه املســتقبلية؛ وأملهــم أن يــروا عامل ـا ً
خاليـا ً مــن املعانــاة التــي يســببها التســمم بالزئبــق .وهــم يريــدون حتويــل هــذه املأســاة الصناعيــة إلــى قــوة إيجابيــة
إلحــداث التغييــر علــى الصعيــد العاملــي .وهــم ببســاطة يريــدون أن تُســمع هــذه الــدروس وتُســتوعب وتُنفــذ.
وميكننــا مع ـا ً أن نتشــاطر قصصهــم ونســلط الضــوء علــى الطابــع احلقيقــي للزئبــق وواقــع ضحايــاه .وذلــك هــو
الســبيل الوحيــد إلعطــاء كلمــات هــذه االتفاقيــة القــوة الالزمــة إلعمــال تدابيــر ملموســة وحلمايــة األرواح البريئــة.
شكرا لكم.
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رئيسة االحتاد السويسري و وزيرة البيئة والنقل والطاقة واالتصاالت
سعادة السيدة ليوتار دوريس
اتفاقيــة ميناماتــا هــي أول اتفــاق بيئــي عاملــي يتــم التفــاوض عليــه خــال األلفيــة الثانيــة .وهــي تعكــس نهج ـا ً
مبتكــرا ً وشــامال ً يعالــج الزئبــق طــوال دورة حياتــه ،مــن تعدينــه إلــى إدارة نفاياتــه .وإنــه ملــن دواعــي اعتــزازي أن أتشــرف
باســتضافة املؤمتــر األول لألطــراف فــي اتفاقيــة ميناماتــا فــي جنيــف بسويســرا.
ففــي عــام  ،٢٠٠٣عُ ــرض التقييــم العاملــي للزئبــق علــى مجلــس إدارة برنامــج البيئــة فــي دورتــه الثانيــة والعشــرين.
وخلــص التقييــم إلــى أن للزئبــق ومركباتــه آثــارا ً ســلبية عامليــة كبيــرة تســتدعي اتخــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات الدوليــة.
وردا ً علــى ذلــك اقترحــت سويســرا ،بالتعــاون مــع النرويــج ،وضــع صــك شــامل وملــزم قانون ـا ً بشــأن الزئبــق .وتطلــب
األمــر ســت ســنوات وبــذل جهــود كبيــرة فــي إطــار املناقشــات الرســمية وغيــر الرســمية ،والتوعيــة ،كــي يقــرر مجلــس
إدارة برنامــج البيئــة خــال دورتــه اخلامســة والعشــرين املعقــودة فــي عــام  ٢٠٠٩بــدء املفاوضــات لوضــع اتفاقيــة عامليــة
بشــأن الزئبــق .وقــد تولــى فــرع املــواد الكيميائيــة لبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة تنظيــم هــذه املفاوضــات واإلعــداد لهــا
بشــكل جيــد .واسترشــد الفــرع باإلســهامات اجلوهريــة التــي قدمتهــا املؤسســات احلكوميــة الدوليــة اخملتصــة ،فضـا ً
عــن املنظمــات غيــر احلكوميــة .واضطلــع بالتوجيــه رئيــس عمليــة املفاوضــات ،الســفير الســيد فيرنانــدو لوغريــس مــن
أوروغــواي ،فــي مجهــود دؤوب وحكيــم يركــز علــى احللــول.
وفــي عــام  ،٢٠١٣أي بعــد ُمضــي عشــر ســنوات علــى الدعــوة التــي وجهتهــا سويســرا والنرويــج لوضــع صــك ملــزم
قانونـا ً للزئبــق ،اختتمــت جلنــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة املفاوضــات خــال دورتهــا اخلامســة املعقــودة فــي جنيــف.
وأتذكــر بوضــوح املفاوضــات النهائيــة فــي جنيــف ،كمــا أتذكــر مشــاعر االعتــزاز والرضــى التي ســادت عندمــا مت التوصل
إلــى اتفــاق حــول نــص اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق فــي الســاعة  7:00مــن صبــاح يــوم الســبت  ١٩كانــون الثانــي/
ينايــر  ،٢٠١٣بعــد أســبوع طويــل مــن املفاوضــات املكثفــة .واع ُتمــدت االتفاقيــة رســميا ً وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا
خــال املؤمتــر الدبلوماســي للمفوضــن املعقــود فــي كوماموتــو باليابــان يــوم  10تشــرين األول/أكتوبــر  ،٢٠١٣ودخلــت
حيــز النفــاذ فــي  16آب/أغســطس  ،٢٠١٧وســينعقد املؤمتــر األول لألطــراف فيهــا فــي جنيــف فــي أيلول/ســبتمبر .٢٠١٧
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وتأتــي اتفاقيــة ميناماتــا علــى أعقــاب اتفاقيــات بــازل وروتــردام واســتكهولم ،وتســتند إليهــا .وهــي تنــص علــى
نفــس االلتزامــات اجلوهريــة األساســية جلميــع البلــدان ،مــع الســماح ببعــض التمايــز واملرونــة الهادفــن فــي إطــار
أحــكام موضوعيــة محــددة ،فضـا ً عــن األحــكام املتعلقــة بقيــام اجلميــع بتعبئــة املــوارد املاليــة فــي حــدود قدراتهــم،
وذلــك لتنفيــذ االتفاقيــة فــي البلــدان الناميــة .وتشــكل االتفاقيــة ،إلــى جانــب اتفاقيــات بــازل وروتــردام واســتكهولم،
نظام ـا ً عاملي ـا ً شــامال ً لــإدارة الســليمة للمــواد الكيميائيــة والنفايــات اخلطــرة.
وتأتــي اتفاقيــة ميناماتــا اســتجابة ،فــي ســياق القــرن احلــادي والعشــرين ،لكارثــة التلــوث فــي ميناماتــا باليابــان،
حيــث ســببت التســربات الصناعيــة مليثيــل الزئبــق الوبــاء املعــروف مبــرض ميناماتــا خــال اخلمســينات وبعدهــا .وبإطالق
اســم ’’اتفاقيــة ميناماتــا‘‘ علــى االتفاقيــة ،لــن يرتبــط اســم ميناماتــا باملشــكلة فحســب ،بــل وكذلــك باحلــل .وهــي
مبثابــة دليــل جديــر باإلعجــاب ومثيــر للهمــم فــي نفــس الوقــت علــى مــدى جنــاح تعدديــة األطــراف فــي إيجــاد حلــول
للمشــاكل والتحديــات العامليــة .وأود أن أتوجــه بخالــص الشــكر إلــى جميــع مــن أســهموا فــي إحــراز ذلــك النجــاح.
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مقدمة
دعــا مجلــس إدارة برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة )1(،املديــر التنفيــذي لبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة ،فــي عــام ،2001
إلــى االضطــاع بتقييــم عاملــي للزئبــق ومركباتــه ،مبــا فــي ذلــك املعلومــات عــن كيميــاء الزئبــق ،وآثــاره الصحيــة،
ومصــادره ،وانتقالــه بعيــد املــدى ،والوقايــة منــه والتكنولوجيــات املتصلــة مبكافحتــه .وفــي عــام  ،2003نظــر مجلــس
اإلدارة فــي هــذا التقييــم العاملــي وخلــص إلــى أن هنــاك دالئــل كافيــة علــى حــدوث آثــار ضــارة عامليــة كبيــرة للزئبــق
ومركباتــه ،مبــا يبــرر اتخــاذ إجــراء عاملــي إضافــي خلفــض مخاطــر الزئبــق علــى صحــة اإلنســان والبيئــة مــن إطالقــات
الزئبــق ومركباتــه فــي البيئــة .وحــث اجمللــس احلكومــات علــى اعتمــاد أهــداف للحــد مــن انبعاثــات الزئبــق وإطالقاتــه
وشــرع برنامــج األمم املتحــدة فــي تنفيــذ أنشــطة مســاعدة تقنيــة وبنــاء قــدرات لتلبيــة تلــك األهــداف.
وهنــاك اعتــراف بــأن الزئبــق مــادة تتســبب فــي آثــار ضــارة باألعصــاب وفــي آثــار صحيــة أخــرى ،وهنــاك قلــق صريــح
مــن آثــاره الضــارة علــى اجلنــن وعلــى األطفــال الرضــع .ويعتبــر انتقــال الزئبــق فــي البيئــة علــى نطــاق العالــم مــن
األســباب الرئيســية وراء القــرار بوجــود ضــرورة التخــاذ إجــراء عاملــي للتصــدي ملشــكلة التلــوث بالزئبــق .وهكــذا مت وضــع
برنامــج بشــأن الزئبــق للتصــدي لهــذه الشــواغل ،ومت تعزيــز ذلــك مــن قبــل احلكومــات عبــر القــرارات التــي اتخذهــا
مجلــس اإلدارة فــي عــام  2005وفــي عــام  .2007وقــد خلــص مجلــس اإلدارة فــي املقــرر الــذي اتخــذه فــي عالــم  2007إلــى
أنــه ســيتم اســتعراض وتقييــم اخليــارات املتعلقــة بتعزيــز التدابيــر الطوعيــة والصكــوك القانونيــة الدوليــة اجلديــدة أو
القائمــة ،وذلــك مــن أجــل إحــراز تقــدم فــي معاجلــة هــذه املســألة.
وقــد نظــر مجلــس اإلدارة فــي هــذه املســألة باســتفاضة فــي عــام  ،2009واتفــق علــى إثرهــا علــى أن اإلجــراءات
الطوعيــة املتخــذه حتــي ذلــك احلــن لــم تكــن كافيــة للتصــدي للشــواغل بشــأن الزئبــق ،وقــرر أن هنــاك حاجــة التخــاذ
مزيــد مــن اإلجــراءات بشــأن الزئبــق ،مبــا فــي ذلــك إعــداد صــك عاملــي ملــزم قانون ـا ً بشــأن الزئبــق .وبنــاء علــى ذلــك
أنشــئت جلنــة تفــاوض حكوميــة دوليــة معنيــة بإعــداد صــك دولــي ملــزم قانونـا ً بشــأن الزئبــق ،لتبــدأ عملهــا فــي عــام
 ،2010وتكمــل مفاوضاتهــا قبــل الــدورة الســابعة والعشــرين جمللــس اإلدارة فــي عــام  .2013وقــد أوكلــت إلــى اللجنــة
( )1مت تغيير تسمية مجلس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة اعتبارا ً من شباط/فبراير  2013لتصبح جمعية األمم املتحدة للبيئة.
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واليــة مفصلــة تتضمــن قضايــا معينــة يتعــن تغطيتهــا فــي نــص الصــك إلــى جانــب عــدد مــن العناصــر اآلخــرى
التــي يتعــن أخذهــا بعــن االعتبــار فــي مجــرى التفــاوض بشــأن نــص الصــك.
أكملــت جلنــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة دورتهــا اخلامســة فــي كانــون الثاني/ينايــر  2013باتفاقهــا علــى نــص
اتفاقيــة ميناماتــا بشــأن الزئبــق .وقــد اعتمــد مؤمتــر املفوضــن هــذا النــص فــي  10تشــرين األول/أكتوبــر  ،2013فــي
اليابــان ،وفتــح فــي أعقــاب ذلــك بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة .والهــدف مــن هــذه االتفاقيــة هــو حمايــة صحة اإلنســان
والبيئــة مــن االنبعاثــات واإلطالقــات البشــرية املنشــأ للزئبــق ومركّبــات الزئبــق ،وتنــص االتفاقيــة علــى مجموعــة مــن
التدابيــر لتلبيــة ذلــك الهــدف .وتشــمل هــذه تدابيــر ملراقبــة عــرض الزئبــق وجتارتــه ،مبــا فــي ذلــك ،فــرض قيــود علــى
مصــادر معينــة للزئبــق مثــل الزئبــق مــن التعديــن األولــي ،وفــرض رقابــة علــى املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبــق وعمليات
التصنيــع التــي يســتخدم فيهــا الزئبــق أو مركبــات الزئبــق ،باإلضافــة إلــى تعديــن الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق.
ويتضمــن نــص االتفاقيــة مــواد منفصلــة بشــأن كل مــن إطالقــات وانبعاثــات الزئبــق وضوابــط للحــد مــن مســتويات
الزئبــق مــع الســماح فــي ذات الوقــت بقــدر مــن املرونــة الســتيعاب خطــط التنميــة الوطنيــة .ويتضمــن فض ـا ً عــن
ذلــك تدابيــر للتخزيــن الســليم بيئيـا ً املؤقــت للزئبــق ونفاياتــه ،وكذلــك املواقــع امللوثــة .ويحتــوي النــص أحكامــا بشــأن
الدعــم املالــي والتقنــي للبلــدان الناميــة والبلــدان التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال ،ويحــدد آليــة ماليــة لتوفيــر
املــوارد املاليــة الكافيــة واملنتظمــة واملوقوتــة.
وتدعــى احلكومــات للتوقيــع علــى االتفاقيــة مبكاتــب الوديــع ،مبقــر األمم املتحــدة ،بنيويــورك ،وتشــجع علــى القيــام
بذلــك خــال الفتــرة التــي يكــون فيهــا بــاب التوقيــع مفتوحــا ً (حتــى  9تشــرين األول/أكتوبــر  .)2014كمــا تشــجع
احلكومــات علــى الســعي لتنفيــذ االتفاقيــة وأن تصبــح أطراف ـا ً فيهــا توطئــة للتعجيــل ببــدء نفاذهــا.
ومــن املنتظــر أن يــؤدي التنســيق فــي تنفيــذ االلتزامــات املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة ،مــع مــرور الزمــن ،إلــى
انخفــاض عــام فــي مســتويات الزئبــق فــي البيئــة ،مبــا يفضــي إلــى تلبيــة الهــدف مــن االتفاقيــة املتمثــل فــي حمايــة
صحــة اإلنســان والبيئــة مــن انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق ومركباتــه البشــرية املنشــأة.

| 10

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
إن األطراف في هذه االتفاقية،
إذ تقــر بــأن الزئبــق مــادة كيميائيــة تثيــر انشــغاال ً عامليـا ً بســبب انتقالها
البعيــد املــدى فــي اجلــو ،وثباتهــا فــي البيئــة مبجــرد دخولهــا إليها بوســائط
بشــرية املنشــأ ،وقدرتهــا علــى التراكــم بيئي ـا ً فــي النظــم اإليكولوجيــة،
وآثارهــا الســلبية الكبيــرة علــى صحــة اإلنســان والبيئــة،
وإذ تشــير إلــى املقــرر  5/25املــؤرخ 20شــباط/فبراير  2009الــذي اتخــذه
مجلــس إدارة برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة للبــدء باتخــاذ إجــراءات دوليــة
إلدارة الزئبــق علــى نحــو يتســم بالكفــاءة والفعاليــة واالتســاق،
وإذ تشــير ً إلــى الفقــرة  221مــن الوثيقــة اخلتاميــة الصــادرة عــن مؤمتــر
األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة بعنــوان ’’املســتقبل الــذي نصبــو إليــه‘‘
صــك عاملــي ُملــ ِزم
التــي تدعــو إلــى خامتــة موفَّقــة للمفاوضــات بشــأن
ّ
قانونـا ً بشــأن الزئبــق ملعاجلــة األخطــار التــي تهـ ّدد صحــة اإلنســان والبيئــة،
وإذ تشــير إلــى أن مؤمتــر األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة أعــاد التأكيــد
علــى مبــادئ إعــان ريــو بشــأن البيئــة والتنميــة ،ومنهــا ضمــن أمــور أخــرى،
املســؤوليات املشــتركة واملتباينــة ،وإذ تســلِّم بالظــروف اخلاصــة بالبلــدان
وقدراتهــا واحلاجــة إلــى اتخــاذ إجــراء عاملــي،
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وإدراكا ً منهــا للشــواغل الصحيــة ،خصوصــا ً فــي البلــدان الناميــة،
الناجمــة عــن التعــرُّض للزئبــق ،بالنســبة للفئــات الســكانية الضعيفــة،
وخصوصــا ً األطفــال والنســاء ،ومــن خاللهــم األجيــال القادمــة،
ضعــف ال ُنظــم اإليكولوجيــة ومجتمعــات الشــعوب
وإذ تالحــظ مظاهــر َ
املتجمــدة الشــمالية بســبب تعرّضهــا
األصليــة بوجــه خــاص فــي املنطقــة
ّ
ـوث األغذيــة التقليديــة ،وإذ تشــعر بالقلــق
ّ
للتضخــم األحيائــي للزئبــق وتلـ ُّ
ـم فيمــا يخــص آثــار الزئبــق،
إزاء مجتمعــات الشــعوب األصليــة بوجــه أعـ ّ
وإذ تُــدرك الــدروس الهامــة املســتخلصة مــن مــرض ميناماتــا وبخاصــة
ـوث بالزئبــق واحلاجــة
اآلثــار الصحيــة والبيئيــة اخلطيــرة الناجمــة عــن التلـ ُّ
إلــى كفالــة إدارة ســليمة للزئبــق ومنــع وقــوع أحــداث مماثلــة في املســتقبل،
وإذ تشــدِّد علــى أهميــة الدعــم املالــي والتقنــي والتكنولوجــي ودعــم
بنــاء القــدرات ،وبخاصــة للبلــدان الناميــة والبلــدان التــي متــر اقتصاداتهــا
مبرحلــة انتقــال ،بغيــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة مــن أجــل إدارة الزئبــق
وتشــجيع التنفيــذ الف َّعــال لالتفاقيــة،
وإذ ت ُ ِقــر ّ أيضــا ً بأنشــطة منظمــة الصحــة العامليــة حلمايــة صحــة
اإلنســان فيمــا يتصــل بالزئبــق وبــأدوار االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف
ذات الصلــة ،ال ســيما اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكُّــم فــي نقــل النفايــات
اخلطــرة والتخلُّــص منهــا عبــر احلــدود واتفاقيــة روتــردام لتطبيــق إجــراء
املوافقــة املســبقة عــن علــم علــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معيَّنــة
خطــرة متداولــة فــي التجــارة الدوليــة،
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وإذ تُقــر ّ بــأن هــذه االتفاقيــة وســائر االتفاقــات الدوليــة فــي مجــال
البيئــة والتجــارة هــي اتفاقــات مســاندة لبعضهــا البعــض،
وإذ تش ـدِّد علــى أنــه ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يرمــي إلــى التأثيــر
علــى حقــوق أي طــرف وعلــى التزاماتــه الناشــئة عــن أي اتفــاق دولــي قائــم،
وإذ تُــدرك أن الســرد الــوارد أعــاه ال يرمــي إلــى إقامــة ترتيــب هرمــي بــن
هــذه االتفاقيــة والصكــوك الدوليــة األخــرى،
وإذ تشــير إلــى أنــه ال يوجــد فــي هــذه االتفاقيــة مــا مينــع أي طــرف مــن
اتخــاذ تدابيــر محليــة إضافيــة تتســق وأحــكام هــذه االتفاقيــة ســعيا ً إلــى
حمايــة صحــة اإلنســان والبيئــة مــن التعــرُّض للزئبــق وفقــا ً لاللتزامــات
األخــرى املترتبــة علــى الطــرف مبوجــب القانــون الدولــي الســاري،
قد اتفقَ ت على ما يلي:

