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مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن 
  الزئبق

  ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ١١و ١٠ ،كوماموتو، اليابان
  *ملؤقتمن جدول األعمال ا ٤د البن

 اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  نص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المقدم إلى مؤتمر المفوضين العتماده

  مذكرة من األمانة
جلنة التفاوض  الذي وافقت عليهنص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يتضمن مرفق هذه املذكرة 

ا  ، يف صورة مشروع االتفاقية،قانونًا بشأن الزئبقاملعنية بوضع صك عاملي ملزم احلكومية الدولية  إبان دور
من اللجنة، أجرت طلب واستجابة ل. )١(٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٨إىل  ١٣من  اخلامسة املعقودة جبنيف

من  ٣٥، وفقًا ملا تنص عليه املادة الصيغ اللغوية للنصني خمتلف بلكفالة االتساق  األمانة مشاورات
  ويقدم النص إىل مؤمتر املفوضني العتماده.. االتفاقية

                                                      
UNEP(DTIE)/Hg/CONF/1  *.  

  .)*UNEP(DTIE) /Hg/INC.5/7النص يف مرفق تقرير الدورة ( يرد ١)(
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  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  إن األطراف يف هذه االتفاقية،  
ا يف  إذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثري انشغاًال عامليًا بسبب انتقاهلا البعيد املدى يف اجلو، وثبا

ا  على الرتاكم بيئيًا يف النظم اإليكولوجية، وآثارها البيئة مبجرد دخوهلا إليها بوسائط بشرية املنشأ، وقدر
  السلبية الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة،

الذي اختذه جملس إدارة برنامج األمم  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٠املؤرخ  ٢٥/٥إىل املقرر  وإذ تشري  
  والفعالية واالتساق،املتحدة للبيئة للبدء باختاذ إجراءات دولية إلدارة الزئبق على حنو يتسم بالكفاءة 

الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  من ٢٢١إىل الفقرة  وإذ تشريً   
اليت تدعو إىل خامتة موفَّقة للمفاوضات بشأن صّك عاملي ُملزِم قانوناً  ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’ بعنوان

ّدد   صحة اإلنسان والبيئة، بشأن الزئبق ملعاجلة األخطار اليت 
عاد التأكيد على مبادئ إعالن ريو بشأن أمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  أنإىل  وإذ تشري  

سلِّم بالظروف اخلاصة بالبلدان ت، وإذ واملتباينةاملسؤوليات املشرتكة  ،البيئة والتنمية، ومنها ضمن أمور أخرى
ا واحلاجة إىل اختاذ إجراء عامل   ي،وقدرا

منها للشواغل الصحية، خصوصًا يف البلدان النامية، النامجة عن التعرُّض للزئبق، بالنسبة  وإدراكاً   
  للفئات السكانية الضعيفة، وخصوصاً األطفال والنساء، ومن خالهلم األجيال القادمة،

نطقة مظاهر َضعف الُنظم اإليكولوجية وجمتمعات الشعوب األصلية بوجه خاص يف امل وإذ تالحظ  
املتجّمدة الشمالية بسبب تعّرضها للتضّخم األحيائي للزئبق وتلوُّث األغذية التقليدية، وإذ تشعر بالقلق إزاء 

  جمتمعات الشعوب األصلية بوجه أعّم فيما خيص آثار الزئبق،
الدروس اهلامة املستخلصة من مرض ميناماتا وخباصة اآلثار الصحية والبيئية اخلطرية  وإذ ُتدرك  

  امجة عن التلوُّث بالزئبق واحلاجة إىل كفالة إدارة سليمة للزئبق ومنع وقوع أحداث مماثلة يف املستقبل،الن
على أمهية الدعم املايل والتقين والتكنولوجي ودعم بناء القدرات، وخباصة للبلدان النامية  وإذ تشدِّد  

ا مبرحلة انتقال، بغية تعزيز القدرا التنفيذ  وتشجيعت الوطنية من أجل إدارة الزئبق والبلدان اليت متر اقتصادا
  الفعَّال لالتفاقية،

ماية صحة اإلنسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار حلأنشطة منظمة الصحة العاملية ب أيضاً  وإذ تُِقرّ   
طرة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، ال سيما اتفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات اخل

والتخلُّص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 
  متداولة يف التجارة الدولية، خطرة ومبيدات آفات معيَّنة