املادة 1
الهدف
الهــدف مــن هــذه االتفاقيــة هــو حمايــة صحــة اإلنســان والبيئــة مــن
االنبعاثــات واإلطالقــات البشــرية املنشــأ للزئبــق ومركّبــات الزئبــق.
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املادة 2
التعاريف
ألغراض هذه االتفاقية:
والضيــق النطــاق‘‘ يعنــي تعديــن الذهــب
(أ) ’’تعديــن الذهــب احلرفــي
ِّ
مــن ِق َبــل عمــال مناجــم أفــراد أو شــركات صغيــرة باســتثمار رأســمالي
وإنتــاج محدوديــن؛
(ب) ’’أفضــل التقنيــات املتاحــة‘‘ تعنــي التقنيــات األكثــر فعاليــة فــي
منــع ،وحيثمــا يكــون ذلــك غير عملــي ،فــي احلــد مــن انبعاثــات وإطالقــات
الزئبــق فــي الهــواء واملــاء واألراضــي وأثــر تلــك اإلطالقــات واالنبعاثــات علــى
البيئــة ككل ،مــع مراعــاة االعتبــارات االقتصاديــة والتقنيــة لطــرف مــا أو
ملرفــق مــا موجــود علــى أراضــي ذلــك الطــرف .وفــي هــذا الســياق:
’’’ ‘1أفضــل‘‘ يعنــي األكثــر فعاليــة فــي حتقيــق مســتوى عــام
مرتفــع مــن حمايــة البيئــة ككل؛
’’’ ‘2التقنيــات املتاحــة‘‘ ،فيمــا يتعلــق بطــرف معــن ومرفــق معني
علــى أراضــي ذلــك الطــرف ،تعنــي التقنيــات التــي تُســتحدث
علــى نطــاق ميكّــن مــن التنفيــذ فــي قطــاع صناعــي ذي
صلــة فــي ظــل ظــروف صاحلــة اقتصادي ـا ً وتقني ـاً ،مــع أخــذ
التكاليــف والفوائــد فــي االعتبــار ،ســواء اســ ُتخدمت تلــك
التقنيــات أو مت اســتحداثها ،أو لــم تُســتخدم أو تســتحدث،
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علــى أراضــي الطــرف املعنــي ،بشــرط أن تكــون متاحــة
ملشــغّل املرفــق ،وفقــا ً ملــا يحــدده ذلــك الطــرف؛
’’’ ‘3التقنيــات‘‘ تعنــي التكنولوجيــات املســتخدمة واملمارســات
التشــغيلية والطرائــق التــي تصمــم بهــا املنشــآت وتُبنــى
وتصــان ويجــري تشــغيلها وإخراجهــا مــن اخلدمــة؛
(ج) ’’أفضــل املمارســات البيئيــة‘‘ تعنــي تطبيــق أنســب خليــط مــن
تدابيــر واســتراتيجيات التحكــم البيئــي؛
(د) ’’الزئبق‘‘ يعني عنصر الزئبق األولي ()Hg(0), CAS No. 7439-97-6؛
(ﻫ) ’’مركــب الزئبــق‘‘ يعنــي أي مــادة تتكــون مــن ذرات مــن الزئبــق ومــن
ذرة أو أكثــر مــن عناصــر كيميائيــة أخــرى ال ميكــن فصلهــا إلــى مركبــات
مختلفــة إال مــن خــال تفاعــات كيميائيــة؛
املــــنتج
(و)
املــــنتج أو مكـ ِّ
ـون ُ
’’املــــنتج املضــاف إليــه الزئبــق‘‘ يعنــي ُ
ُ
الــذي يحتــوي علــى الزئبــق أو مركّــب زئبــق أُضيــف عمــداً؛
(ز) ’’الطــرف‘‘ يعنــي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي
توافــق علــى االلتــزام بهــذه االتفاقيــة وتكــون االتفاقيــة ســارية املفعــول
بالنســبة لهــا؛
واملصوتــة‘‘ تعنــي األطــراف احلاضــرة والتــي
(ح) ’’األطــراف احلاضــرة
ّ
تدلــي بأصواتهــا إيجابــا ً أو ســلبا ً فــي اجتمــاع األطــراف؛
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(ط) ’’التعديــن األوّلــي للزئبــق‘‘ يعنــي التعديــن الــذي تكــون املــادة
الرئيســية املقصــودة فيــه هــي الزئبــق؛
(ي) ’’املنظمــة اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي‘‘ تعنــي منظمــة أنشــأتها
معينــة تنقــل إليهــا الــدول األعضــاء فيهــا
دول ذات ســيادة فــي منطقــة ّ
االختصــاص فيمــا يتعلــق باملســائل التــي حتكمهــا هــذه االتفاقيــة،
وتخولهــا ،حســب األصــول ،وفقـا ً إلجراءاتهــا الداخليــة ،التوقيــع علــى هــذه
ّ
االتفاقيــة أو التصديــق عليهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو االنضمــام إليهــا؛
(ك) ’’االســتخدام املســموح بــه‘‘ يعنــي أي اســتخدام مــن طــرف مــا
للزئبــق أو مركّباتــه يتســق مــع هــذه االتفاقيــة ،مبــا فــي ذلــك االســتخدامات
املتســقة مــع املــواد  3و 4و 5و 6و ،7دون أن يقتصــر عليهــا.

املادة 3
مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه
 - 1ألغراض هذه املادة:
(أ) تشــمل اإلشــارات إلــى ’’الزئبــق‘‘ خالئــط الزئبــق مــع مــواد أخــرى ،مبــا
فــي ذلــك ســبائك الزئبــق التــي ال يقــل تركيــز الزئبــق فيهــا عــن  95فــي
املائــة مــن وزنهــا؛
(ب) ’’مركّبــات الزئبــق‘‘ وتعنــي (أول) كلوريــد الزئبــق (املعــروف أيضا ً باســم
الكالوميــل) ،و(ثانــي) أكســيد الزئبقيــك ،و(ثانــي) كبريتــات الزئبقيــك ،وثانــي
نتــرات الزئبقيــك ،وفلــز الزجنفــر ،وســلفيد الزئبق.
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 - 2وال ت ُ َط ّبق أحكام هذه املادة على ما يلي:
كميــات الزئبــق أو مركبــات الزئبــق التــي س ُتســتخ َدم فــي البحــوث
(أ)
ّ
علــى نطــاق مختبــري أو كمعيــار مرجعــي؛ أو
الكميــات النـــزرة من الزئبــق أو مركّبــات الزئبق املوجــودة بطبيعتها
(ب)
ّ
فــي املنتجــات املعدنيــة مثــل الفلـزّات أو اخلامــات أو املنتجــات املعدنيــة غيــر
احملتويــة علــى الزئبــق ،مبــا فــي ذلــك الفحــم أو املنتجــات املشــتقة مــن هــذه
املــواد ،والكميــات النـــزرة غيــر املقصــودة فــي املنتجــات الكيميائية؛ أو
(ج) املنتجات املضاف إليها الزئبق.
 - 3ال يســمح أي طــرف بتعديــن الزئبــق األوّلــي الــذي لــم يكــن يجــري علــى
حيــز النفــاذ بالنســبة لــه.
أراضيــه فــي تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
 - 4ال يســمح أي طــرف إال ّ بتعديــن الزئبــق األوّلــي الــذي كان يجــري علــى
حيــز النفــاذ بالنســبة لــه لفتــرة
أراضيــه فــي تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
تصــل إلــى خمســة عشــر عام ـا ً بعــد ذلــك التاريــخ .وخــال هــذه الفتــرة
ال يُســ َتخ َدم الزئبــق النــاجت عــن عمليــة التعديــن هــذه إال ّ فــي صناعــة
املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبــق عم ـا ً باملــادة  ،4أو فــي عمليــات التصنيــع
وفقـا ً للمــادة  5أو يتــم التخ ُّلــص منــه عمـا ً باملــادة  ،11باســتخدام عمليــات
ال تــؤدّي إلــى اســترداد أو إعــادة تدويــر أو اســتخالص أو إعــادة االســتخدام
املباشــر أو االســتخدامات البديلــة.
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 - 5يقوم كل طرف مبا يلي:
(أ) يســعى إلــى حتديــد كل كميــة علــى ِحــدة مــن مخزونــات الزئبــق
أو مركّبــات الزئبــق التــي تزيــد علــى  50طن ـا ً متري ـا ً باإلضافــة إلــى مصــادر
اإلمــداد بالزئبــق التــي تتولّــد عنهــا مخزونــات تزيــد عــن  10أطنــان متريــة
ســنويا ً واملوجــودة علــى أراضيــه؛
(ب) يتخــذ تدابيــر تكفُ ــل ،إذا مــا قــرَّر الطــرف توافــر فائــض الزئبــق
نتيجــة وقــف تشــغيل مرافــق إنتــاج الكلــور والقلويــات ،التخ ُّلــص مــن هــذا
الزئبــق وفق ـا ً للمبــادئ التوجيهيــة لــإدارة الســليمة بيئي ـا ً املشــار إليهــا
فــي الفقــرة ( 3أ) مــن املــادة  ،11باســتخدام عمليــات ال تــؤدّي إلــى اســترداد أو
إعــادة تدويــر أو اســتخالص أو االســتخدام املباشــر أو االســتخدامات البديلــة.
 - 6ال يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إالّ:
اخلطيــة ،وليــس ألي غــرض
ـصدِّر مبوافقتــه ّ
املــ َ
(أ) إلــى طــرف زوَّد الطــرف ُ
ســوى:
’ ‘1اســتخدام يســمح بــه للطــرف املســتورد مبوجــب هــذه
االتفاقيــة؛ أو
ـن
’ ‘2لغــرض التخزيــن املؤقــت الســليم بيئي ـا ً علــى النحــو املبـ َّ
فــي املــادة 10؛ أو
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اخلطيــة ،مبــا فيهــا
ـصدِّر مبوافقتــه ّ
املــ َ
(ب) إلــى غيــر طــرف زوَّد الطــرف ُ
شــهادة تثبــت أن:
’ ‘1لــدى غيــر الطــرف تدابيــر تكفــل حمايــة صحــة اإلنســان
والبيئــة وتكفــل امتثالــه ألحــكام املادتــن  10و11؛
’ ‘2وأن هــذا الزئبــق ســوف يُســتخ َدم فقط اســتخداما ً مســموحا ً
بــه لطــرف مبوجــب هــذه االتفاقيــة أو مــن أجــل التخزيــن
ـن فــي املــادة .10
املؤقــت الســليم بيئي ـا ً علــى النحــو املبـ َّ
ـصدِّر أن يعتمــد علــى إخطــار عــام مقـدَّم إلــى األمانــة
املــ َ
 - 7يجــوز للطــرف ُ
مــن الطــرف املســتورد أو مــن الدولــة غيــر الطــرف باعتبــار ذلــك املوافقــة
ويوضــح هــذا اإلخطــار العــام
اخلطيــة املطلوبــة مبقتضــى الفقــرة .6
ّ
ِّ
أي شــروط وأحــكام يقــدِّم الطــرف املســتورِد أو غيــر الطــرف مبقتضاهــا
موافقتــه .ويجــوز لذلــك الطــرف أو غيــر الطــرف فــي أي وقــت إلغــاء هــذا
اإلخطــار .وعلــى األمانــة أن حتتفــظ بســجل عــام جلميــع اإلخطــارات مــن
هــذا النــوع.
 - 8ال يســمح أي طــرف باســتيراد الزئبــق مــن غيــر طــرف ســيقدِّم لــه
اخلطيــة مــا لــم يكــن غيــر الطــرف قــد ق ـدَّم شــهادة بــأن ذلــك
موافقتــه ّ
الزئبــق ليــس مــن مصــادر مح ـدَّدة علــى انهــا مصــادر غيــر مســموح بهــا
مبوجــب الفقــرة  3أو الفقــرة ( 5ب).
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 - 9يجــوز للطــرف الــذي يُق ـدِّم إخطــارا ً عام ـا ً باملوافقــة مبوجــب الفقــرة 7
أن يقــرّر عــدم تطبيــق الفقــرة  ،8شــريطة أن يواصــل تطبيــق قيــود شــاملة
علــى تصديــر الزئبــق وأن يتخــذ تدابيــر محليــة لكفالــة أن يــدار هــذا الزئبــق
املســتورد بطريقــة ســليمة بيئيــاً .ويقــدِّم الطــرف إخطــارا ً بهــذا القــرار
إلــى األمانــة ،يتضمــن معلومــات تصــف قيــوده علــى الصــادرات والتدابيــر
التنظيميــة احملليــة ،فضـا ً عــن معلومــات عن كميــات الزئبــق وبلدان منشــأ
الزئبــق املســتورد مــن غيــر األطــراف .وحتتفــظ األمانــة بســجل عــام جلميــع
اإلخطــارات مــن هــذا النــوع .وتقــوم جلنــة التنفيــذ واالمتثــال باســتعراض
وتقييــم أي إخطــارات ومعلومــات داعمــة عم ـا ً باملــادة  15ويجــوز أن تقــدم
توصيــات ،وفق ـا ً للمقتضــى ،إلــى مؤمتــر األطــراف.
ـن فــي الفقــرة  9متاحـا ً حلني اختتــام االجتمــاع الثاني
 - 10يظــل اإلجــراء املبـ َّ
ملؤمتــر األطــراف .وال يتــاح بعــد ذلــك الوقــت ،مــا لــم يقــرّر مؤمتــر األطــراف
املصوتــن ،باســتثناء
خــاف ذلــك بأغلبيــة بســيطة مــن األطــراف احلاضريــن
ّ
مــا يتعلــق بطــرف ق ـدَّم إخطــارا ً مبوجــب الفقــرة  9قبــل نهايــة االجتمــاع
الثانــي ملؤمتــر األطــراف.
 - 11يُــدرِج كل طــرف أن فــي تقاريــره املقدَّمــة عم ـا ً باملــادة  21معلومــات
ـن اســتيفاء االشــتراطات الــواردة فــي هــذه املــادة.
تبـ ِّ
 - 12يقـدِّم مؤمتــر األطــراف فــي اجتماعــه األول مزيــدا ً مــن التوجيهــات فيمــا
يتعلــق بهــذه املــادة ،وخصوصـا ً فيمــا يتعلــق بالفقــرة ( 5أ) ،والفقرتــن  6و8
ويضــع ويعتمــد مضمــون الشــهادة املطلــوب املشــار إليــه فــي الفقرتــن 6
(ب) و.8
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يقيــم مؤمتــر األطــراف مــا إذا كانــت التجــارة فــي مركّبــات زئبــق مح ّددة
ِّ - 13
تخــلّ بهــدف هــذه االتفاقيــة ،وينظــر فيمــا إذا كان ينبغــي إخضــاع مركّبــات
زئبــق محــدَّدة للفقرتــن  6و ،،8مــن خــال إدراجهــا فــي مرفــق إضافــي
يُع َتمــد وفق ـا ً للمــادة .27

املادة 4
املنتجات املضاف إليها الزئبق
 - 1ال يســمح أي طــرف ،مــن خــال اتخــاذه تدابيــر مناســبة ،بتصنيــع أو
املـــدرجة في اجلــزء األول
اســتيراد أو تصديــر املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبــق ُ
مــن املرفــق ألــف بعــد انقضــاء املوعــد احملـدَّد للتخلــص التدريجــي مــن تلــك
املنتجــات ،إال ّ إذا ُح ـدِّد إعفــاء فــي املرفــق ألــف أو كان لــدى الطــرف إعفــاء
ـجل عم ـا ً باملــادة .6
مسـ ّ
 - 2كبديــل عــن الفقــرة  ،1يجــوز للطــرف أن يشــير وقــت التصديــق أو
حيــز النفــاذ بالنســبة لــه ،إلــى
لــدى دخــول التعديــل علــى املرفــق ألــف ّ
أنــه ســينفِّذ تدابيــر أو اســتراتيجيات مختلفــة للتعامــل مــع املنتجــات
املـــدرجة فــي اجلــزء األول مــن املرفــق ألــف .وال يجــوز للطــرف أن يختــار هــذا
ُ
البديــل إال إذا أمكنــه أن يثبــت أنــه قلَّــل فعــا ً إلــى احلــ ّد األدنــى تصنيــع
املـــدرجة في اجلــزء األول
واســتيراد وتصديــر الغالبيــة الكبــرى مــن املنتجــات ُ
مــن املرفــق ألــف وأنــه قــد نفّ ــذ تدابيــر أو اســتراتيجيات خلفــض اســتخدام
الزئبــق فــي منتجــات إضافيــة ليســت مدرجــة فــي اجلــزء األول مــن املرفــق
ألــف وقــت إخطــاره األمانــة بقــراره باســتخدام هــذا البديــل .وإضافــة إلــى
ذلــك ،يقــوم الطــرف الــذي يختــار هــذا البديــل مبــا يلــي:
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(أ) يقـدِّم تقريــرا ً فــي أول فرصــة إلــى مؤمتــر األطــراف يصــف فيــه التدابير
ـنجزة؛
املــ َ
أو االســتراتيجيات املن َّفــذة ،مبــا فــي ذلــك تقدير ّ
كمــي للتخفيضات ُ
(ب) ينفِّــذ تدابيــر أو اســتراتيجيات خلفــض اســتخدام الزئبــق فــي أي
درجــة فــي اجلــزء األول مــن املرفــق ألــف لــم حتــدد قيمــة ح ّدهــا
منتجــات ُم َ
األدنــى بعــد؛
(ج) ينظر في تدابير إضافية لتحقيق تخفيضات أخرى؛
مؤهــا ً للمطالبــة بإعفــاءات عمــا ً باملــادة  6فيمــا يتعلــق
(د) ال يكــون ّ
بــأي فئــة منتجــات يتــم مــن أجلهــا اختيــار هــذا البديــل.
يقــوم مؤمتــر األطــراف ،فــي موعــد ال يتجــاوز خمــس ســنوات مــن تاريــخ
حيــز النفــاذ ،وكجــزء مــن عمليــة االســتعراض مبوجــب
دخــول االتفاقيــة ِّ
الفقــرة  ،8باســتعراض التقــ ُّدم احملــرز وفعاليــة التدابيــر املتخــذة مبوجــب
هــذه الفقــرة.
ـدرجة
املــ َ
 - 3يتخــذ كل طــرف تدابيــر بشــأن املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبقُ ،
فــي اجلــزء الثانــي مــن املرفــق ألــف وفقـا ً لألحــكام املبيَّنــة فــي ذلــك اجلــزء.
 - 4تقــوم األمانــة ،بنــا ًء علــى معلومــات تق ّدمهــا األطــراف ،بجمــع معلومات
عــن املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبــق وبدائلهــا ،وأن حتتفــظ بهــذه املعلومات،
وجتعلهــا متاحــة للجمهــور .ويجــب علــى األمانــة أيضـا ً أن تتيــح للجمهــور
أي معلومــات أخــرى ذات صلــة تقدمهــا األطــراف.
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 - 5يتخــذ كل طــرف تدابيــر ملنــع إدخــال منتجــات مضــاف إليهــا الزئبــق
ـمح بتصنيعهــا أو اســتيرادها أو تصديرهــا مبوجــب هــذه املــادة ،فــي
ال يُسـ َ
مجمعــة.
منتجــات
َّ
 - 6يثنــي كل طــرف عــن التصنيــع أو التوزيــع التجــاري ملنتجــات مضــاف
إليهــا الزئبــق غيــر مشــمولة بــأي اســتعمال معــروف للمنتجــات املضــاف
حيــز النفــاذ بالنســبة
إليهــا الزئبــق قبــل تاريــخ دخــول هــذه االتفاقيــة ِّ
املـــن َتج أن لــه فوائــد
لذلــك الطــرف ،إال ّ إذا أظهــر تقييــم خملاطــر وفوائــد هــذا ُ
تعــود علــى البيئــة أو صحــة اإلنســان .ويقــدم الطــرف إلــى األمانــة ،وفق ـا ً
للمقتضــى ،معلومــات عــن أي ُمن َتــج مــن هــذا القبيــل ،مبــا فــي ذلــك أي
املـــن َتج وفوائــده للبيئــة وصحــة اإلنســان.
معلومــات عــن مخاطــر هــذا ُ
ويجــب علــى األمانــة أن جتعــل هــذه املعلومــات متاحــة للجمهــور.
 - 7يجــوز ألي طــرف أن يق ـدِّم مقترح ـا ً إلــى األمانــة بــإدراج ُمن َتــج مضــاف
إليــه الزئبــق فــي املرفــق ألــف ،ويشــمل االقتــراح معلومــات تتصــل مبــدى
املـــن َتج خالية مــن الزئبــق واجلــدوى التقنيــة واالقتصادية
توافــر بدائــل لهــذا ُ
لهــا ،ومخاطرهــا وفوائدهــا للبيئــة وصحــة اإلنســان ،مــع مراعــاة املعلومــات
املتاحــة عمـا ً بالفقــرة .4
 - 8يقــوم مؤمتــر األطــراف باســتعراض املرفــق ألــف ،فــي موعــد ال يتجــاوز
حيــز النفــاذ ،ويجــوز لــه أن
خمــس ســنوات بعــد تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
ينظــر فــي إدخــال تعديــات علــى هــذا املرفــق وفق ـا ً للمــادة .27
 - 9عنــد اســتعراض املرفــق ألــف عم ـا ً بالفقــرة  ،8يراعــي مؤمتــر األطــراف،
علــى األقــل ،مــا يلــي:
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(أ)

أي مق َترح مقدَّم مبوجب الفقرة 7؛

(ب) املعلومات املتاحة عمال ً بالفقرة 4؛
(ج) توافــر بدائــل خاليــة مــن الزئبــق لألطــراف تتســم بجدواهــا التقنية
واالقتصاديــة ،مــع مراعــاة مخاطرهــا وفوائدهــا للبيئــة وصحــة اإلنســان.