بأن هذه االتفاقية وسائر االتفاقات الدولية يف جمال البيئة والتجارة هي اتفاقات مساندة  وإذ تُقرّ   
  ا البعض،لبعضه

على أنه ليس يف هذه االتفاقية ما يرمي إىل التأثري على حقوق أي طرف وعلى التزاماته  وإذ تشدِّد  
  الناشئة عن أي اتفاق دويل قائم،
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أن السرد الوارد أعاله ال يرمي إىل إقامة ترتيب هرمي بني هذه االتفاقية والصكوك  وإذ ُتدرك  
  الدولية األخرى،

يوجد يف هذه االتفاقية ما مينع أي طرف من اختاذ تدابري حملية إضافية تتسق  إىل أنه ال وإذ تشري  
وأحكام هذه االتفاقية سعيًا إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من التعرُّض للزئبق وفقًا لاللتزامات األخرى 

  املرتتبة على الطرف مبوجب القانون الدويل الساري،
  على ما يلي: قد اتفَقت  

  ١ المادة
  فالهد

اهلدف من هذه االتفاقية هو محاية صحة اإلنسان والبيئة من االنبعاثات واإلطالقات البشرية املنشأ   
  للزئبق ومرّكبات الزئبق.

  ٢المادة 
  التعاريف

  ألغراض هذه االتفاقية:
يعين تعدين الذهب من ِقَبل عمال مناجم أفراد  ‘‘تعدين الذهب احلريف والضيِّق النطاق’’  (أ)

  رية باستثمار رأمسايل وإنتاج حمدودين؛أو شركات صغ
تعين التقنيات األكثر فعالية يف منع، وحيثما يكون ذلك  ‘‘أفضل التقنيات املتاحة’’  (ب)

احلد من انبعاثات وإطالقات الزئبق يف اهلواء واملاء واألراضي وأثر تلك اإلطالقات يف عملي،  غري
ات االقتصادية والتقنية لطرف ما أو ملرفق ما موجود على واالنبعاثات على البيئة ككل، مع مراعاة االعتبار 

  أراضي ذلك الطرف. ويف هذا السياق:
  يعين األكثر فعالية يف حتقيق مستوى عام مرتفع من محاية البيئة ككل؛ ‘‘أفضل’’  ‘١’
، فيما يتعلق بطرف معني ومرفق معني على أراضي ذلك ‘‘التقنيات املتاحة’’  ‘٢’

اليت ُتستحدث على نطاق ميّكن من التنفيذ يف قطاع  الطرف، تعين التقنيات
صناعي ذي صلة يف ظل ظروف صاحلة اقتصاديًا وتقنياً، مع أخذ التكاليف 

 ، أو ملمت استحداثها التقنيات أو تلك اسُتخدمتوالفوائد يف االعتبار، سواء 
شّغل مل تكون متاحة، على أراضي الطرف املعين، بشرط أن تستحدثُتستخدم أو 

  حيدده ذلك الطرف؛وفقاً ملا رفق، امل
اليت  والطرائق التشغيليةتعين التكنولوجيات املستخدمة واملمارسات  ‘‘التقنيات’’  ‘٣’

ا املنشآت وتُبىن وتصان وجيري تشغيلها و    ؛من اخلدمة إخراجهاتصمم 
كم تعين تطبيق أنسب خليط من تدابري واسرتاتيجيات التح ‘‘أفضل املمارسات البيئية’’  (ج)

  البيئي؛
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  )؛Hg(0), CAS No. 7439-97-6يعين عنصر الزئبق األويل ( ‘‘الزئبق’’  (د)
يعين أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن ذرة أو أكثر من عناصر   ‘‘مركب الزئبق’’  (ه)

  كيميائية أخرى ال ميكن فصلها إىل مركبات خمتلفة إال من خالل تفاعالت كيميائية؛
يعين املــُنتج أو مكوِّن املــُنتج الذي حيتوي على الزئبق أو  ‘‘اف إليه الزئبقاملــُنتج املض’’  (و)

  مرّكب زئبق ُأضيف عمداً؛
ذه  ‘‘الطرف’’  (ز) يعين دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي توافق على االلتزام 