املادة 5
عمليات التصنيع التي يُستخ َدم فيها الزئبق أو مركَّبات الزئبق
 - 1ألغــراض هــذه املــادة واملرفــق بــاء ،ال تشــمل عمليــات التصنيــع التــي
يُســتخ َدم فيهــا الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق العمليــات التــي تســتخ ِدم
املنتجــات املضــاف إليهــا الزئبــق أو عمليــات تصنيــع املــواد املضــاف إليهــا
الزئبــق أو العمليــات املســتخ َدمة فــي معاجلــة النفايــات احملتويــة علــى
الزئبــق.
 - 2ال يســمح أي طــرف ،مــن خــال اتخــاذ تدابيــر مناســبة ،باســتخدام
الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق فــي عمليــات التصنيــع املدرجــة فــي اجلــزء األول
مــن املرفــق بــاء بعــد انقضــاء موعــد اإلنهــاء التدريجــي احملــدَّد فــي ذلــك
مســجل عمــا ً
املرفــق لفــرادى العمليــات ،إال ّ إذا كان لــدى الطــرف إعفــاء
ّ
باملــادة .6
 - 3يتخــذ كل طــرف تدابيــر لتقييــد اســتخدام الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق
فــي العمليــات املدرجــة فــي اجلــزء الثانــي مــن املرفــق بــاء ،وفق ـا ً لألحــكام
احمل ـ ّددة فيــه.
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 - 4تقــوم األمانــة ،اســتنادا ً إلــى املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف ،بجمــع
وحفــظ املعلومــات عــن العمليــات التــي تســتخدم الزئبــق أو مركّبــات
الزئبــق وبدائلهــم ،وجتعــل هــذه املعلومــات متاحــة للجمهــور .ويجــوز أن
تقــدِّم األطــراف معلومــات أخــرى ذات صلــة وأن تقــوم األمانــة بإتاحتهــا
للجمهــور.
 - 5علــى كل طــرف لديــه مرفــق واحــد أو أكثــر يســتخ ِدم الزئبــق أو مركّبــات
الزئبــق فــي عمليــات التصنيــع املدرجــة فــي املرفــق بــاء أن يقــوم مبــا يلــي:
(أ) اتخــاذ تدابيــر للتعامــل مــع انبعاثــات الزئبــق أو مركبــات الزئبــق
وإطالقاتهــا مــن تلــك املرافــق؛
(ب) إدراج املعلومــات عــن التدابيــر املتخــذة عمــا ً بهــذه الفقــرة فــي
التقاريــر املقدَّمــة منــه عمــا ً باملــادة 21؛
(ج) الســعي إلــى حتديــد املرافــق املوجــودة داخــل أراضيــه التــي
تســتخدم الزئبــق أو مركبــات الزئبــق فــي العمليــات املدرجــة فــي املرفــق
بــاء وموافــاة األمانــة ،فــي غضــون فتــرة ال تتعــ ّدى ثــاث ســنوات بعــد
تاريــخ دخــول االتفاقيــة حيَّــز النفــاذ بالنســبة للطــرف ،مبعلومــات عــن عــدد
وأنــواع هــذه املرافــق وبتقديــر للكميــة الســنوية املســتخدمة مــن الزئبــق
أو مركبــات الزئبــق املســتخدمة فــي تلــك املرافــق .وتقــوم األمانــة بإتاحــة
هــذه املعلومــات للجمهــور.
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 - 6ال يســمح أي طــرف باســتخدام الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق فــي مرفــق لــم
حيــز النفــاذ بالنســبة لــه ،فــي
يكــن موجــودا ً قبــل تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
عمليــات التصنيــع الــواردة فــي املرفــق بــاء .وال تســري أيــة إعفــاءات علــى
هــذه املرافــق.
 - 7يحــول كل طــرف دون تطويــر أي مرفــق يســتخ ِدم أي عمليــة تصنيــع
أخــرى يُســتخ َدم فيهــا الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق عــن عمــد ولــم يكــن
حيــز النفــاذ ،باســتثناء احلــاالت التــي
موجــودا ً قبــل تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
يبــن مــا يُقنــع مؤمتــر األطــراف بــأن عمليــة
يســتطيع فيهــا الطــرف أن
ِّ
التصنيــع توفــر منافــع بيئيــة وصحيــة هامــة ،وأنــه ال تواجــد بدائــل متاحــة
خاليــة مــن الزئبــق ومجديــة تقني ـا ً واقتصادي ـا ً توفــر هــذه املنافــع.
ـورات التكنولوجيــة
 - 8تُشـ َّ
جع األطــراف علــى تبــادل املعلومــات بشــأن التطـ ّ
اجلديــدة ذات الصلــة والبدائــل اخلاليــة مــن الزئبــق اجملديــة اقتصاديـا ً وتقنيـاً،
والتدابيــر والتقنيــات املمكنــة خلفــض ،وحيثمــا أمكــن ،إلنهــاء اســتخدام
املـــدرجة فــي املرفــق بــاء
الزئبــق ومركّبــات الزئبــق فــي عمليــات التصنيــع ُ
والقضــاء علــى انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق ومركبــات الزئبــق الناجمــة
عنهــا.
 - 9يجــوز ألي طــرف أن يقـدِّم اقتراحـا ً لتعديــل املرفــق بــاء بغيــة إدراج عملية
تصنيــع يُســتخ َدم فيهــا الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق .ويتضمــن االقتــراح
معلومــات تتصــل بتوافــر بدائــل مــن غيــر الزئبــق للعمليــة وجدواهــا
التقنيــة واالقتصاديــة واخملاطــر والفوائــد البيئيــة والصحيــة.
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 - 10يقــوم مؤمتــر األطــراف باســتعراض املرفــق بــاء ،فــي موعــد ال يتجــاوز
حيــز النفــاذ ،ويجــوز لــه أن
خمــس ســنوات بعــد تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
ينظــر فــي إدخــال تعديــات علــى هــذا املرفــق وفق ـا ً للمــادة .27
 - 11وعنــد أي اســتعراض للمرفــق بــاء عمــا ً بالفقــرة  ،10يراعــي مؤمتــر
األطــراف ،علــى األقــل ،مــا يلــي:
(أ)

أي مقترح مقدَّم مبوجب الفقرة 9؛

(ب) املعلومات املتاحة مبقتضى الفقرة 4؛
(ج) توافــر بدائــل خاليــة مــن الزئبــق لألطــراف ،تتســم بجدواهــا
التقنيــة واالقتصاديــة ،مــع مراعــاة مخاطرهــا وفوائدهــا للبيئــة والصحــة.

املادة 6
اإلعفاءات املتاحة للطرف عند الطلب
تســجل
 - 1يجــوز ألي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن
ِّ
نفســها للحصــول علــى واحـ ٍد أو أكثــر مــن اإلعفــاءات مــن تواريــخ اإلنهــاء
التدريجــي املدرجــة فــي املرفــق ألــف واملرفــق بــاء ،واملشــار إليهــا فيمــا بعــد
خطي ـاً:
بكلمــة ’’إعفــاء‘‘ ،وذلــك بإخطــار األمانــة ّ
(أ)

بأنها أصبحت طرفا ً في االتفاقية؛ أو
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(ب) فــي حالــة أي ُمن َتــج مضــاف إليــه الزئبــق يضــاف إلــى املرفــق ألــف
مبوجــب تعديــل أو أي عمليــة تصنيــع يُســتخ َدم فيهــا الزئبــق تضــاف إلــى
املرفــق بــاء مبوجــب تعديــل ،فــي موعــد ال يتجــاوز تاريــخ بــدء نفــاذ التعديــل
املط ّبــق بالنســبة للطــرف.
ويكــون أي تســجيل مــن هــذا القبيــل مشــفوعا ً ببيــان يع ّلــل حاجــة الطرف
إلــى اإلعفاء.
 - 2وميكــن تســجيل إعفــاء ،إمــا فيمــا يتعلــق بفئــة ُمدرجــة فــي املرفــق
ألــف أو بــاء أو فيمــا يتعلــق بفئــة فرعيــة حت ّددهــا أي دولــة أو منظمــة
إقليميــة للتكامــل االقتصــادي.
 - 3يجــب أن ي ُ َحــدَّد فــي ســجلّ كل طــرف حصــل علــى إعفــاء أو أكثــر.
وتُنشــئ األمانــة الســجل وحتتفــظ بــه وتتيحــه للجمهــور.
 - 4يشتمل السجل على ما يلي:
(أ)

قائمة باألطراف التي حصلت على إعفاء أو أكثر؛

(ب) اإلعفاء أو اإلعفاءات املسجلة لكل طرف؛
(ج) تاريخ انقضاء كل إعفاء.
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 - 5ينقضــي أجــل جميــع اإلعفــاءات عمـا ً بالفقــرة  ،1بعــد انقضــاء خمــس
املـــدرَج فــي املرفــق ألــف أو
ســنوات مــن تاريــخ اإلنهــاء التدريجــي املعنــي ُ
بــاء ،مــا لــم يُشــر طــرف مــا فــي الســجل إلــى فتــرة زمنيــة أقصــر.
 - 6يجــوز ملؤمتــر األطــراف ،بنــا ًء علــى طلــب مــن أحــد األطــراف ،أن يقــرر
متديــد فتــرة اإلعفــاء حتــى خمــس ســنوات ،مــا لــم يطلــب الطــرف فتــرة
زمنيــة أقصــر .وعنــد اتخــاذ القــرار ،يراعــي مؤمتــر األطــراف علــى النحــو
الواجــب مــا يلــي:
(أ) تقريــر مــن الطــرف يبــرِّر فيــه احلاجــة إلــى متديــد اإلعفــاء ويعــرض
األنشــطة التــي مت االضطــاع بهــا أو املزمــع االضطــاع بهــا إلنهــاء احلاجــة
إلــى اإلعفــاء فــي أقــرب وقــت ممكــن عمليــاً؛
(ب) املعلومــات املتاحــة ،مبــا فــي ذلــك توافــر منتجــات وعمليــات بديلــة
خاليــة مــن الزئبــق أو تنطــوي علــى اســتهالك كميــة أقــل مــن الزئبــق
املـــعفى؛
مقارنــة باالســتخدام ُ
(ج) األنشــطة املزمعــة أو املضطلــع بهــا لتوفيــر تخزيــن ســليم بيئيـا ً
للزئبــق وللتخلّــص مــن نفايــات الزئبــق.
وال يجــوز متديــد أي إعفــاء إال ّ مــرة واحــدة لــكل ُمن َتــج ُحـدِّد لــه موعــد إنهــاء
تدريجي.
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 - 7يجــوز ألي طــرف فــي أي وقــت أن يســحب اإلعفــاء بنــا ًء علــى إخطــار
خطــي يق ّدمــه إلــى األمانــة .ويســري ســحب اإلعفــاء اعتبــارا ً مــن التاريــخ
ّ
احمل ـدَّد فــي اإلخطــار.
عمــا جــاء فــي الفقــرة  ،1ال يجــوز ألي دولــة أو منظمــة
 - 8بصــرف النظــر ّ
ـجل نفســها للحصــول علــى إعفــاء
إقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن تسـ ِّ
باملـــن َتج
بعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ اإلنهــاء التدريجــي فيمــا يتعلــق ُ
املـــدرَج أو العمليــة املعنيــة املدرجــة فــي املرفق ألــف أو املرفق بــاء ،ما
املعنــي ُ
جلني للحصــول علــى إعفــاء لذلك
لــم يظــل طــرف أو أكثــر مــن طــرف مسـ َّ
املـــن َتج أو لتلــك العمليــة ،بعــد حصولهــم على متديــد عمال ً بالفقــرة  .6وفي
ُ
تلــك احلالــة ،يجــوز ألي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي ،فــي
األوقــات احملـدَّدة فــي الفقرتــن ( 1أ) و(ب) ،التســجيل للحصــول علــى إعفــاء
املـــن َتج أو تلــك العمليــة ،الــذي ســينقضي بعــد مرور عشــر
مــن أجــل ذلــك ُ
ســنوات مــن تاريــخ اإلنهــاء التدريجــي ذي الصلــة.
 - 9ال يجــوز ألي طــرف التم ُّتــع فعـا ً بإعفــاء فــي أي وقــت بعــد مــرور عشــرة
ملـــن َتج ُمــدرَج أو عمليــة ُمدرَجــة فــي
أعــوام مــن تاريــخ اإلنهــاء التدريجــي ُ
املرفــق ألــف أو املرفــق بــاء.

املادة 7
والضيق النطاق
تعدين الذهب احلرفي
ِّ
 - 1تنطبــق التدابيــر الــواردة فــي هــذه املــادة واملرفــق جيــم علــى تعديــن
وتصنيــع الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق التــي تُســتخدم فيــه ملغمــة
الزئبــق الســتخراج الذهــب مــن الــركاز.
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 - 2يتخــذ كل طــرف ،جتــري فــي أراضيــه عمليــة تعديــن أو تصنيــع حرفــي
وضيــق النطــاق للذهــب ،خاضعــة لهــذه املــادة ،خطــوات للحــد مــن
اســتخدام الزئبــق ومركبــات الزئبــق ،والتخلــص منــه حيثمــا أمكــن ،فــي
هــذا التعديــن والتصنيــع ،ومنــع انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق مــن هــذا
التعديــن والتصنيــع فــي البيئــة.
 - 3يخطــر كل طــرف األمانــة إذا كان قــد قــرر ،فــي أي وقــت كان ،أن تعديــن
وتصنيــع الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق فــي أراضيــه هــو أكثــر مــن
كونــه عــدمي األهميــة .ويقــوم الطــرف ،إذا قــرر ذلــك ،مبــا يلــي:
(أ)

وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا ً للمرفق جيم؛

(ب) تقــدمي خطــة عملــه الوطنيــة إلــى األمانــة فــي موعــد ال يتجــاوز
ثــاث ســنوات بعــد بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة لــه أو بعــد ثــاث ســنوات
مــن إرســال اإلخطــار إلــى األمانــة ،أيهمــا أبعــد؛
(ج) القيــام بعــد ذلــك بتقــدمي اســتعراض كل ثــاث ســنوات للتقــدم
احملــرز فــي الوفــاء بالتزاماتــه مبوجــب هــذه املــادة وإدراج هــذه االســتعراضات
فــي تقاريــره املقدمــة عمــا ً باملــادة .21
 - 4يجــوز لألطــراف أن تتعــاون مــع بعضهــا البعــض ومــع املنظمــات
احلكوميــة الدوليــة اخملتصــة والكيانــات األخــرى ،وفقـا ً للمقتضــى ،لتحقيــق
أهــداف هــذه املــادة .ويجــوز أن يشــمل هــذا التعــاون مــا يلــي:

| 33

(أ) وضــع اســتراتيجيات ملنــع حتويــل وجهــة الزئبــق أو مركبــات الزئبــق
الســتخدامها فــي تعديــن وتصنيــع الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق؛
(ب) مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات؛
(ج) تشــجيع إجــراء بحــوث بشــأن املمارســات املســتدامة لبدائــل غيــر
الزئبــق؛
(د) تقدمي املساعدة التقنية واملالية؛
(ﻫ) إقامــة شــراكات للمســاعدة فــي تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب هــذه
املــادة؛
(و) اســتخدام آليــات تبــادل املعلومــات القائمــة لتعزيــز املعرفــة،
وتشــجيع أفضــل املمارســات البيئيــة ،والتكنولوجيــات البديلــة الصاحلــة
بيئيــا ً وتقنيــا ً واجتماعيــا ً واقتصاديــاً.

املادة 8
االنبعاثات
 - 1تُعنــى هــذه املــادة بالضبــط والتخفيــض ،حيثمــا أمكــن ،النبعاثــات
الزئبــق أو مركبــات الزئبــق املشــار إليهــا غالبــا ً بعبــارة ’’الزئبــق الكلــي‘‘،
فــي الغــاف اجلــوي ،مــن خــال تدابيــر تهــدف إلــى ضبــط االنبعاثــات مــن
املصــادر الثابتــة التــي تنــدرج فــي فئــات املصــادر الــواردة فــي املرفــق دال.
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 - 2ألغراض هذه املادة:
(أ)
اجلــوي؛

’’االنبعاثــات‘‘ تعنــي انبعاثــات الزئبــق ومركبــات الزئبــق فــي الغــاف

(ب) ’’املصــدر ذو الصلــة‘‘ يعنــي مصــدرا ً ينــدرِج فــي فئــة مــن فئــات
املصــادر الــواردة فــي املرفــق دال ،ويجــوز ألي طــرف إذا مــا اختــار ذلــك ،أن يضــع
معاييــر لتحديــد املصــادر املشــمولة بفئــة للمصــادر مدرجــة فــي املرفــق دال
طاملــا اشــتملت املعاييــر املتعلقــة بــأي فئــة علــى نســبة  75فــي املائــة على
األقــل مــن االنبعاثــات الصــادرة مــن تلــك الفئــة؛
(ج) ’’املصــدر اجلديــد‘‘ يعنــي أي مصــدر ذي صلــة ينــدرج فــي فئــة واردة فــي
املرفــق دال ،بــدأ بنــاؤه أو إجــراء تعديــات كبيــرة عليــه قبــل ســنة واحــدة
علــى األقــل مــن تاريــخ:
’‘1

حيز النفاذ بالنسبة للطرف املعني؛ أو
دخول هذه االتفاقية ِّ

’‘2

حيــز النفــاذ بالنســبة للطــرف
دخــول تعديــل علــى املرفــق دال ّ
املعنــي ليصبــح املصـ َدر خاضعـا ً ألحــكام هــذه االتفاقيــة مبقتضى
ذلــك التعديــل ال غيــر؛

(د) ’’تعديــل كبيــر‘‘ يعنــي إجــراء تعديــل علــى مصــدر ذي صلــة تنتــج
عنــه زيــادة كبيــرة فــي االنبعاثــات ،باســتثناء أي تغييــر فــي االنبعاثــات
الناجمــة عــن اســترداد ُمن َتــج فرعــي .ويتــرك للطــرف أمــر البــت فيمــا إذا
كان التعديــل كبيــرا ً أو ال؛
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(هـ) ’’املصــدر القائــم‘‘ يعنــي أي مصــدر ذي صلــة ال يُعتبــر مصــدرا ً
جديــداً؛
(و) ’’القيمــة احلديــة لالنبعاثــات‘‘ تعنــي وضــع حـ ّد لتركيــزات الزئبــق أو
مركبــات الزئبــق أو كتلتهــا أو معــدل انبعاثاتهــا الناجمــة عــن مصــدر ثابــت
لالنبعاثــات ،واملعبــر عنهــا غالب ـا ً بعبــارة ’’الزئبــق الكلــي‘‘.
 - 3يتخــذ أي طــرف لديــه مصــادر ذات صلــة تدابيــر لضبــط االنبعاثــات
ويجــوز لــه أن يقــوم بإعــداد خطــة وطنيــة حتــدد التدابيــر التــي ســتتخذ
لضبــط االنبعاثــات والغايــات واألهــداف والنتائــج املتوخــاة منهــا .وتُعــرض
أيــة خطــة علــى مؤمتــر األطــراف فــي غضــون  4ســنوات مــن تاريــخ دخــول
االتفاقيــة حيــز النفــاذ بالنســبة لذلــك الطــرف .وإذا وَضــع طــرف خطــة
يضمنهــا اخلطــة املع ـ ّدة عم ـا ً
تنفيــذ عم ـا ً باملــادة  ،20يجــوز للطــرف أن
ّ
بهــذه الفقــرة.
 - 4فيمــا يتعلــق باملصــادر اجلديــدة لــكل طــرف ،يشــترط الطــرف اســتخدام
أفضــل التقنيــات املتاحــة وأفضــل املمارســات البيئيــة لضبــط االنبعاثــات،
وحيثمــا أمكــن ،تخفيضهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن مــن الناحيــة العمليــة،
بحيــث ال يتجــاوز خمســة أعــوام مــن تاريــخ دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ
بالنســبة لذلــك الطــرف .ويجــوز للطــرف أن يســتخدم ِق َيمــا ً ح ّديــة
لالنبعاثــات تتســق وتطبيــق أفضــل التقنيــات املتاحــة.
 - 5يــدرج كل طــرف ،فيمــا يتعلــق مبصــادره القائمــة ،فــي أي خطــة وطنيــة
تدبيــرا ً أو أكثــر مــن التدابيــر التاليــة وأن ينفِّذهــا ،مراعيـا ً فــي ذلــك ظروفــه
الوطنيــة واجلــدوى االقتصاديــة والتقنيــة للتدابيــر ومالءمــة تكاليفهــا،
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وذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن مــن الناحيــة العمليــة ،ولكــن فــي موعــد
حيــز النفــاذ بالنســبة
أقصــاه عشــرة أعــوام بعــد تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
لــه:
كمــي لضبــط ،وحيثمــا أمكــن ،خلفــض االنبعاثــات مــن
(أ) هــدف ّ
املصــادر ذات الصلــة؛
الق َيــم احلدِّيّــة لالنبعاثــات بغيــة ضبــط ،وحيثمــا أمكــن ،خفــض
(ب) ِ
االنبعاثــات مــن املصــادر ذات الصلــة؛
(ج) اســتخدام أفضــل التقنيــات املتاحــة وأفضــل املمارســات البيئيــة
لضبــط االنبعاثــات مــن املصــادر ذات الصلــة؛
امللوثــات املتعــددة ميكــن أن توفــر منافــع
(د) اســتراتيجية لضبــط ّ
مشــتركة لضبــط انبعاثــات الزئبــق؛
(هـ) تدابير بديلة خلفض االنبعاثات من املصادر ذات الصلة.
 - 6يجــوز لألطــراف أن ت ُ َط ِبــق نفــس التدابيــر علــى جميــع املصــادر القائمــة
ذات الصلــة ،أو يجــوز لهــا أن تعتمــد تدابيــر مختلفــة وفقـا ً لفئــات املصــادر
اخملتلفــة .ويكــون الهــدف مــن تلــك التدابيــر املط ّبقــة مــن جانــب الطــرف
إحــراز تقـ ُّدم معقــول فــي خفــض االنبعاثــات مــع مــرور الوقــت.
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 - 7يضــع كل طــرف ،فــي أقــرب وقــت مــن الناحيــة العمليــة وفــي موعــد
حيــز النفاذ بالنســبة
ال يتجــاوز خمســة أعــوام بعــد تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
لــه ،قائمــة جــرد لالنبعاثــات مــن املصــادر ذات الصلــة ،ويحتفــظ بهــا بعــد
ذاك.
 - 8يعتمد مؤمتر األطراف في اجتماعه األول توجيهات بشأن ما يلي:
(أ) أفضــل التقنيــات املتاحــة وأفضــل املمارســات البيئيــة آخــذا ً فــي
االعتبــار أي فــرق بــن املصــادر اجلديــدة واملصــادر القائمــة ،وضــرورة تقليــل
اآلثــار الشــاملة لعــدة أوســاط إلــى أدنــى حــ ّد؛
(ب) دعــم األطــراف لتنفيــذ التدابيــر الــواردة فــي الفقــرة  ،5وبخاصــة
الق َيــم احل ّديــة لالنبعاثــات.
حتديــد األهــداف ووضــع ِ
 - 9ينبغــي أن يعتمــد مؤمتــر األطــراف ،فــي أقــرب وقــت مــن الناحيــة
العمليــة ،توجيهــات بشــأن:
(أ)

معايير ميكن أن تضعها األطراف عمال ً بالفقرة ( 2ب)؛

(ب) منهجية إلعداد قوائم جرد االنبعاثات.
ضعــت عمــا ً بالفقرتــن
 - 10يبقــي مؤمتــر األطــراف التوجيهــات التــي و ُ َ
 8و 9قيــد االســتعراض ،ويســتكملها وفقــا ً للمقتضــى ،وتأخــذ األطــراف
التوجيهــات فــي االعتبــار عنــد تنفيــذ األحــكام ذات الصلــة مــن هــذه املــادة.
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 - 11يــدرج كل طــرف معلومــات بشــأن تنفيــذه هــذه املــادة فــي تقاريــره
املقدَّمــة عمــا ً باملــادة  ،21وخصوصــا ً املعلومــات بشــأن التدابيــر التــي
اتخذهــا وفقــا ً للفقــرات  4إلــى  7وبشــأن فعاليــة التدابيــر.

املادة 9
اإلطالقات
 - 1تُعنــى هــذه املــادة بضبــط ،وحيثمــا أمكــن ،بخفــض إطالقــات الزئبــق أو
مركّبــات الزئبــق املشــار إليهــا غالبـا ً بعبــارة ’’الزئبــق الكلــي‘‘ ،فــي األراضــي
وامليــاه ،مــن مصــادر ثابتــة ذات صلــة ال تتناولهــا أحــكام أخــرى مــن هــذه
االتفاقيــة.
 - 2وألغراض هذه املادة:
(أ) ’’اإلطالقــات‘‘ تعنــي إطالقــات الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق فــي األراضــي
أو امليــاه؛
(ب) ’’املصــدر ذو الصلــة‘‘ يعنــي أي مصــدرٍ ثابــت هــام بشــري املنشــأ
لإلطــاق يح ـ ّدده طــرف علــى أنــه لم يعالــج فــي أحــكام أخــرى مــن هــذه
االتفاقيــة؛
(ج) ’’املصــدر اجلديــد‘‘ يعنــي أي مصــدر ذي صلــة بــدأ بنــاؤه أو إجــراء
تعديــات كبيــرة عليــه قبــل ســنة واحــدة علــى األقــل مــن تاريــخ دخــول
حيــز النفــاذ بالنســبة للطــرف املعنــي؛
هــذه االتفاقيــة ّ
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(د) ’’تعديــل كبيــر‘‘ يعنــي إجــراء تعديــل علــى مصــدر ذي صلــة ينجــم
عنــه زيــادة هامــة فــي اإلطالقــات ،باســتثناء أي تغييــر فــي اإلطالقــات
الناجمــة عــن اســترداد ُمن َتــج فرعــي ،ويتــرك للطــرف أمــر البــت فيمــا إذا
كان التعديــل كبيــرا ً أو ال؛
(هـ) ’’املصدر القائم‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة ليس مصدرا ً جديداً؛
(و) ’’القيمــة احل ّديــة لإلطالقــات‘‘ تعنــي وضــع حــد لتركيــزات أو كتلــة
الزئبــق أو مركّبــات الزئبــق الناجمــة عــن مصــدر ثابــت لإلطالقــات ،وكثيــرا ً
مــا يشــار إليهــا بعبــارة ’’الزئبــق الكلــي‘‘.
 - 3يحــدد كل طــرف فئــات املصــادر الثابتــة ذات الصلــة ،فــي موعــد أقصــاه
حيــز النفــاذ بالنســبة لــه ،وبعــد
ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ دخــول االتفاقيــة ّ
ذلــك علــى نحــو منتظــم.
 - 4يتخــذ أي طــرف لديــه مصــادر ذات صلــة تدابيــر لضبــط اإلطالقــات،
ويجــوز لــه أن يُعــد خطــة وطنيــة حتــدِّد التدابيــر التــي ســتتخذ لضبــط
اإلطالقــات وأهدافهــا وغاياتهــا والنتائــج املتو ّخــاة منهــا .وتُعــرض أيــة خطــة
حيــز
علــى مؤمتــر األطــراف خــال أربعــة أعــوام مــن تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
النفــاذ بالنســبة لذلــك الطــرف .وإذا وضــع طــرف خطــة تنفيــذ وفقــا ً
للمــادة  ،20يجــوز لــه أن يــدرج فيهــا اخلطــة املع ـ ّدة عم ـا ً بهــذه الفقــرة.
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تتضمن اخلطة واحدا ً أو أكثر من التدابير التالية ،وفقا ً للمقتضى:
-5
ّ
(أ) وضــع ِق َيــم ح ّديــة لضبــط ،وحيثمــا أمكــن ،خلفــض اإلطالقــات مــن
املصــادر ذات الصلــة؛
(ب) اســتخدام أفضــل التقنيــات املتاحــة وأفضــل املمارســات البيئيــة
لضبــط اإلطالقــات مــن املصــادر ذات الصلــة؛
ملوثــات متعــددة مــن شــأنها حتقيــق
(ج) اســتراتيجية للتحكُّــم فــي ّ
منافــع مشــتركة لضبــط إطالقــات الزئبــق؛
(د) تدابير بديلة خلفض اإلطالقات من املصادر ذات الصلة.
 - 6يضــع كل طــرف قائمــة جــرد لإلطالقــات مــن املصــادر ذات الصلــة فــي
أقــرب وقــت ممكــن ،وذلــك فــي غضــون خمســة أعــوام بعــد تاريــخ دخــول
حيــز النفــاذ بالنســبة لــه ،وأن يحتفــظ بهــا بعــد ذلــك.
االتفاقيــة ِّ
 - 7يعتمــد مؤمتــر األطــراف ،فــي أقــرب وقــت مــن الناحيــة العمليــة،
توجيهــات بشــأن مــا يلــي:
(أ) أفضــل التقنيــات املتاحــة وأفضــل املمارســات البيئيــة ،آخــذا ً فــي
االعتبــار أي فــرق بــن املصــادر اجلديــدة والقائمــة ،واحلاجــة إلــى تقليــل اآلثــار
الشــاملة لعــدة أوســاط إلــى أدنــى ح ـ ّد؛
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(ب) منهجية إلعداد قوائم جرد اإلطالقات.
 - 8يجــب علــى كل طــرف أن يــدرِج فــي تقاريــره املقدَّمــة عم ـا ً باملــادة 21
معلومــات عــن تنفيــذه لهــذه املــادة ،وبخاصــة معلومــات بشــأن التدابيــر
التــي اتخذهــا وفق ـا ً للفقــرات  3إلــى  6ومــدى فعاليــة التدابيــر.

املادة 10
التخزين املؤقت السليم بيئيا ً للزئبق ،بخالف نفايات الزئبق
 - 1تنطبــق هــذه املــادة علــى التخزيــن املؤقــت للزئبــق وملركبــات الزئبــق على
املـــعرَّف فــي املــادة  3والــذي ال ينــدرج فــي معنــى تعريــف نفايــات
النحــو ُ
الزئبــق الــوارد فــي املــادة .11
 - 2يتخــذ كل طــرف تدابيــر لكفالــة االضطــاع بالتخزيــن املؤقّــت للزئبــق
ومركبــات الزئبــق اخملصصــة الســتخدام مســموح بــه لطــرف مــا مبوجــب
هــذه االتفاقيــة بطريقــة ســليمة بيئيــاً ،آخــذا ً فــي االعتبــار أي مبــادئ
توجيهيــة ووفقــا ً ألي اشــتراطات اعتمــدت عمــا ً بالفقــرة .3
 - 3يعتمــد مؤمتــر األطــراف مبــادئ توجيهيــة بشــأن التخزيــن املؤقــت
الســليم بيئيــا ً للزئبــق ومركّبــات الزئبــق ،آخــذا ً فــي االعتبــار أي مبــادئ
توضــع مبوجــب اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكُّــم فــي
توجيهيــة ذات صلــة َ
نقــل النفايــات اخلطــرة والتخ ّلــص منهــا عبــر احلــدود وأي توجيــه آخــر ذي
صلــة .ويجــوز ملؤمتــر األطــراف أن يعتمــد اشــتراطات للتخزيــن املؤقــت تُــدرَج
فــي مرفــق إضافــي لهــذه االتفاقيــة وفقــا ً للمــادة .27
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 - 4تتعــاون األطــراف ،وفقـا ً للمقتضــى ،مــع بعضهــا البعض ومــع املنظمات
احلكوميــة الدوليــة اخملتصــة والكيانــات األخــرى ،لتعزيــز بنــاء القــدرات مــن
أجــل التخزيــن املؤقّــت الســليم بيئيـا ً للزئبــق ومركّبــات الزئبــق.

املادة 11
نفايات الزئبق
 - 1تنطبــق التعاريــف ذات الصلــة الــواردة فــي اتفاقيــة بــازل بشــأن التحكم
فــي نقــل النفايــات اخلطــرة والتخلــص منهــا عبــر احلــدود ،علــى النفايــات
التــي تشــملها هــذه االتفاقيــة بالنســبة لألطــراف فــي اتفاقيــة بــازل.
وتســتخدم األطــراف فــي هــذه االتفاقيــة التــي ليســت أطرافـا ً فــي اتفاقيــة
بــازل تلــك التعاريــف لالسترشــاد بهــا فيمــا يتعلــق بالنفايــات اخلاضعــة
لهــذه االتفاقيــة.
 - 2حتقيقا ً ألغراض هذه االتفاقية ،تعني نفايات الزئبق املواد أو األشياء:
(أ)

املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛

(ب) احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛
(ج) امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق.
بكميــة تزيــد عــن املســتويات احل ّديــة ذات الصلــة التــي يحدِّدهــا
مؤمتــر األطــراف ،بالتعــاون مــع الهيئــات ذات الصلــة فــي اتفاقيــة بــازل
وبطريقــة متســقة ،والتــي يجــري التخلــص منهــا أو املزمــع التخلــص
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منهــا أو املطلــوب التخلــص منهــا مبوجــب أحــكام القانــون الوطنــي أو هــذه
االتفاقيــة .ويســتثنى مــن هــذا التعريــف الغطــاء الصخــري أو الترابــي الــذي
يغطــي املعــدن اخلــام أو نفايــات الصخــور أو نفايــات اخلــام ،ويســتثنى مــن
ذلــك بالتعديــن األولــي للزئبــق ،إال إذا كانــت حتتــوي علــى زئبــق أو مركبــات
زئبــق تزيــد كميتهــا عــن املســتويات احلديــة التــي يحددهــا مؤمتــر األطــراف.
 - 3يتخــذ كل طــرف التدابيــر املالئمــة للقيــام مبــا يلــي بخصــوص نفايــات
الزئبــق:
(أ) إدارة هــذه النفايــات بطريقــة ســليمة بيئيــاً ،علــى أن تؤخــذ
فــي االعتبــار املبــادئ التوجيهيــة املوضوعــة مبوجــب اتفاقيــة بــازل ووفق ـا ً
لالشــتراطات التــي يعتمدهــا مؤمتــر األطــراف فــي مرفــق إضافــي وفق ـا ً ملــا
تنــص عليــه املــادة  .27ويراعــي مؤمتــر األطــراف ،عنــد وضعــه االشــتراطات،
أنظمــة وبرامــج إدارة النفايــات الســارية لــدى األطــراف؛
(ب) عــدم اســترجاعها أو إعــادة تدويرهــا أو اســتعادتها أو إعــادة
اســتخدامها مباشــرةً إال من أجــل اســتخدام مســموح بــه للطــرف مبوجــب
هــذه االتفاقيــة أو للتخلــص الســليم بيئيــا ً منهــا عمــا ً بالفقــرة ( 3أ)؛
(ج) بالنســبة لألطــراف فــي اتفاقيــة بــازل ،عــدم نقلهــا عبــر احلــدود
الدوليــة إال لغــرض التخلــص الســليم بيئيــا ً منهــا طبقــا ً ألحــكام هــذه
املــادة ،وتلــك االتفاقيــة .وفــي الظــروف التــي ال تنطبــق فيهــا اتفاقيــة بــازل
علــى النقــل عبــر احلــدود الدوليــة ،يســمح الطــرف بالنقــل فقــط بعــد أن
تؤخــذ فــي االعتبــار القواعــد واملعاييــر والتوجيهــات الدوليــة ذات الصلــة.
َ
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 - 4يســعى مؤمتــر األطــراف للتعــاون عــن كثــب مــع الهيئــات ذات الصلــة
فــي اتفاقيــة بــازل علــى صعيــد اســتعراض واســتكمال املبــادئ التوجيهيــة
املشــار إليهــا فــي الفقــرة ( 3أ) ،وفق ـا ً للمقتضــى.
جع األطــراف علــى التعــاون مــع بعضهــا البعــض ومــع املنظمــات
 - 5تُش ـ َّ
احلكوميــة الدوليــة اخملتصــة والكيانــات األخــرى ،وفقـا ً للمقتضــى ،لتنميــة
القــدرات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة علــى اإلدارة الســليمة بيئيــا ً
لنفايــات الزئبــق ،واحلفــاظ عليهــا.

املادة 12
امللوثة بالزئبق
املواقع ّ
 - 1يســعى كل طــرف إلــى وضــع اســتراتيجيات مناســبة لتحديــد وتقييــم
املواقــع امللوَّثــة بالزئبــق أو مركّبــات الزئبــق.
تخــذ أي إجــراءات للحــد مــن اخملاطــر التــي تشــكّلها هــذه املواقــع
 - 2تُ َ
بطريقــة ســليمة بيئيــا ً تشــمل ،حيثمــا كان ذلــك مناســباً ،تقييمــا ً
للمخاطــر بالنســبة لصحــة اإلنســان وللبيئــة الناجمــة عــن الزئبــق أو
مركّبــات الزئبــق التــي حتتــوي عليهــا.
امللوثــة ميكــن أن
 - 3يعتمــد مؤمتــر األطــراف توجيهــات بشــأن إدارة املواقــع ّ
تشــمل طرائــق ومناهــج مــن أجــل:
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(أ)

حتديد املواقع وسيماتها؛

(ب) إشراك اجلمهور؛
(ج) تقييمات األخطار على صحة اإلنسان والبيئة؛
امللوثة؛
(د) خيارات إلدارة األخطار التي تشكّلها املواقع ّ
(هـ) تقييم الفوائد والتكاليف؛
(و) التحقُّ ق من صحة النتائج.
جع األطــراف علــى التعــاون فــي وضــع اســتراتيجيات وتنفيــذ
 - 4تشــ َّ
أنشــطة لتحديــد املواقــع امللوَّثــة بالزئبــق وتقييمهــا وحتديــد أولوياتهــا
وإدارتهــا والقيــام ،وفقــا ً للمقتضــى ،بتطهيرهــا.