  االتفاقية وتكون االتفاقية سارية املفعول بالنسبة هلا؛
ا إجيابًا أو سلباً  ‘‘رة واملصّوتةاألطراف احلاض’’  (ح) تعين األطراف احلاضرة واليت تديل بأصوا

  يف اجتماع األطراف؛
يعين التعدين الذي تكون املادة الرئيسية املقصودة فيه هي  ‘‘التعدين األّويل للزئبق’’  (ط)

  الزئبق؛
ا دول ذات ‘‘املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي’’  (ي) سيادة يف  تعين منظمة أنشأ

منطقة معّينة تنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية، 
ا الداخلية، التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو قبوهلا  وختّوهلا، حسب األصول، وفقًا إلجراءا

  أو إقرارها أو االنضمام إليها؛
يعين أي استخدام من طرف ما للزئبق أو مرّكباته يتسق مع  ‘‘املسموح به االستخدام’’  (ك)

  ، دون أن يقتصر عليها.٧و ٦و ٥و ٤و ٣هذه االتفاقية، مبا يف ذلك االستخدامات املتسقة مع املواد 

  ٣المادة 
  مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه

 ألغراض هذه املادة:  -  ١

خالئط الزئبق مع مواد أخرى، مبا يف ذلك سبائك الزئبق  ‘‘الزئبق’’ تشمل اإلشارات إىل  (أ)
ا؛ ٩٥اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن    يف املائة من وز

وتعين (أول) كلوريد الزئبق (املعروف أيضًا باسم الكالوميل)، و(ثاين)  ‘‘مرّكبات الزئبق’’  (ب)
  بقيك، وفلز الزجنفر، وسلفيد الزئبق.نرتات الزئثاين أكسيد الزئبقيك، و(ثاين) كربيتات الزئبقيك، و 

  وال ُتطَّبق أحكام هذه املادة على ما يلي:  -  ٢
كّميات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت سُتستخَدم يف البحوث على نطاق خمتربي أو    (أ)

  أو كمعيار مرجعي؛
ملعدنية مثل الكّميات النـزرة من الزئبق أو مرّكبات الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات ا  (ب)

الفلزّات أو اخلامات أو املنتجات املعدنية غري احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك الفحم أو املنتجات املشتقة 
  من هذه املواد، والكميات النـزرة غري املقصودة يف املنتجات الكيميائية؛ أو

  املنتجات املضاف إليها الزئبق.  (ج)
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دخول  يف تاريخّويل الذي مل يكن جيري على أراضيه طرف بتعدين الزئبق األ أيال يسمح   -  ٣
  االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة له.

دخول  يف تاريخطرف إّال بتعدين الزئبق األّويل الذي كان جيري على أراضيه  أيال يسمح   -  ٤
ه الفرتة ال االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة له لفرتة تصل إىل مخسة عشر عامًا بعد ذلك التاريخ. وخالل هذ

، ٤ُيسَتخَدم الزئبق الناتج عن عملية التعدين هذه إّال يف صناعة املنتجات املضاف إليها الزئبق عمًال باملادة 
، باستخدام عمليات ال تؤّدي ١١أو يتم التخلُّص منه عمًال باملادة  ٥يف عمليات التصنيع وفقًا للمادة أو 

  إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة. إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو
  :مبا يليكل طرف   يقوم  -  ٥

تزيد على  اليت يسعى إىل حتديد كل كمية على ِحدة من خمزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق  (أ)  
ية سنوياً أطنان مرت  ١٠ عنطنًا مرتيًا باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتوّلد عنها خمزونات تزيد  ٥٠

  واملوجودة على أراضيه؛
يتخذ تدابري تكُفل، إذا ما قرَّر الطرف توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج   (ب)  

الكلور والقلويات، التخلُّص من هذا الزئبق وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيًا املشار إليها يف 
تؤّدي إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو  خدام عمليات ال، باست١١(أ) من املادة  ٣الفقرة 

  االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة.
  ال يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إّال:  -  ٦

  َصدِّر مبوافقته اخلطّية، وليس ألي غرض سوى:ُـ إىل طرف زوَّد الطرف امل  (أ)  
  هذه االتفاقية؛ أو به للطرف املستورد مبوجب يسمحاستخدام   ‘١’
  ؛ أو١٠النحو املبنيَّ يف املادة لغرض التخزين املؤقت السليم بيئياً على   ‘٢’