املادة 13
املوارد واآللية املالية
 - 1يضطلــع كل طــرف بتوفيــر ،مــوارد تتعلّــق باألنشــطة الوطنيــة التــي
ترمــي إلــى تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،فــي حــدود إمكاناتــه ،ووفقـا ً لسياســاته
وأولوياتــه وخططــه وبرامجــه الوطنيــة ،ويجــوز أن تشــتمل هــذه املــوارد
علــى متويــل محلــي مــن خــال السياســات واالســتراتيجيات اإلمنائيــة
وامليزانيــات الوطنيــة ذات الصلــة ،ومــن خــال متويــل ثنائــي ومتعــدد األطــراف
إلــى جانــب إشــراك القطــاع اخلــاص.
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 - 2ترتبــط الفعاليــة العامــة لتنفيــذ هــذه االتفاقيــة مــن جانــب البلــدان
الناميــة األطــراف بالتنفيــذ الفعــال لهــذه املــادة.
جع املصــادر املتعــددة األطــراف واإلقليميــة والثنائيــة للمســاعدة
 - 3تشــ َّ
املاليــة والتقنيــة ولبنــاء القــدرات ونقــل التكنولوجيــا ،بصفــة عاجلــة،
علــى تعزيــز وزيــادة أنشــطتها بشــأن الزئبــق دعم ـا ً لألطــراف مــن البلــدان
الناميــة فــي تنفيــذ هــذه االتفاقيــة فيمــا يتصــل باملــوارد املاليــة واملســاعدة
التقنيــة ونقــل التكنولوجيــا.
 - 4تراعــي األطــراف مراعــاة تامــة ،فــي إجراءاتهــا املتعلقــة بالتمويــل،
احلاجــات احمل ـدَّدة والظــروف اخلاصــة لألطــراف مــن الــدول اجلزريــة الصغيــرة
الناميــة أو مــن أقــل البلــدان منــواً.
 - 5يحــدد هــذا النــص آليــة لتوفيــر مــوارد ماليــة كافيــة ميكــن التنبــؤ بهــا
وتتــاح فــي الوقــت املناســب .والهــدف مــن هــذه اآلليــة هــو دعــم األطــراف
مــن البلــدان الناميــة واألطــراف التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال فــي
تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
 - 6تشتمل اآللية على ما يلي:
(أ)

الصندوق االستئماني التابع ملرفق البيئة العاملية؛

(ب) برنامج دولي محدَّد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.
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 - 7يوفِّــر الصنــدوق االســتئماني التابــع ملرفــق البيئــة العامليــة مــوارد
ماليــة جديــدة كافيــة ميكــن التنبــؤ بهــا وتتــاح فــي الوقــت املناســب
للوفــاء بالتكاليــف دعمـا ً لتنفيــذ هــذه االتفاقيــة علــى النحــو الــذي يوافــق
عليــه مؤمتــر األطــراف .وألغــراض هــذه االتفاقيــة ،يتــم تشــغيل الصنــدوق
االســتئماني التابــع ملرفــق البيئــة العامليــة بتوجيهــات مــن مؤمتــر األطــراف
ويُع َتبــر الصنــدوق مســؤوال ً أمامــه .ويقــدم مؤمتــر األطــراف توجيهــات بشــأن
االســتراتيجيات العامــة والسياســات وأولويــات البرنامــج وأهليــة احلصــول
علــى املــوارد املاليــة واســتخدامها .وإضافــة إلــى ذلــك ،يقـدِّم مؤمتــر األطراف
توجيهــات لوضــع قائمــة إرشــادية بفئــات األنشــطة التــي ميكــن أن تتلقّ ــى
الدعــم مــن الصنــدوق االســتئماني التابــع ملرفــق البيئــة العامليــة .ويو ِّفــر
الصنــدوق االســتئماني مــوارد للوفــاء بالتكاليــف اإلضافيــة املتفــق عليهــا
للمنافــع البيئيــة العامليــة والتكاليــف الكاملــة املتفــق عليهــا لبعــض
أنشــطة التمكــن.
 - 8ينبغــي للصنــدوق االســتئماني التابــع ملرفــق البيئــة العامليــة ،أن يأخــذ
فــي االعتبــار تخفيضــات الزئبــق احملتملــة ألي نشــاط مقتــرح بالنســبة
لتكاليفــه لــدى توفيــر املــوارد مــن أجــل نشــاط مــا.
 - 9وحتقيقـا ً ألغــراض هــذه االتفاقيــة ،ســيتم تشــغيل البرنامــج املشــار إليه
فــي الفقــرة ( 6ب) بتوجيــه مــن مؤمتــر األطــراف ويكــون البرنامــج مســؤوال ً
ـت مؤمتــر األطــراف فــي اجتماعــه األول بشــأن املؤسســة املضيفة
أمامــه .ويبـ ّ
للبرنامــج ،التــي تكــون كيانـا ً قائمـاً ،ويقــدم التوجيــه لهــا ،مبــا فــي ذلــك عن
فتــرة البرنامــج .ويدعــى جميــع األطــراف وســائر أصحــاب املصلحــة مــن ذي
الصلــة إلــى توفيــر املــوارد املاليــة للبرنامــج علــى أســاس طوعــي.

| 48

 - 10يتفــق مؤمتــر األطــراف والكيانــات التــي تؤلِّــف اآلليــة فــي االجتمــاع
األول ملؤمتــر األطــراف ،علــى ترتيبــات لتنفيــذ الفقــرات ســالفة الذكــر.
 - 11يقــوم مؤمتــر األطــراف باســتعراض ،مســتوى التمويــل ،والتوجيهــات
املقدَّمــة مــن مؤمتــر األطــراف إلــى الكيانــات املكلَّفــة بتشــغيل اآلليــة
املنشــأة مبوجــب هــذه املــادة ومــدى فاعليتهــا وقدرتهــا علــى معاجلــة
املتغيــرة للبلــدان الناميــة األطــراف واألطــراف التــي متــر
االحتياجــات
ِّ
اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال وذلــك فــي موعــد ال يتجــاوز انعقــاد اجتماعــه
الثالــث ،وبعــد ذلــك علــى أســاس منتظــم .واســتنادا ً إلى هــذا االســتعراض،
يتخــذ مؤمتــر األطــراف اإلجــراء املناســب لتحســن فعاليــة اآلليــة.
 - 12تدعــى جميــع األطــراف إلــى املســاهمة فــي اآلليــة ،فــي حــدود قدراتها.
ـجع اآلليــة توفيــر املــوارد مــن مصــادر أخــرى ،مــن بينهــا القطــاع اخلاص،
وتشـ ِّ
وأن تســعى إلــى حشــد هــذه املــوارد مــن أجــل األنشــطة التــي تدعمهــا.

املادة 14
بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
 - 1تتعــاون األطــراف لتقــدم ،فــي حــدود إمكانيــات كل منها ،مســاعدة لبناء
القــدرات ومســاعدة تقنيــة مالئمــة وفــي الوقــت املناســب ،إلــى األطــراف
مــن البلــدان الناميــة ،ال ســيما األطــراف مــن أقــل البلــدان منــوا ًّ أو الــدول
اجلزريــة الصغيــرة الناميــة ،واألطــراف التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال،
ملســاعدتها علــى الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
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 - 2يجــوز تقــدمي املســاعدة لبنــاء القــدرات واملســاعدة التقنية عمـا ً بالفقرة
 1واملــادة  ،13مــن خــال الترتيبــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة والوطنيــة ،مبــا
فــي ذلــك املراكــز اإلقليميــة ودون اإلقليميــة القائمــة ،ومــن خــال الوســائل
املتعــددة األطــراف والوســائل الثنائيــة األخــرى ،ومــن خــال الشــراكات ،مبــا
فيهــا الشــراكات التــي تشــمل القطــاع اخلــاص .وينبغــي الســعي للتعــاون
والتنســيق مــع االتفاقــات البيئيــة األخــرى املتعــددة األطــراف فــي مجــال
املــواد الكيميائيــة والنفايــات مــن أجــل زيــادة فعاليــة املســاعدة التقنيــة
وتقدميهــا.
ســر ُ فــي
 - 3تُشــجع األطــراف مــن البلــدان املتقدمــة ،واألطــراف األخــرى وت ُ َي ِّ
حــدود قــدرات كل منهــا ،وبدعــم مــن القطــاع اخلــاص وأصحــاب املصلحــة
اآلخريــن ذوي الصلــة ،وفقــا ً للمقتضــى ،تطويــر التكنولوجيــات البديلــة
ونقلهــا ونشــرها واحلصــول علــى أحــدث التكنولوجيــات البديلــة الســليمة
بيئي ـاًّ ،لألطــراف مــن البلــدان الناميــة ،ال ســيما أقــل البلــدان منــوا ًّ والــدول
اجلزريــة الصغيــرة الناميــة ،واألطــراف التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال،
فعــاالً.
لتعزيــز قدراتهــا علــى تنفيــذ هــذه االتفاقيــة تنفيــذا ً ّ
 - 4يقــوم مؤمتــر األطــراف ،بحلــول موعــد اجتماعــه الثانــي ومــا بعــده،
علــى أســاس منتظــم ،آخــذا ً فــي االعتبــار العــروض والتقاريــر املقدمــة
مــن األطــراف ،مبــا فــي ذلــك املنصــوص عليهــا فــي املــادة  ،21واملعلومــات
املقدمــة مــن أصحــاب املصلحــة اآلخريــن ،مبــا يلــي:
(أ) النظــر فــي املعلومــات عــن املبــادرات القائمــة والتقــدم احملــرز فيمــا
يتعلــق بالتكنولوجيــات البديلــة؛
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(ب) النظــر فــي احتياجــات األطــراف مــن التكنولوجيــات البديلــة،
ال ســيما األطــراف مــن البلــدان الناميــة؛
(ج) حتديــد التحديــات التــي تواجههــا األطــراف فــي نقــل التكنولوجيــا،
ال ســيما األطــراف مــن البلــدان الناميــة.
 - 5يقــدم مؤمتــر األطــراف توصيــات بشــأن كيفيــة زيــادة تعزيــز املســاعدة
علــى بنــاء القــدرات واملســاعدة التقنيــة ونقــل التكنولوجيــا مبوجــب هــذه
املــادة.

املادة 15
جلنة التنفيذ واالمتثال
 - 1تُنشــأ بهــذا النــص آليــة تشــمل جلنــة بصفــة هيئــة فرعيــة تابعــة
ملؤمتــر األطــراف ،لتعزيــز تنفيــذ واســتعراض االمتثــال جلميــع أحــكام هــذه
االتفاقيــة .وتتســم اآلليــة ،مبــا فــي ذلــك اللجنــة ،بطابــع تيســيري وتولــي
اهتمامــا ً خاصــا ً للقــدرات والظــروف الوطنيــة لألطــراف.
 - 2تعمــل اللجنــة علــى تعزيــز تنفيــذ جميــع أحــكام هــذه االتفاقيــة
واســتعراض االمتثــال لهــا .وتتــدارس اللجنــة قضايــا التنفيــذ واالمتثــال
الفرديــة والعامــة معــا ً وتقــدم توصيــات ،وفقــا ً للمقتضــى ،إلــى مؤمتــر
األطــراف.
 - 3تتألّــف اللجنــة مــن  15عضــواً ،ترشــحهم األطــراف وينتخبهــم مؤمتــر
األطــراف مــع إيــاء املراعــاة الواجبــة للتمثيــل اجلغرافــي العــادل اســتنادا ً إلى
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املناطــق اخلمــس لــأمم املتحــدة؛ ويُن َت َخــب األعضــاء األوائــل فــي االجتمــاع
األول ملؤمتــر األطــراف وبعــد ذلــك وفقـا ً للنظــام الداخلــي الــذي يقــره مؤمتــر
األطــراف عمـا ً بالفقــرة 5؛ ويكــون ألعضــاء اللجنــة اختصــاص فــي ميــدان
ذي صلــة بهــذه االتفاقيــة ويعكــس توازنـا ً مناســبا ً فــي اخلبــرات.
 - 4ويجوز أن تدرس اللجنة مسائل على أساس ما يلي:
(أ)

تقارير مقدمة كتابيا ً من أي طرف فيما يخص امتثاله؛

(ب) تقارير وطنية وفقا ً للمادة 21؛
(ج) طلبات من مؤمتر األطراف.
 - 5تصــوغ اللجنــة نظامهــا الداخلــي الــذي يُعــرَض علــى مؤمتــر األطــراف
للموافقــة عليــه فــي اجتماعــه الثانــي؛ ويجــوز ملؤمتــر األطــراف أن يعتمــد
اختصاصــات أخــرى للجنــة.
 - 6تبــذل اللجنــة كل جهــد العتمــاد توصياتهــا بتوافــق اآلراء .وإذا اسـ ُتن ِف َدت
التوصــل
التوصــل إلــى توافــق اآلراء ولــم يتــم
جميــع اجلهــود الراميــة إلــى
ُّ
ُّ
إليــه ،تعتمــد هــذه التوصيــات كمــاذ أخيــر بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات
واملصوتــن ،علــى أســاس اكتمــال نصــاب قانونــي وهــو
األعضــاء احلاضريــن
ِّ
ثلثــا عــدد األعضــاء.
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املادة 16
اجلوانب الصحية
 - 1تشجع األطراف على ما يلي:
(أ) التشــجيع علــى وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبرامــج ترمــي إلــى
حتديــد وحمايــة اجملموعــات الســكانية املعرضــة للخطــر ،ال ســيما فئــات
الســكان الضعيفــة ،وميكــن أن تشــمل اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة صحيــة
تســتند إلــى حقائــق علميــة وتتعلــق بالتعــرض للزئبــق ومركبــات الزئبــق،
ووضــع أهــداف للحــد مــن التعــرض للزئبــق ،حيثمــا يقتضــي األمــر ذلــك،
وتثقيــف اجلمهــور ،مبشــاركة قطــاع الصحــة العامــة والقطاعــات األخــرى
املشــاركة؛
(ب) التشــجيع علــى وضــع وتنفيــذ برامــج تثقيفيــة ووقائيــة قائمــة
علــى حقائــق علميــة وتتعلــق بالتعــرض املهنــي للزئبــق وملركبــات الزئبــق؛
(ج) تعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة املالئمــة لوقايــة الفئات الســكانية
املتضــررة جــراء التعــرض للزئبــق أو ملركبــات الزئبــق وعالجهــا ورعايتها؛
(د) تكويــن وتعزيــز القــدرات املؤسســية واملهنيــة الصحيــة للوقايــة
مــن األخطــار الصحيــة الناجمــة عــن التعــرض للزئبــق ومركبــات الزئبــق
وتشــخيصها وعالجهــا ورصدهــا.
 - 2ينبغــي ملؤمتــر األطــراف ،فــي معــرض بحثــه للقضايــا أو األنشــطة
املتعلقــة بالصحــة ،أن يقــوم مبــا يلــي:
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(أ) التشــاور والتعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة ،ومنظمــة
العمــل الدوليــة ،وســائر املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة ،وفقـا ً للمقتضــى؛
(ب) تعزيــز التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع منظمــة الصحــة العامليــة
ومنظمــة العمــل الدوليــة وســائر املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصلة،
وفق ـا ً للمقتضــى.

املادة 17
تبادل املعلومات
 - 1يعمل كل طرف على تيسير تبادل ما يلي:
(أ) املعلومــات العلميــة والتقنيــة واالقتصاديــة والقانونيــة املتعلقــة
بالزئبــق ومركباتــه ،مبــا فــي ذلــك املعلومــات عــن الســمية والســمية
اإليكولوجيــة والســامة؛
(ب) املعلومــات عــن خفــض أو إنهــاء إنتــاج الزئبــق ومركباتــه
واســتخدامها أو التجــارة فيهــا ،وانبعاثاتهــا واطالقتهــا؛
(ج) املعلومات عن البدائل اجملدية تقنيا ً واقتصاديا ً ملا يلي:
’ ‘1املنتجات املضاف إليها الزئبق؛
’ ‘2عمليــات التصنيــع التــي يُســتخدم فيهــا الزئبــق أو مركّبــات
الزئبــق؛
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’ ‘3األنشــطة وعمليــات التصنيــع التــي ينتــج عنهــا انبعــاث أو
إطــاق الزئبــق أو مركباتــه؛
مبــا فــي ذلــك املعلومــات عــن اخملاطــر الصحيــة والبيئيــة والتكاليــف
والفوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة لهــذه البدائــل؛
(د) املعلومــات الوبائيــة املتعلقــة باآلثــار الصحيــة املرتبطــة بالتعــرض
للزئبــق ومركباتــه ،وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع منظمــة الصحــة العامليــة
واملنظمــات األخــرى ذات الصلــة ،وفقــا ً للمقتضــى.
 - 2يجــوز لألطــراف أن تتبــادل املعلومــات املشــار إليهــا فــي الفقرة  1بشــكل
مباشــر ،أو عبــر األمانــة ،أو بالتعــاون مــع املنظمــات األخــرى ذات الصلــة،
مبــا فيهــا أمانــات االتفاقيــات املتعلقــة باملــواد الكيميائيــة والنفايــات ،وفقـا ً
للمقتضــى.
 - 3تيســر األمانــة التعــاون علــى صعيــد تبــادل املعلومــات املشــار إليهــا فــي
هــذه املــادة ،وكذلــك مــع املنظمــات ذات الصلــة ،مبــا فيهــا أمانــات االتفاقــات
البيئيــة املتعــددة األطــراف واملبــادرات الدوليــة األخــرى .وإضافــة إلــى
املعلومــات الــواردة مــن األطــراف ،فــإن هــذه املعلومــات تشــمل املعلومــات
املقدمــة مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة
التــي لديهــا خبــرة فــي مجــال الزئبــق ،ومــن املؤسســات الوطنيــة والدوليــة
التــي تتمتــع بتلــك اخلبــرة.
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 - 4يعــن كل طــرف نقطــة اتصــال وطنيــة لتبــادل املعلومــات فــي إطــار
هــذه االتفاقيــة ،مبــا فــي ذلــك مــا يتعلــق مبوافقــة األطــراف املســتوردة
مبوجــب املــادة .3
 - 5ألغــراض هــذه االتفاقيــة ،ال تعتبــر املعلومــات اخلاصــة بصحــة وســامة
اإلنســان والبيئــة معلومــات ســرية .وتقــوم األطــراف التــي تتبــادل املعلومات
األخــرى عم ـا ً بهــذه االتفاقيــة بحمايــة أي معلومــات ســرية وفــق مــا هــو
متفــق عليــه بصــورة متبادلــة.

املادة 18
إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه
 - 1يقوم كل طرف ،في حدود إمكانياته ،بتعزيز وتيسير ما يلي:
(أ)

تزويد اجلمهور باملعلومات املتاحة عن:
’ ‘1اآلثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته؛
’ ‘2بدائل الزئبق ومركباته؛
’ ‘3املواضيع احملددة في الفقرة  1من املادة 17؛
’ ‘4نتائــج أنشــطته فــي مجــاالت البحــوث والتطويــر والرصــد
مبوجــب املــادة 19؛
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’ ‘5أنشــطته الراميــة إلــى الوفــاء بالتزاماتــه مبوجــب هــذه
االتفاقيــة؛
(ب) التثقيــف والتدريــب وتوعيــة اجلمهــور فيمــا يتعلــق بأثــر التعــرض
للزئبــق ومركباتــه علــى صحــة اإلنســان والبيئــة ،بالتعــاون مــع املنظمــات
احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة ذات الصلــة والفئــات
الســكانية الضعيفــة ،وفقــا ً للمقتضــى.
 - 2يســتخدم كل طــرف اآلليــات املوجــودة أو يولــي االعتبــار لوضــع آليــات،
مثــل ســجالت إطــاق ونقــل امللوثــات ،وفقــا ً للمقتضــى ،جلمــع ونشــر
املعلومــات عــن تقديــرات كمياتــه الســنوية مــن الزئبــق ومركباتــه التــي
يتــم انبعاثهــا أو إطالقهــا أو التخلــص منهــا مــن خالل األنشــطة البشــرية.

املادة 19
البحوث والتطوير والرصد
 -1تســعى األطــراف ،مــع مراعــاة ظروفهــا وقدراتهــا ،إلــى إعــداد وحتســن
مــا يلــي:
(أ) قوائــم جــرد الســتخدام واســتهالك الزئبــق ومركباتــه وانبعاثاتهــا
البشــرية املنشــأ إلــى اجلــو وإطالقاتهــا فــي امليــاه واألراضــي؛
(ب) منــاذج ورصــد متثيلــي للمناطــق اجلغرافيــة ملســتويات الزئبــق
ومركبــات الزئبــق لــدى الفئــات الســكانية الضعيفــة وفــي األوســاط
البيئيــة ،مبــا فــي ذلــك األوســاط احليويــة مثــل األســماك والثدييــات البحرية
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والســاحف البحريــة والطيــور ،وكذلــك التعــاون علــى صعيــد جمــع وتبــادل
العينــات املالئمــة ذات الصلــة؛
(ج) تقييمــات آثــار الزئبــق ومركباتــه علــى صحــة اإلنســان والبيئــة،
إضافــة إلــى اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،وال ســيما فيمــا
يتعلــق بالفئــات الســكانية الضعيفــة؛
(د) املنهجيــات املنســقة لألنشــطة املضطلــع بهــا مبوجــب الفقــرات
الفرعيــة (أ) و(ب) و(ج)؛
(ﻫ) املعلومــات عــن الــدورة البيئيــة للزئبــق ومركباتــه وانتقالهــا( ،مبــا فــي
ذلــك االنتقــال البعيــد املــدى والتراكــم) ،وحتــول ومصيــر الزئبــق ومركباتــه
فــي مجموعــة مــن النظــم اإليكولوجيــة ،وإيــاء االعتبــار املناســب للتمييــز
بــن االنبعاثــات واإلطالقــات البشــرية املنشــأ واإلطالقــات الطبيعيــة للزئبق،
وإعــادة الزئبــق لدورتــه البيئيــة مــن ترســباته القدميــة؛
(و) املعلومــات املتعلقــة بالتجــارة فــي الزئبــق ومركبــات الزئبــق واملنتجات
املضــاف إليهــا الزئبق؛
(ز) واملعلومــات والبحــوث بشــأن التوافــر التقنــي واالقتصــادي للمنتجــات
والعمليــات اخلاليــة مــن الزئبــق ،وأفضــل التقنيــات املتاحــة وأفضــل
املمارســات البيئيــة خلفــض انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق ومركباتــه ورصدهــا.
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 -2ينبغــي لألطــراف ،وفقــا ً للمقتضــى ،أن تعتمــد علــى شــبكات الرصــد
وبرامــج البحــوث القائمــة عنــد اضطالعهــا باألنشــطة احملــددة فــي الفقــرة .1

املادة 20
خطط التنفيذ
 - 1يجــوز لــكل طــرف ،عقــب إجــراء تقييــم أوّلــي ،أن يضــع وي ُ َطبِّــق خطــة
تنفيــذ تراعــي ظروفــه احملليــة ،للوفــاء بااللتزامــات مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
ـن إحالــة أي خطــة مــن هــذا النــوع إلــى األمانــة فــي أســرع وقــت بعــد
ويتعـ َّ
إعدادهــا.
 - 2يجــوز لــكل طــرف أن يســتعرض خطتــه اخلاصــة بالتنفيــذ وأن يح ّدثهــا
مراعي ـا ً فــي ذلــك ظروفــه احملليــة وبالرجــوع إلــى التوجيهــات الصــادرة عــن
مؤمتــر األطــراف وغيــر ذلــك مــن التوجيهــات ذات الصلــة.
ـن علــى األطــراف ،لــدى اضطالعهــا باألعمــال الــواردة فــي الفقرتــن
 - 3يتعـ َّ
 1و ،2أن تستشــير أصحــاب املصلحــة الوطنيــن لتيســير وضــع خططهــا
للتنفيــذ وتنفيذهــا واســتعراضها وحتديثهــا.
 - 4لألطــراف أيضــا ً أن تقــوم بالتنســيق فيمــا بينهــا بشــأن اخلطــط
اإلقليميــة الراميــة إلــى تيســير تنفيــذ هــذه االتفاقيــة.
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املادة 21
اإلبالغ
 - 1يق ـدِّم كل طــرف ،عــن طريــق األمانــة ،إلــى مؤمتــر األطــراف تقاريــر عــن
التدابيــر التــي اتخذهــا لتنفيــذ أحــكام هــذه االتفاقيــة وعــن مــدى فعاليــة
تلــك التدابيــر والتحديــات احملتملــة التــي قــد تواجهــه فــي حتقيــق أهــداف
االتفاقيــة.
يُــدرِج كل طــرف فــي تقاريــره املعلومــات علــى النحــو املطلــوب فــي
-2
املــواد  3و 5و 7و 8و 9مــن هــذه االتفاقيــة.
ـت مؤمتــر األطــراف إبــان اجتماعــه األول فــي مســألة توقيــت وشــكل
 - 3يبـ ّ
اإلبــاغ الــذي يجــب أن تتبعــه األطــراف ،مــع مراعــاة اســتصواب تنســيق
اإلبــاغ مــع االتفاقيــات األخــرى ذات الصلــة املتعلقــة باملــواد الكيميائيــة
والنفايــات.

املادة 22
تقييمات الفعالية
يقيــم مؤمتــر األطــراف مــدى فعاليــة هــذه االتفاقيــة ،ابتــدا ًء مــن فتــرة ال
ِّ - 1
حيــز النفــاذ وبشــكل
تزيــد عــن ســتة أعــوام بعــد تاريــخ دخــول االتفاقيــة ِّ
دوري بعــد ذلــك علــى فتــرات يقررهــا مؤمتــر األطــراف.
 - 2ولتيســير التقييــم ،يبــدأ مؤمتــر األطــراف ،إبــان اجتماعــه األول ،بوضــع
الترتيبــات لتزويــده ببيانــات رصــد مقارنــة عــن وجــود الزئبــق ومركبــات
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الزئبــق وانتقالهــا فــي البيئــة ،وكذلــك االجتاهــات فــي مســتويات الزئبــق
املالحظــة فــي األوســاط األحيائيــة والفئــات الســكانية
ومركّبــات الزئبــق
َ
الضعيفــة.
 - 3يُجــرى التقييــم علــى أســاس املعلومــات العلميــة والبيئيــة والتقنيــة
واملاليــة واالقتصاديــة املتاحــة ،مبــا فــي ذلــك:
(أ) التقاريــر ومعلومــات الرصــد األخــرى املق ّدمــة إلــى مؤمتــر األطــراف
عمــا ً بالفقــرة 2؛
(ب) التقارير املقدمة عمال ً باملادة 21؛
(ج) املعلومات والتوصيات املقدَّمة عمال ً باملادة 15؛
(د) التقاريــر واملعلومــات األخــرى ذات الصلــة بشــأن ســير الترتيبــات
القائمــة مبقتضــى هــذه االتفاقيــة واملتعلقــة باملســاعدات املاليــة ونقــل
التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات.

املادة 23
مؤمتر األطراف
 - 1يُنشأ مبوجب هذا النص مؤمتر لألطراف.
 - 2ينعقــد االجتمــاع األول ملؤمتــر األطــراف بدعــوة مــن املديــر التنفيــذي
لبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة فــي موعــد ال يتجــاوز ســنة واحــدة بعــد
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حيــز النفــاذ .وبعــد ذلــك تُعقــد االجتماعــات
تاريــخ دخــول هــذه االتفاقيــة ِّ
العاديــة ملؤمتــر األطــراف علــى فتــرات منتظمــة يقررهــا املؤمتــر.
تُعقــد اجتماعــات اســتثنائية ملؤمتــر األطــراف فــي أوقــات أخــرى
-3
خطــي مــن أي طــرف،
حســبما يراهــا املؤمتــر ضروريــة ،أو بنــا ًء علــى طلــب ّ
بشــرط أن يؤيــده ثلــث عــدد األطــراف علــى األقــل ،فــي غضــون ســتة أشــهر
بعــد أن تبلــغ األمانــة األطــراف بهــذا الطلــب.
 - 4يوافــق مؤمتــر األطــراف بتوافــق اآلراء فــي أول اجتمــاع لــه علــى نظــام
داخلــي وقواعــد ماليــة ،لــه أو ألي مــن هيئاتــه الفرعيــة ،إضافــة إلــى
األحــكام املاليــة التــي تنظــم ســير عمــل األمانــة ،ويعتمــد تلــك النصــوص.
 - 5يُبقــي مؤمتــر األطــراف تنفيــذ هــذه االتفاقيــة قيــد االســتعراض والتقييم
املســتمرين .ويــؤدي املؤمتــر املهــام املوكلــة إليــه مبوجــب هــذه االتفاقيــة.
وحتقيق ـا ً لهــذه الغايــة يقــوم مؤمتــر األطــراف مبــا يلــي:
(أ) إنشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه االتفاقية؛
(ب) التعــاون ،عنــد االقتضــاء ،مــع املنظمــات الدوليــة اخملتصــة والهيئــات
احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة؛
(ج) االســتعراض املنتظــم جلميــع املعلومــات التــي تتــاح لــه ولألمانــة
عمــا ً باملــادة 21؛
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(د) النظر في أي توصيات تق ّدم إليه من ِق َبل جلنة التنفيذ واالمتثال؛
(ﻫ) بحــث واتخــاذ أي إجــراء إضافــي يــراه ضروريـا ً لتحقيــق أهــداف هــذه
االتفاقيــة؛
(و) استعراض املرفقني ألف وباء عمال ً باملادة  4واملادة .5
 - 6يجــوز لــأمم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة
الذريــة ،وكذلــك أي دولــة ليســت طرفـا ً فــي هــذه االتفاقيــة ،أن تكــون ممثّلــة
فــي اجتماعــات مؤمتــر األطــراف بصفــة مراقــب .ويجــوز قبــول أي هيئــة أو
وكالــة ،ســواء كانــت وطنيــة أو دوليــة أو حكوميــة أو غيــر حكوميــة ذات
اختصــاص فــي املســائل التــي تشــملها هــذه االتفاقيــة وأبلغــت األمانــة
برغبتهــا فــي أن تكــون ممثلــة فــي اجتمــاع ملؤمتــر األطــراف بصفــة مراقــب،
ما لــم يعتــرض علــى ذلــك ثلــث األطــراف احلاضــرة علــى األقــل .ويخضــع
قبــول املراقبــن ومشــاركتهم للنظــام الداخلــي الــذي يعتمــده مؤمتــر
األطــراف.

املادة 24
األمانة
 - 1تُنشأ مبوجب هذا النص أمانة.
 - 2تضطلع األمانة بالوظائف التالية:
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(أ) وضــع الترتيبــات الجتماعــات مؤمتــر األطــراف وهيئاتــه الفرعيــة
وتزويدهــا باخلدمــات وفقــا ً للمقتضــى؛
(ب) تيســير تقــدمي املســاعدة إلــى األطــراف ،وال ســيما األطــراف مــن
البلــدان الناميــة واألطــراف التــي متــر اقتصاداتهــا مبرحلــة انتقــال ،فــي
تنفيــذ هــذه االتفاقيــة ،بنــاء علــى طلبهــا؛
(ج) التنســيق ،وفقــا ً للمقتضــى ،مــع أمانــات الهيئــات الدوليــة
ذات الصلــة ،وال ســيما االتفاقيــات األخــرى املتعلقــة باملــواد الكيميائيــة
والنفايــات؛
(د) مســاعدة األطــراف فــي تبــادل املعلومــات املتصلــة بتنفيــذ هــذه
االتفاقيــة؛
(ﻫ) إعــداد تقاريــر دوريــة اســتنادا ً إلــى املعلومــات الــواردة عمـا ً باملادتــن
 15و 21وغيرهــا مــن املعلومــات املتاحــة ،وإتاحتهــا لألطــراف؛
(و) الدخــول ،بتوجيــه عــام مــن مؤمتــر األطــراف ،فــي مــا قــد يكــون
الزمــا ً مــن الترتيبــات اإلداريــة والتعاقديــة ألداء وظائفهــا بفعاليــة؛
(ز) أداء وظائــف األمانــة األخــرى احملــددة فــي هــذه االتفاقيــة ،وغيرهــا
مــن الوظائــف التــي يقررهــا مؤمتــر األطــراف.
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 - 3يــؤدي املديــر التنفيــذي لبرنامــج األمم املتحــدة للبيئــة وظائــف األمانــة
لهــذه االتفاقيــة ،مــا لــم يقــرر مؤمتــر األطــراف ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع عــدد
واملصوتــة ،أن يــو ِكل وظائــف األمانــة إلــى واحــدة أو أكثــر
األطــراف احلاضــرة
ّ
مــن املنظمــات الدوليــة األخــرى.
 - 4يجــوز ملؤمتــر األطــراف ،بالتشــاور مــع الهيئــات الدوليــة اخملتصــة ،العمــل
علــى تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن األمانــة وأمانــات االتفاقيــات األخــرى
املتعلقــة باملــواد الكيميائيــة والنفايــات .ويجــوز ملؤمتــر األطــراف ،بالتشــاور
مــع الهيئــات الدوليــة اخملتصــة ،أن يق ـدِّم توجيهــات إضافيــة بشــأن هــذه
املســألة.

املادة 25
تسوية املنازعات
 - 1تســعى األطــراف إلــى تســوية أي منازعــة بينهــا فيمــا يتع ّلــق بتفســير
أو تطبيــق هــذه االتفاقيــة عــن طريــق التفــاوض أو أي طــرق ســلمية أخــرى
تختارهــا بنفســها.
عنــد التصديــق علــى هــذه االتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو
-2
االنضمــام إليهــا ،أو فــي أي وقــت الحــق ،يجــوز ألي طــرف ليــس منظمــة
خطــي يُق ـدَّم للوديــع
إقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن يعلــن ،فــي صــك ّ
فيمــا يخــص أي منازعــة تتع ّلــق بتفســير أو تطبيــق االتفاقيــة ،عــن اعترافــه
بإحــدى الوســيلتني التاليتــن أو كلتيهمــا علــى ســبيل اإللــزام لتســوية
املنازعــات إزاء أي طــرف يقبــل نفــس االلتــزام:
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(أ) التحكيم وفقا ً لإلجراءات املبيَّنة في اجلزء األول من املرفق هاء؛
(ب) عرض املنازعة على محكمة العدل الدولية.
 - 3يجــوز ألي طــرف مــن املنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي أن يُصـ ِدر
إعالنـا ً لــه نفــس األثــر فيمــا يتعلــق بالتحكيــم وذلــك وفقـا ً للفقــرة .2
 - 4يظــل اإلعــان الصــادر عمـا ً بالفقــرة  2أو  3ســاريا ً إلــى أن تنقضــي فتــرة
ســريانه وفق ـا ً ألحكامــه أو حلــن انقضــاء ثالثــة أشــهر بعــد إيــداع إشــعار
خطــي بإلغائــه لــدى الوديــع.
ّ
 - 5ال يؤثّــر انقضــاء ســريان أي إعــان أو تقــدمي إشــعار إلغــاء أو إعــان جديــد
بــأي وســيلة مــن الوســائل فــي اإلجــراءات التــي قــد تكــون قيــد النظــر
أمــام أي هيئــة حتكيــم أو محكمــة العــدل الدوليــة مــا لــم يتفــق الطرفــان
فــي املنازعــة علــى خــاف ذلــك.
 - 6إذا لــم يقبــل طرفــا املنازعــة نفــس وســيلة تســوية املنازعــة عمــا ً
بالفقــرة  2أو الفقــرة  ،3وإذا لــم يتمكّنــا مــن تســوية منازعتهمــا عــن
طريــق الوســائل املذكــورة فــي الفقــرة  1خــال مــدة اثنــي عشــر شــهرا ً
بعــد قيــام أحــد الطرفــن بإخطــار الطــرف اآلخــر بوجــود منازعــة بينهمــا،
أي مــن طرفــي املنازعــة.
حتــال املنازعــة إلــى جلنــة توفيــق بنــا ًء علــى طلــب ٍ
وتنطبــق اإلجــراءات الــواردة فــي اجلــزء الثانــي مــن املرفــق هــاء علــى التوفيــق
مبوجــب هــذه املــادة.
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املادة 26
تعديالت االتفاقية
 - 1يجوز ألي طرف أن يقترح تعديالت لهذه االتفاقية.
 - 2تُعتمــد تعديــات هــذه االتفاقيــة فــي اجتمــاع ملؤمتــر األطــراف .وتُبلِّــغ
األمانــة نــص أي تعديــل مقتــرح لهــذه االتفاقيــة إلــى األطــراف قبــل موعــد
ـيقترح فيــه اعتمــاده بســتة أشــهر علــى األقــل .وتُبلِّــغ
االجتمــاع الــذي سـ ُ
األمانــة أيض ـا ً املوقعــن علــى هــذه االتفاقيــة بالتعديــات املقترحــة وتبلِّــغ
للعلْــم.
بهــا كذلــك الوديــعِ ،
 - 3تبــذل األطــراف قصــارى جهدهــا للتوصــل إلــى اتفــاق علــى أي تعديــل
مقتــرح لهــذه االتفاقيــة بتوافــق اآلراء .وإذا اســ ُتنفدت جميــع اجلهــود
الراميــة إلــى التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء ،دون التوصــل إلــى اتفــاق،
يُعتمــد التعديــل ،كحــل أخيــر ،بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات األطــراف
واملصوتــة فــي االجتمــاع.
احلاضــرة
ّ
 - 4يُرســل الوديــع التعديــل املعتمــد إلــى جميــع األطــراف للتصديــق عليــه
أو قبولــه أو إقــراره.
 - 5يتــم إخطــار الوديــع كتابـ ًة بالتصديــق علــى أي تعديــل أو قبولــه أو إقراره.
ويبــدأ نفــاذ أي تعديــل يعتمــد وفقــا ً للفقــرة  3بالنســبة لألطــراف التــي
قبلــت االلتــزام بــه اعتبــارا ً مــن اليــوم التســعني بعــد -تاريــخ إيــداع صكــوك
التصديــق عليــه أو قبولــه أو إقــراره مــن ِق َبــل ثالثــة أربــاع األطــراف علــى
األقــل التــي كانــت أطرافــا ً وقــت اعتمــاد التعديــل .ويبــدأ نفــاذ التعديــل
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بعــد ذلــك بالنســبة ألي طــرف آخــر فــي اليــوم التســعني بعــد تاريــخ إيــداع
ذلــك الطــرف وثيقــة تصديقــه علــى هــذا التعديــل أو قبولــه أو إقــراره.