  َصدِّر مبوافقته اخلطّية، مبا فيها شهادة تثبت أن:ُـ إىل غري طرف زوَّد الطرف امل  (ب)
لدى غري الطرف تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة وتكفل امتثاله ألحكام   ‘١’

  ؛١١و ١٠دتني املا
وأن هذا الزئبق سوف ُيستخَدم فقط استخدامًا مسموحًا به لطرف مبوجب هذه   ‘٢’

  .١٠االتفاقية أو من أجل التخزين املؤقت السليم بيئياً على النحو املبنيَّ يف املادة 
من  َصدِّر أن يعتمد على إخطار عام مقدَّم إىل األمانة من الطرف املستورد أوُـ جيوز للطرف امل  -  ٧

يوضِّح هذا اإلخطار العام أي و . ٦الدولة غري الطرف باعتبار ذلك املوافقة اخلطّية املطلوبة مبقتضى الفقرة 
شروط وأحكام يقدِّم الطرف املستورِد أو غري الطرف مبقتضاها موافقته. وجيوز لذلك الطرف أو غري الطرف 

  عام جلميع اإلخطارات من هذا النوع. يف أي وقت إلغاء هذا اإلخطار. وعلى األمانة أن حتتفظ بسجل
كن غري الطرف يال يسمح أي طرف باسترياد الزئبق من غري طرف سيقدِّم له موافقته اخلطّية ما مل   -  ٨

ا مصادر غري بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر حمدَّدة على  شهادةقدَّم قد   ٣مبوجب الفقرة ا مسموح ا
  (ب). ٥أو الفقرة 
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، ٨أن يقّرر عدم تطبيق الفقرة  ٧الذي يُقدِّم إخطارًا عامًا باملوافقة مبوجب الفقرة جيوز للطرف   -  ٩
شاملة على تصدير الزئبق وأن يتخذ تدابري حملية لكفالة أن يدار هذا الزئبق  قيود يواصل تطبيقشريطة أن 

ذا القرار إىل األمانة، و املستورد بطريقة سليمة بيئياً.  ده و معلومات تصف قيتضمن ييقدِّم الطرف إخطارًا 
لية، فضًال عن معلومات عن كميات الزئبق وبلدان منشأ الزئبق احملتنظيمية التدابري الالصادرات و  على

األمانة بسجل عام جلميع اإلخطارات من هذا النوع. وتقوم جلنة التنفيذ  حتتفظطراف. و األاملستورد من غري 
وفقاً توصيات،  قدموجيوز أن ت ١٥ومات داعمة عمًال باملادة واالمتثال باستعراض وتقييم أي إخطارات ومعل

  ، إىل مؤمتر األطراف.للمقتضى
بعد يتاح  الالثاين ملؤمتر األطراف. و  االجتماعمتاحًا حلني اختتام  ٩يظل اإلجراء املبنيَّ يف الفقرة   - ١٠
احلاضرين املصّوتني،  الوقت، ما مل يقّرر مؤمتر األطراف خالف ذلك بأغلبية بسيطة من األطراف لكذ

اية االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. ٩باستثناء ما يتعلق بطرف قدَّم إخطاراً مبوجب الفقرة    قبل 
الواردة  االشرتاطاتمعلومات تبنيِّ استيفاء  ٢١يُدرِج كل طرف أن يف تقاريره املقدَّمة عمًال باملادة   - ١١

  يف هذه املادة.
ذه املادة، وخصوصاً يقدِّم مؤمتر األطرا  - ١٢ ف يف اجتماعه األول مزيدًا من التوجيهات فيما يتعلق 

املطلوب املشار إليه يف الفقرتني الشهادة ويضع ويعتمد مضمون  ٨و ٦والفقرتني  ،(أ) ٥فيما يتعلق بالفقرة 
  . ٨(ب) و ٦
وينظر  ،دف هذه االتفاقية لّ مؤمتر األطراف ما إذا كانت التجارة يف مرّكبات زئبق حمّددة خت يقيِّم  - ١٣

من خالل إدراجها يف مرفق إضايف يُعَتمد  ،،٨و ٦للفقرتني  فيما إذا كان ينبغي إخضاع مرّكبات زئبق حمدَّدة
  . ٢٧ لمادةل وفقاً 