املادة 27
اعتماد املرفقات وتعديلها
 - 1تشــكل مرفقــات هــذه االتفاقيــة جــزءا ً ال يتجــزأ منهــا ،ومــا لــم يُنــص
صراحــة علــى خــاف ذلــك ،تشــكل أيــة إشــارة إلــى هــذه االتفاقيــة إشــارة
فــي الوقــت ذاتــه إلــى أي مرفقــات لهــا.
 - 2تقتصــر أي مرفقــات إضافيــة تُعتمــد بعــد بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة
علــى املســائل اإلجرائيــة أو العلميــة أو التقنيــة أو اإلداريــة.
 - 3ينطبــق اإلجــراء التالــي علــى اقتــراح واعتمــاد ونفــاذ أي مرفقــات إضافية
لهــذه االتفاقية:
(أ) تُقتــرح مرفقــات إضافيــة لهــذه االتفاقيــة وتُعتمــد طبقـا ً لإلجــراء
املنصــوص عليــه فــي الفقــرات  1إلــى  3مــن املــادة 26؛
(ب) يقــوم أي طــرف ال يســتطيع قبــول أي مرفــق إضافــي بإخطــار الوديع
كتابـ ًة بذلــك فــي غضــون ســنة مــن تاريــخ قيــام الوديــع بإبالغــه باعتمــاد
ذلــك املرفــق .ويبلِّــغ الوديــع ،دون تأخيــر ،جميــع األطــراف بــأي إخطــار يتلقــاه.
ويجــوز ألي طــرف فــي أي وقــت أن يُخطــر الوديــع ،خطيــاً ،بأنــه يســحب
إخطــاره الســابق بعــدم قبــول أي مرفــق إضافــي ،وعنــد ذلــك يبــدأ نفــاذ
املرفــق بالنســبة لهــذا الطــرف وفق ـا ً للفقــرة الفرعيــة (ج)؛
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(ج) عنــد انقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ تعميــم الوديــع للتبليــغ
باعتمــاد أي مرفــق إضافــي ،يصبــح املرفــق نافــذا ً بالنســبة جلميــع األطــراف
التــي لــم تقــدم إخطــارا ً بعــدم القبــول وفقـا ً ألحــكام الفقــرة الفرعيــة (ب).
 - 4يخضــع اقتــراح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي تعديــات ملرفقــات هــذه
االتفاقيــة لنفــس اإلجــراءات املتبعــة فــي اقتــراح واعتمــاد وبــدء نفــاذ أي
مرفقــات إضافيــة لهــذه االتفاقيــة ،باســتثناء أن أي تعديــل ملرفــق مــا ال يبــدأ
نفــاذه بالنســبة ألي طــرف يكــون قــد قــدم إعالن ـا ً بشــأن تعديــل املرفقــات
وفق ـا ً للفقــرة  5مــن املــادة  ،30وفــي هــذه احلالــة يبــدأ نفــاذ هــذا التعديــل
بالنســبة لهــذا الطــرف فــي اليــوم التســعني بعــد التاريــخ الــذي أودع فيــه
لــدى الوديــع صــك تصديقــه أو قبولــه أو إقــراره أو انضمامــه فيمــا يتعلــق
بهــذا التعديــل.
 - 5إذا اتصــل مرفــق إضافــي أو تعديــل علــى مرفــق بتعديــل لهــذه االتفاقية،
حيــز النفــاذ إلــى أن يدخــل تعديــل
ال يدخــل املرفــق اإلضافــي أو التعديــل ِّ
حيــز النفــاذ.
االتفاقيــة ِّ

املادة 28
حق التصويت
 - 1يكــون لــكل طــرف فــي هــذه االتفاقيــة صــوت واحــد ،فيمــا عــدا مــا هــو
منصــوص عليــه فــي الفقــرة .2
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 - 2متــارِس أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي حقهــا فــي التصويــت
بشــأن املســائل التــي تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا ،بإدالئهــا بعــدد مــن
مســاو لعــدد الــدول األعضــاء فيهــا التــي تكــون أطرافــا ً فــي
األصــوات
ٍ
االتفاقيــة .وال متــارِس هــذه املنظمــة حقهــا فــي التصويــت إذا كانــت أي دولة
مــن دولهــا األعضــاء متــارِس حقهــا فــي التصويــت ،والعكــس بالعكــس.

املادة 29
التوقيع
يُف َتــح بــاب التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة فــي كوماموتــو ،اليابــان
جلميــع الــدول واملنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي بتاريــخ  10و11
تشــرين األول/أكتوبــر  ،2013وبعــد ذلــك فــي مقــر األمم املتحــدة فــي نيويــورك
حتــى تاريــخ  9تشــرين األول/أكتوبــر .2014

املادة 30
التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام
 - 1تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق أو القبــول أو اإلقــرار مــن جانــب الــدول
واملنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي .ويُفتــح بــاب االنضمــام إلــى
االتفاقيــة للــدول واملنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي اعتبــارا ً مــن
اليــوم التالــي لتاريــخ إقفــال بــاب التوقيــع عليهــا .وتــودع صكــوك التصديق
أو القبــول أو اإلقــرار أو االنضمــام لــدى الوديــع.
 - 2تكــون أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي تصبــح طرفــا ً فــي
هــذه االتفاقيــة ،بــدون أن يكــون أي مــن الــدول األعضــاء فيهــا طرفـا ً فيهــا،
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ملزمــة بجميــع االلتزامــات الناشــئة عــن االتفاقيــة .وفــي حالــة املنظمــات
التــي تكــون واحــدة أو أكثــر مــن الــدول األعضــاء فيهــا طرفــا ً فــي هــذه
االتفاقيــة ،تتولــى املنظمــة ودولهــا األعضــاء البــت فــي مســؤولية كل
منهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا مبوجــب االتفاقيــة .وفــي هــذه احلــاالت ،ال يجوز
للمنظمــة والــدول األعضــاء فيهــا أن متــارس معـا ً وفــي الوقــت ذاتــه احلقــوق
الناشــئة عــن االتفاقيــة.
 - 3تُعلــن أي منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي فــي صكــوك
تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو انضمامهــا مــدى اختصاصهــا باملســائل
التــي تنظمهــا هــذه االتفاقيــة .وتُخطــر أي منظمــة مــن هــذا القبيــل أيضـا ً
طــر بــدوره األطــراف ،بــأي تعديــل ذي صلــة يطــرأ علــى
الوديــع ،الــذي يخ ِ
نطــاق اختصاصهــا.
 - 4تُ َ
جع كل دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي علــى أن
شــ َّ
حتيــل إلــى األمانــة وقــت تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو انضمامهــا
لالتفاقيــة معلومــات عــن تدابيرهــا لتنفيــذ االتفاقيــة.
 - 5يجــوز ألي طــرف أن يُعلــن فــي صــك تصديقــه أو قبولــه أو إقــراره أو
انضمامــه أن أي تعديــل ملرفــق مــا ال يدخــل حيــز النفــاذ بالنســبة لــه إال
عنــد إيــداع صــك تصديقــه أو قبولــه أو إقــراره أو انضمامــه املتعلــق بذلــك
التعديــل.
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املادة 31
بدء النفاذ
 - 1يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم التســعني بعــد تاريــخ إيــداع
الصــك اخلمســن مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو اإلقــرار أو االنضمــام.
 - 2يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة ألي دولــة أو منظمــة إقليميــة للتكامــل
االقتصــادي تصــ ّدق علــى هــذه االتفاقيــة أو تقبلهــا أو تقرهــا أو تنضــم
إليهــا بعــد إيــداع الصــك اخلمســن مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو
اإلقــرار أو االنضمــام فــي اليــوم التســعني بعــد تاريــخ إيــداع هــذه الدولــة
أو املنظمــة اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي صــك تصديقهــا أو إقرارهــا أو
قبولهــا أو انضمامهــا.
قبــل أي منظمــة
 - 3ألغــراض الفقرتــن  1و 2ال يُعتبــر أي صــك مــودَع مــن ِ
إقليميــة للتكامــل االقتصــادي صــكا ً إضافيــا ً للصكــوك التــي أودعتهــا
الــدول األعضــاء فــي تلــك املنظمــة.

املادة 32
التحفُّ ظات
ال يجوز إبداء أي حتفُّ ظات على هذه االتفاقية.
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املادة 33
االنسحاب
 - 1يجــوز ألي طــرف أن ينســحب مــن االتفاقيــة فــي أي وقــت بعــد مضــي
ثــاث ســنوات مــن تاريــخ بــدء نفاذهــا بالنســبة لذلــك الطــرف ،وذلــك
خطــي إلــى الوديــع.
بتوجيــه إخطــار ّ
 - 2يكــون أي انســحاب مــن هــذا القبيــل نافــذا ً بانقضــاء ســنة واحــدة
علــى تاريــخ تسـلُّم الوديــع إخطــار االنســحاب أو فــي تاريــخ الحــق حســبما
يتح ـدَّد فــي إخطــار االنســحاب.

املادة 34
الوديع
يكون األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع لهذه االتفاقية.

املادة 35
حجية النصوص
ّ
يــودَع أصــل هــذه االتفاقيــة ،الــذي تتســاوى نصوصــه اإلســبانية
احلجيــة لــدى
واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي ّ
الوديــع.
وإثباتـا ً ملــا تقـدَّم ،قــام املوقِّعــون أدنــاه ،اخملوَّلــون حســب األصــول ،بالتوقيع
علــى هــذه االتفاقية.
فــي كوماموتــو ،اليابــان ،فــي اليــوم العاشــر مــن شــهر تشــرين األول/
أكتوبــر مــن عــام ألفــن وثالثــة عشــر.
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املرفقات

املرفق ألف
املنتجات املضاف إليها الزئبق
تُستثنى املنتجات التالية من هذا املرفق:
(أ)

املنتجــات األساســية للدفــاع املدنــي ولالســتخدامات
ا لعســكر ية ؛

(ب)

منتجــات ألغــراض البحــث ،ومعايــرة أجهــزة القيــاس،
ولالســتخدام كمعيــار مرجعــي؛

(ج)

القواطــع واملر ِّحــات ،ومصابيــح الفلورســنت ذات املهبــط
البــارد ،ومصابيــح الفلورســنت ذات اإللكتــرود اخلارجــي للوحــات
ـال
العــرض اإللكترونيــة وأجهــزة القيــاس ،إذا لــم يوجــد بديــل خـ ٍ
مــن الزئبــق مناســب لالســتعاضة بــه؛

(د)

املنتجات املستعملة في املمارسات التقليدية أو الدينية؛

(هـ) أمصــال التطعيــم التــي حتتــوي علــى الثيوميرســال كمــادة
حافظــة.
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اجلزء األول :املنتجات اخلاضعة للفقرة  1من املادة 4
املنتجات املضاف إليها الزئبق

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

البطاريــات ،مــا عــدا البطاريــات الزرّيــة املصنوعــة مــن أكســيدي الزنــك

2020

والفضــة التــي حتتــوي علــى الزئبــق بنســبة < ٪2والبطاريــات الزرّيــة الهوائيــة
املصنوعــة مــن الزنــك واحملتويــة علــى الزئبــق بنســبة <٪2
القواطــع واملرحــات ،مــا عــدا قناطــر قيــاس الســعة أو الفقــد العاليــة الدقــة

2020

والقواطــع واملرحــات الالســلكية ذات الذبذبــة العاليــة فــي أجهــزة املراقبــة
والتحكُّــم ،علــى أال يزيــد مــا حتتــوي عليــه مــن الزئبــق عــن  20ملــغ لــكل
قنطــرة أو مفتــاح أو مر ِّحــل
مصابيــح الفلورســنت الصغيــرة ألغــراض اإلنــارة العامــة  30واط ويزيــد مــا

2020

حتتــوي عليــه مــن الزئبــق عــن  5ملــغ لــكل مشــعلة مصبــاح
مصابيح الفلورسنت اخلطية ألغراض اإلنارة العامة:

2020

	)أ(مصابيــح الفلورســنت الثالثيــة الشــريط <  60واط ويزيــد مــا
حتتــوي عليــه مــن الزئبــق عــن  5ملــغ لــكل مصبــاح
	)ب(مصابيــح فوســفور الهالوفوســفات  40واط ومــا حتتويــه مــن
الزئبــق يزيــد عــن  10ملــغ لــكل مصبــاح
املصابيــح التــي تعمــل بالضغــط املرتفــع لبخــار الزئبــق وتُســتعمل ألغــراض
اإلنــارة الشــاملة
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2020

املنتجات املضاف إليها الزئبق

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

الزئبــق فــي مصابيــح الفلورســنت ذات املهبــط البــارد و مصابيح الفلورســنت

2020

ذات اإللكتــرود اخلارجــي للوحــات العــرض اإللكترونية:
(أ)

القصيــرة (  500ملــم) ويزيــد مــا حتتــوي عليــه مــن الزئبــق عــن 3,5
ملــغ لــكل مصبــاح

(ب)

املتوســطة الطــول (>  500ملــم و  1500ملــم ) ويزيــد مــا حتتــوي
عليــه مــن الزئبــق عــن  5ملــغ لــكل مصبــاح

(ج)

الطويلــة (>  1500ملــم) ويزيــد مــا حتتــوي عليــه مــن الزئبــق عــن 13
ملــغ لــكل مصبــاح

مــواد التجميــل (ويزيــد مــا حتتــوي عليــه مــن الزئبــق عــن جــزء واحــد باملليــون)،

2020

مبــا فــي ذلــك الصابــون والكــرمي لتفتيــح البشــرة ،ويســتثنى منهــا مــواد
جتميــل منطقــة العــن حيــث يســتخدم الزئبــق كمــادة حافظــة وال يوجــد
فعــال ومأمــون
لهــا بديــل ّ

()1

مبيدات اآلفات ،واملبيدات األحيائية ،واملطهرات املوضعية للجروح

2020

أجهــزة القيــاس غيــر اإللكترونيــة التاليــة ،مــا عــدا أجهــزة القيــاس غيــر

2020

اإللكترونيــة املرك َّبــة فــي املعــدات الكبيــرة أو املســتخدمة فــي القيــاس
العالــي الدقــة والتــي ال يوجــد لهــا بديــل خــال مــن الزئبــق:
(أ)

البارومترات؛

(ب)

أجهزة قياس الرطوبة؛

(ج)

مقاييس الضغط؛

(د)

مقاييس احلرارة؛

(هـ)

مقاييس ضغط الدم

( )1ليس القصد إدراج مواد التجميل أو الصابون أو الكرمي احملتوية على ملوثات نزرة من الزئبق.
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اجلزء الثاني :املنتجات اخلاضعة للفقرة  3من املادة 4
املنتجات املضاف إليها الزئبق
مالغم األسنان

األحـكـام
تراعــي التدابيــر التــي يتخذهــا الطــرف للتخلــص التدريجــي مــن
اســتعمال مالغــم األســنان الظــروف الداخليــة للطــرف املعنــي
والتوجيهــات الدوليــة ذات الصلــة ،وتشــمل تدبيريــن اثنــن أو أكثــر مــن
التدابيــر املدرجــة فــي القائمــة التاليــة:
’‘1

وضــع أهــداف وطنيــة ترمــي إلــى اجلمــع بــن الوقايــة مــن
تســوس األســنان وتعزيــز الصحــة ،وبذلــك تقلــل احلاجــة
ُّ
إلــى تصليــح األســنان؛

’‘2

وضع أهداف وطنية ترمي إلى تقليل استعمالها؛

’‘3

فعالــة مــن
تشــجيع اســتعمال بدائــل خاليــة مــن الزئبــق ّ

’‘4

تشــجيع البحــث والتطويــر للمــواد اجليــدة اخلاليــة مــن

وفعالــة إكلينيكيــا ًّ لتصليــح األســنان؛
حيــث التكلفــة ّ

الزئبــق املســتخدمة فــي تصليــح األســنان؛
’‘5

تشــجيع املنظمــات املهنيــة التمثيليــة ومــدارس طــب
األســنان علــى تعليــم وتدريــب املهنيــن والطــاب فــي
طــب األســنان علــى اســتعمال بدائــل خاليــة مــن الزئبــق
لتصليــحاألســنان،وتشــجيعأفضــلاملمارســاتاإلداريــة؛

’‘6

عــدم تشــجيع بوالــص وبرامــج التأمــن التــي تفضــل
اســتعمال املالغــم لتصليــح األســنان بــدال ً مــن اســتعمال
مــواد خاليــة مــن الزئبــق؛

’‘7

تشــجيع بوالــص وبرامــج التأمــن التــي تفضــل اســتعمال
بدائــل جيــدة للمالغــم فــي تصليــح األســنان؛

’‘8

حصر استعمال املالغم على شكلها احلويصلي؛

’‘9

تشــجيع اســتعمال أفضــل املمارســات البيئيــة فــي مرافــق
طــب األســنان للحــد مــن إطالقــات الزئبــق ومرك َّبــات
الزئبــق فــي امليــاه واألراضــي.
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املرفق باء
عمليــات التصنيــع التــي يســتخدم فيهــا الزئبــق أو
مركبــات الزئبــق
اجلزء األول :العمليات اخلاضعة للفقرة  2من املادة 5
عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركّبات الزئبق
إنتاج الكلور والقلويات

إنتاج األسيتالدهيد الذي يُستخدم فيه الزئبق أو مركبات الزئبق كمحفز

تاريخ التخلُّص
2025
2018

اجلزء الثاني :العمليات اخلاضعة للفقرة  3من املادة 5
عملية التصنيع باستخدام الزئبق األحكام
إنتاج مونومر كلوريد الفينيل

تتخذ األطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري ما يلي:
’‘1

خفــض اســتخدام الزئبــق مــن حيــث إنتــاج الوحــدة
بنســبة  50فــي املائــة بحلــول عــام  2020مقارنــة
باســتخدام عــام 2010؛

’‘2

تعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى احلــد مــن االعتمــاد علــى
الزئبــق املنتــج مــن عمليــات التعديــن األولــي؛

’‘3

اتخــاذ تدابيــر للحــ ّد مــن انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق
فــي البيئــة؛

’‘4

دعــم البحــث والتطويــر فيمــا يتعلــق باملــواد احلافــزة
والعمليــات اخلاليــة مــن الزئبــق؛

’‘5

عــدم الســماح باســتخدام الزئبــق بعــد خمــس ســنوات
مــن التاريــخ الــذي يتحقــق فيــه مؤمتــر األطــراف مــن أن
احملفِّــزات اخلاليــة مــن الزئبــق اســتنادا ً إلــى العمليــات
القائمــة قــد أصبحــت مجديــة مــن الناحيتــن
االقتصاديــة والتقنيــة؛

’‘6

إبــاغ مؤمتــر األطــراف بشــأن جهــوده لتطويــر و/أو حتديــد
بدائــل والتخلــص التدريجــي مــن اســتخدام الزئبــق
عمــا ً باملــادة .21
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عملية التصنيع باستخدام الزئبق األحكام
ميثــات أو إيثيــات الصوديــوم أو تتخذ األطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري ما يلي:
البوتاســيوم
تدابيــر خلفــض اســتخدام الزئبــق بهــدف التخلــص
’‘1
التدريجــي مــن هــذا االســتخدام بأســرع وقــت ممكــن
حيــزالنفــاذ؛
وخــال10ســنواتمــندخــولاالتفاقيــة ِّ

إنتاج البوليوريثان باستخدام
محفِّزات حتتوي على الزئبق

’‘2

خفــض االنبعاثــات واإلطالقــات مــن حيــث إنتــاج الوحدة
بنســبة  50فــي املائــة بحلــول عــام  2020مقارَنــة بعــام
2010؛

’‘3

حظر استخدام الزئبق اخلام من التعدين األوّلي؛

’‘4

دعــم البحــث والتطويــر فيمــا يتعلــق بالعمليــات
اخلاليــة مــن الزئبــق؛

’‘5

عــدم الســماح باســتخدام الزئبــق بعــد خمــس ســنوات
مــن التاريــخ الــذي يتحقــق فيــه مؤمتــر األطــراف مــن أن
العمليــات اخلاليــة مــن الزئبــق أصبحــت مجديــة مــن
الناحيتــن االقتصاديــة والتقنيــة؛

’‘6

إبــاغ مؤمتــر األطــراف باجلهــود املبذولــة لتطويــر و/
أو حتديــد بدائــل والتخلــص التدريجــي مــن اســتخدام
الزئبــق عمــا ً باملــادة .21

تتخذ األطراف تدابير تشمل على نحو غير حصري ما يلي:
’‘1

اتخــاذ تدابيــر للحــ ّد مــن اســتخدام الزئبــق ،بهــدف
التخ ُّلــص التدريجــي مــن هــذا االســتخدام فــي أســرع
وقــت ممكــن ،وخــال  10ســنوات مــن دخــول االتفاقيــة
حيــز النفــاذ؛
ِّ

’‘2

اتخــاذ تدابيــر للحــد مــن االعتمــاد علــى الزئبــق النــاجت
عــن تعديــن الزئبــق األوّلــي؛

’‘3

اتخــاذ تدابيــر للحــ ّد مــن انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق
فــي البيئــة؛

’‘4

تشــجيع البحــث والتطويــر فيمــا يتعلّــق باحملفِّــزات
والعمليــات اخلاليــة مــن الزئبــق؛

’‘5

إبــاغ مؤمتــر األطــراف باجلهــود املبذولــة لتطويــر و/
أو حتديــد بدائــل والتخلّــص التدريجــي مــن اســتخدام
الزئبــق عمــا ً باملــادة .21

ال تنطبق الفقرة  6من املادة  5على عملية التصنيع هذه.
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املرفق جيم
تعدين الذهب احلرفي والضيق النطاق
خطط العمل الوطنية
 - 1يــدرج كل طــرف يخضــع ألحــكام الفقــرة  3مــن املــادة  7فــي خطــة
عملــه الوطنيــة مــا يلــي:
(أ)

أهداف وطنية ونسب تخفيض مستهدفة؛

(ب) إجراءات إلنهاء:
’ ‘1ملغمة الركاز الكاملة؛
’ ‘2احلرق املكشوف للملغم أو للملغم املعالج؛
’ ‘3حرق امللغم في مناطق سكنية؛
’ ‘4رشــح الســيانيد فــي الرواســب أو الــركاز أو النفايــات التــي
أضيــف لهــا الزئبــق دون إزالــة الزئبــق أوالً؛
تيســر إضفــاء طابــع رســمي علــى قطــاع تعديــن الذهــب
(ج) خطــوات ّ
احلرفــي والضيــق النطــاق أو تنظيمــه؛
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(د) تقديــرات أساســية لكميــات الزئبــق املســتخدمة وللممارســات
املســتخدمة فــي تعديــن وتصنيــع الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق علــى
أراضيــه؛
(ﻫ) اســتراتيجيات لتشــجيع احلــد مــن انبعاثــات وإطالقــات الزئبــق،
والتعــرض لــه ،فــي تعديــن وتصنيــع الذهــب احلرفيــن والضيقــي النطــاق،
مبــا فــي ذلــك الطرائــق التــي ال تســتخدم الزئبــق؛
(و) اســتراتيجيات إلدارة التجــارة ومنــع حتويــل وجهــة الزئبــق ومركبــات
الزئبــق القادمــة مــن مصــادر خارجيــة ومحليــة الســتخدامها فــي تعديــن
وتصنيــع الذهــب احلرفيــن والضيقــي النطــاق؛
(ز) اســتراتيجيات إلشــراك أصحــاب املصلحــة فــي تنفيــذ خطــة
العمــل الوطنيــة ومواصلــة تطويرهــا؛
(ح) اســتراتيجية للصحــة العامــة بشــأن تعــرض احلرفيــن واملشــتغلني
بتعديــن الذهــب الضيــق النطــاق ومجتمعاتهــم احملليــة للزئبــق .وينبغــي
أن تتضمــن هــذه االســتراتيجية جملــة أمــور ،مــن بينهــا جمــع البيانــات
الصحيــة ،وتدريــب املشــتغلني بالرعايــة الصحيــة ،والتوعيــة مــن خــال
املرافــق الصحيــة؛
(ط) اســتراتيجيات ملنــع تعــرض الفئــات الســكانية الضعيفــة للزئبــق
املســتخدم فــي تعديــن الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق ،الســيما األطفــال
والنســاء فــي ســن اإلجنــاب ،وبخاصــة النســاء احلوامــل؛
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(ي) اســتراتيجيات لتوفيــر املعلومــات للحرفيــن واملشــتغلني بتعديــن
الذهــب الضيــق النطــاق واجملتمعــات احملليــة املتضــررة؛
(ك) جدول زمني لتنفيذ خطة العمل الوطنية.
 - 2يجــوز لــكل طــرف أن يــدرج فــي خطــة عملــه الوطنيــة اســتراتيجيات
إضافيــة لتحقيــق أهدافــه ،منهــا اســتخدام أو تطبيــق معاييــر لتعديــن
الذهــب احلرفــي والضيــق النطــاق دون اســتخدام الزئبــق ،وآليــات قائمــة
علــى األســواق ،أو أدوات للتســويق.
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املرفق دال
قائمــة باملصــادر الثابتــة النبعاثــات الزئبــق ومركباتــه
فــي الغــاف اجلــوي
فئة املصادر الثابتة:
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم احلجري؛
املراجل الصناعية التي تعمل بالفحم احلجري؛
		
عمليات الصهر والشوي املستخدمة في إنتاج املعادن غير
()1
احلديديــة؛
مرافق ترميد النفايات؛
مرافق إنتاج خبث اإلسمنت.

() ألغراض هذا املرفق ،تشير ”املعادن غير احلديدية“إلى الرصاص والزنك والنحاس والذهب الصناعي.
() ألغراض هذا املرفق ،تشير ”املعادن غير احلديدية“إلى الرصاص والزنك والنحاس والذهب الصناعي.
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املرفق هاء
إجراءات التحكيم والتوفيق
اجلزء األول :إجراءات التحكيم
تكــون إجــراءات التحكيــم ألغــراض الفقــرة ( 2أ) مــن املــادة  25مــن
االتفاقيــة علــى النحــو التالــي:

املادة 1
 - 1يجــوز ألي طــرف أن يشــرع فــي اللجــوء إلــى التحكيــم وفقـا ً للمــادة 25
مــن هــذه االتفاقيــة بتوجيــه إخطــار خطــي إلــى الطــرف اآلخــر أو األطــراف
األخــرى فــي املنازعــة .ويكــون اإلخطــار مشــفوعا ً ببيــان االدعــاء ،إلــى جانــب
أي مســتندات داعمــة ،ويذكــر اإلخطــار موضــوع التحكيــم ويشــمل ،بوجــه
خــاص ،مــواد االتفاقيــة املتنــازع علــى تفســيرها أو تطبيقهــا.
 - 2يُخطــر الطــرف املدعــي األمانــة بأنــه يحيــل منازعــة للتحكيــم عم ـا ً
باملــادة  25مــن هــذه االتفاقيــة .ويكــون اإلخطــار مشــفوعا ً باإلخطــار اخلطــي
املقــدم مــن الطــرف املدعــي ،وبيــان االدعــاء ،واملســتندات الداعمــة املشــار
إليهــا فــي الفقــرة  1أعــاه .وحتيــل األمانــة املعلومــات التــي تتلقاهــا بذلــك
إلــى جميــع األطــراف.

املادة 2
 - 1إذا أحيلــت منازعــة للتحكيــم وفقــا ً للمــادة  1أعــاه ،تُنشــأ هيئــة
حتكيــم .وتتألــف الهيئــة مــن ثالثــة أعضــاء.
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 - 2يعــن كل طــرف فــي املنازعــة محكّمــا ً
احملكمــان اللــذان يتــم
ويعــن
ّ
ّ
تعيينهمــا علــى هــذا النحــو وباالتفــاق املشــترك بينهمــا احملكِّــم الثالــث،
الــذي يصبــح رئيــس هيئــة التحكيــم .وفــي املنازعــات بــن أكثــر مــن
طرفــن ،تعــن األطــراف التــي لهــا نفــس املصلحــة محك ِّمـا ً واحــدا ً بصــورة
مشــتركة باالتفــاق فيمــا بينهــا .وال يكــون رئيــس هيئــة التحكيــم مــن
مواطنــي أي مــن أطــراف املنازعــة ،وال يكــون محــل إقامتــه املعتــاد علــى
أراضــي أي مــن هــذه األطــراف ،وال يعمــل لــدى أي منهــا ،وال يكــون قــد نظــر
فــي القضيــة بــأي صفــة أخــرى.
-ُ 3يأل أي شاغر على النحو املوصوف للتعيني األولي.

املادة 3
ـن أحــد طرفــي املنازعــة محكّم ـا ً فــي غضــون شــهرين مــن
 - 1إذا لــم يعـ ّ
التاريــخ الــذي يتلقــى فيــه الطــرف املدعــى عليــه إخطــار التحكيــم ،يجــوز
للطــرف اآلخــر أن يُخطــر األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،الــذي يجــب عليــه أن
يقــوم بعمليــة التعيــن فــي غضــون فتــرة إضافيــة مدتهــا شــهران.
ـن رئيــس هيئــة التحكيــم فــي غضــون شــهرين مــن تاريــخ
 - 2إذا لــم يعـ َّ
تعيــن احملكّــم الثانــي ،يقــوم األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،بنــاء علــى طلــب
أحــد الطرفــن ،بتعيــن الرئيــس فــي غضــون فتــرة إضافيــة مدتهــا شــهران.

املادة 4
تصــدر هيئــة التحكيــم قراراتهــا وفقـا ً ألحــكام هــذه االتفاقيــة والقانون
الدولي.
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املادة 5
تقــرر هيئــة التحكيــم نظامهــا الداخلــي ،مــا لــم يقــرر طرفــا املنازعــة
خــاف ذلــك.

املادة 6
يجــوز لهيئــة التحكيــم ،بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفــن ،أن توصــي
بتدابيــر مؤقتــة أساســية للحمايــة.

املادة 7
ييســر طرفــا املنازعــة عمــل هيئــة التحكيــم ويقومــان ،بوجــه خــاص،
وباســتخدام جميــع الوســائل املوجــودة حتــت تصرفهمــا ،مبــا يلــي:
(أ)

تزويدها بجميع املستندات واملعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛

(ب) متكينهــا ،عنــد االقتضــاء ،مــن اســتدعاء شــهود أو خبــراء وتلقــي
أدلتهــم.

املادة 8
يقــع علــى طرفــي املنازعــة وعلــى احملكّمــن االلتــزام بحمايــة ســرية أي
معلومــات أو مســتندات يحصلــون عليهــا بشــكل ســري أثنــاء إجــراءات
هيئــة التحكيــم.
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املادة 9
يتحمــل طرفــا املنازعــة بحصتــن متســاويتني تكاليــف هيئــة التحكيم،
مــا لــم تقــرر الهيئــة خــاف ذلــك بســبب الظــروف اخلاصــة للقضيــة.
وحتتفــظ الهيئــة بســجل جلميــع تكاليفهــا وتقــدم إقــرارا ً نهائي ـا ً بشــأنها
إلــى الطرفــن.

املادة 10
يجــوز لطــرف لــه مصلحــة ذات طابــع قانونــي فــي موضــوع املنازعــة قــد
تتأثــر بالقــرار الــذي يُتخــذ فــي القضيــة أن يتدخــل فــي اإلجــراءات مبوافقــة
هيئــة التحكيــم.

املادة 11
يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تســتمع إلــى ادعــاءات مضــادة ناشــئة
مباشــرة عــن موضــوع املنازعــة وأن تبــت فيهــا.

املادة 12
تُتخــذ قــرارات هيئــة التحكيــم بشــأن كل مــن اإلجــراءات واملضمــون
بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا.

املادة 13
 - 1إذا لــم ميثُــل أحــد طرفــي املنازعــة أمــام هيئــة التحكيــم أو لــم يدافــع
عــن قضيتــه يجــوز للطــرف اآلخــر أن يطلــب مــن الهيئــة أن تواصــل
اإلجــراءات وأن تصــدر قرارهــا .وال يشــكل غيــاب طــرف أو عــدم دفــاع طــرف
عــن قضيتــه عائقــا ً أمــام اإلجــراءات.
| 88

 - 2يجــب علــى هيئــة التحكيــم ،قبــل إصــدار قرارهــا النهائــي ،أن تتأكــد
مــن أن لالدعــاء ســندا ً راســخا ً مــن حيــث الواقــع والقانــون.

املادة 14
تصــدر احملكمــة قرارهــا النهائــي فــي غضــون خمســة أشــهر مــن
التاريــخ الــذي تشــكلت فيــه بالكامــل ما لــم جتــد أن مــن الضــروري متديــد
تلــك املهلــة الزمنيــة لفتــرة ينبغــي أال تتجــاوز خمســة أشــهر إضافيــة.

املادة 15
يقتصــر القــرار النهائــي لهيئــة التحكيــم علــى موضــوع املنازعــة
ويذكــر األســباب التــي اســتند إليهــا .ويتضمــن أســماء األعضــاء الذيــن
شــاركوا وتاريــخ القــرار النهائــي .ويجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء الهيئــة أن
يلحــق بالقــرار النهائــي رأيــا ً مســتقال ً أو مخالفــاً.

املادة 16
يكــون القــرار ملزمـا ً لطرفــي املنازعــة .ويكــون تفســير االتفاقيــة الــوارد
فــي القــرار النهائــي ملزم ـا ً أيض ـا ً للطــرف الــذي يتدخــل مبوجــب املــادة 10
أعــاه بقــدر مــا يتعلــق باألمــور التــي تد ّخــل ذلــك الطــرف بشــأنها .ويكــون
القــرار النهائــي غيــر قابــل لالســتئناف إال إذا اتفــق طرفــا املنازعــة مســبقا ً
علــى إجــراء اســتئنافي.

املادة 17
أي خــاف قــد ينشــأ بــن امللزمــن بالقــرار النهائــي وفقــا ً للمــادة 16
أعــاه ،بشــأن تفســير ذلــك القــرار أو طريقــة تنفيــذه ،يجــوز أن يعرضــه أي
منهــم علــى هيئــة التحكيــم التــي أصدرتــه لكــي تبــت فيــه.
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اجلزء الثاني :إجراءات التوفيق
تكــون إجــراءات التوفيــق ألغــراض الفقــرة  6مــن املــادة  25مــن االتفاقيــة
علــى النحــو التالــي:

املادة 1
يو ّجــه أي طــرف فــي منازعــة طلب ـا ً خطي ـا ً إلــى األمانــة إلنشــاء هيئــة
توفيــق عمـا ً بالفقــرة  6مــن املــادة  25مــن هــذه االتفاقيــة ،وتوجــه نســخة
منــه إلــى الطــرف اآلخــر أو األطــراف األخــرى فــي املنازعــة .وتبلــغ األمانــة
عندئــذ جميــع األطــراف بذلــك.

املادة 2
 - 1تتألــف هيئــة التوفيــق مــن ثالثــة أعضــاء ،مــا لــم يتفــق طرفــا
املنازعــة علــى خــاف ذلــك ،ويعــن كل طــرف معنــي أحدهــم ،ويعــن رئيــس
للهيئــة يختــاره هــذان العضــوان بصــورة مشــتركة.
ـن األطــراف
 - 2فــي املنازعــات التــي تنشــأ بــن أكثــر مــن طرفــن ،تعـ ّ
التــي لهــا نفــس املصلحــة عضوهــا فــي الهيئــة بصــورة مشــتركة
وباالتفــاق فيمــا بينهــا.

املادة 3
إذا لــم تتــم أي تعيينــات مــن ِق َبــل الطرفــن فــي غضــون شــهرين مــن
تاريــخ اســتالم األمانــة الطلــب اخلطــي املشــار إليــه فــي املــادة  1أعــاه،
يجــري األمــن العــام لــأمم املتحــدة ،بنــاء علــى طلــب أي طــرف ،تلــك
التعيينــات فــي غضــون فتــرة إضافيــة مدتهــا شــهران.
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املادة 4
إذا لــم يتــم اختيــار رئيــس هيئــة التوفيــق فــي غضــون شــهرين مــن
يعــن األمــن العــام لــأمم املتحــدة
تعيــن العضــو الثانــي فــي الهيئــة،
ّ
الرئيــس ،بنــاء علــى طلــب أي طــرف فــي املنازعــة ،فــي غضــون فتــرة إضافية
مدتهــا شــهران.

املادة 5
تســاعد هيئــة التوفيــق طرفــي املنازعــة بطريقــة مســتقلة ومحايــدة
فــي محاوالتهمــا التوصــل إلــى تســوية وديــة للمنازعــة.

املادة 6
 - 1يجــوز لهيئــة التوفيــق أن تديــر إجــراءات التوفيــق بالطريقــة التــي
تراهــا مناســبة ،واضعــة فــي االعتبــار علــى نحــو كامــل ظــروف القضيــة
واآلراء التــي قــد يعــرب عنهــا طرفــا املنازعــة ،مبــا فــي ذلــك أي طلب لتســوية
ســريعة .ويجــوز لهــا أن تعتمــد نظامهــا الداخلــي حســب الضــرورة ،مــا لــم
يتفــق الطرفــان علــى خــاف ذلــك.
 - 2يجــوز لهيئــة التوفيــق ،فــي أي وقــت أثنــاء اإلجــراءات ،أن تطــرح
مقترحــات أو توصيــات لتســوية املنازعــة.

املادة 7
يتعــاون طرفــا املنازعــة مــع هيئــة التوفيــق .ويســعيا بوجــه خــاص إلــى
االمتثــال لطلبــات الهيئــة تقــدمي مــواد خطيــة ،وتقــدمي األدلــة ،وحضــور
االجتماعــات .وعلــى الطرفــن وأعضــاء هيئــة التوفيــق االلتــزام بحمايــة
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ســرية أي معلومــات أو مســتندات يحصلــون عليهــا بشــكل ســري أثنــاء
إجــراءات الهيئــة.

املادة 8
تتخذ هيئة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

املادة 9
تقــدم هيئــة التوفيــق تقريــرا ً يتضمــن توصيــات لتســوية املنازعــة فــي
موعــد أقصــاه اثنــي عشــر شــهرا ً مــن اكتمــال إنشــائها ،وينظــر فيــه طرفــا
املنازعــة بحســن نيــة ،مــا لــم تكــن املنازعــة قــد متــت تســويتها بالفعــل.

املادة 10
تبــت هيئــة التحكيــم فــي أي خــاف بشــأن مــا إذا كان لديهــا اختصــاص
النظــر فــي مســألة أحيلــت إليها.

املادة 11
يتحمــل طرفــا املنازعــة بالتســاوي تكاليــف هيئــة التحكيــم ،مــا لــم
يتفقــا علــى خــاف ذلــك .وحتتفــظ الهيئــة بســجل بجميــع تكاليفهــا
وتقــدم إقــرارا ً نهائيــا ً بشــأن تلــك التكاليــف إلــى الطرفــن.
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