  ٤المادة 
  المنتجات المضاف إليها الزئبق

ر املنتجات تدابري مناسبة، بتصنيع أو استرياد أو تصدي هاختاذمن خالل طرف،  ال يسمح أي  -  ١
اء التدرجيي احملدَّد لتلك ُـ املضاف إليها الزئبق امل درجة يف اجلزء األول من املرفق ألف بعد انقضاء موعد اإل

  . ٦ املنتجات، إالّ إذا ُحدِّد إعفاء يف املرفق ألف أو كان لدى الطرف إعفاء مسّجل عمًال باملادة
التصديق أو لدى دخول التعديل على املرفق وقت  يشريللطرف أن  جيوز، ١كبديل عن الفقرة   -  ٢

درجة يف ُـ املنتجات امل للتعامل معأنه سينفِّذ تدابري أو اسرتاتيجيات خمتلفة إىل ألف حّيز النفاذ بالنسبة له، 
أنه قلَّل فعًال إىل  ثبتإذا أمكنه أن ي إالجيوز للطرف أن خيتار هذا البديل  الاجلزء األول من املرفق ألف. و 

درجة يف اجلزء األول من املرفق ألف وأنه ُـ ألدىن تصنيع واسترياد وتصدير الغالبية الكربى من املنتجات املاحلّد ا
قد نّفذ تدابري أو اسرتاتيجيات خلفض استخدام الزئبق يف منتجات إضافية ليست مدرجة يف اجلزء األول من 

لطرف الذي خيتار يقوم اضافة إىل ذلك، إو األمانة بقراره باستخدام هذا البديل.  طارهخإاملرفق ألف وقت 
  هذا البديل مبا يلي:

 ،يقدِّم تقريراً يف أول فرصة إىل مؤمتر األطراف يصف فيه التدابري أو االسرتاتيجيات املنفَّذة  (أ)  
  نَجزة؛ُـ مبا يف ذلك تقدير كّمي للتخفيضات امل
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نتجات ُمدرَجة يف اجلزء ينفِّذ تدابري أو اسرتاتيجيات خلفض استخدام الزئبق يف أي م  (ب)  
  ؛بعد قيمة حّدها األدىن دداألول من املرفق ألف مل حت

  ينظر يف تدابري إضافية لتحقيق ختفيضات أخرى؛  (ج)  
فيما يتعلق بأي فئة منتجات يتم من  ٦مؤّهًال للمطالبة بإعفاءات عمًال باملادة  كونال ي  (د)  

  أجلها اختيار هذا البديل.
تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ، وكجزء من  من موعد ال يتجاوز مخس سنوات يقوم مؤمتر األطراف، يف

  وفعالية التدابري املتخذة مبوجب هذه الفقرة.احملرز ، باستعراض التقدُّم ٨عملية االستعراض مبوجب الفقرة 
ين من املرفق ألف درَجة يف اجلزء الثاُـ كل طرف تدابري بشأن املنتجات املضاف إليها الزئبق، امل  يتخذ  -  ٣

  وفقاً لألحكام املبيَّنة يف ذلك اجلزء.
األمانة، بناًء على معلومات تقّدمها األطراف، جبمع معلومات عن املنتجات املضاف إليها  تقوم  -  ٤

ذه املعلومات، وجتعلها متاحة للجمهور. وجيب على األمانة أيضًا أن تتيح  الزئبق وبدائلها، وأن حتتفظ 
  األطراف. تقدمهالومات أخرى ذات صلة للجمهور أي مع

كل طرف تدابري ملنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق ال ُيسَمح بتصنيعها أو استريادها   يتخذ  -  ٥
  أو تصديرها مبوجب هذه املادة، يف منتجات جممَّعة.

بأي  مشمولة كل طرف عن التصنيع أو التوزيع التجاري ملنتجات مضاف إليها الزئبق غري  يثين  -  ٦
استعمال معروف للمنتجات املضاف إليها الزئبق قبل تاريخ دخول هذه االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة لذلك 

 ويقدمفوائد تعود على البيئة أو صحة اإلنسان.  لهنَتج أن ُـ الطرف، إّال إذا أظهر تقييم ملخاطر وفوائد هذا امل
معلومات عن أي  ُمنَتج من هذا القبيل، مبا يف ذلك، معلومات عن أي وفقًا للمقتضىالطرف إىل األمانة، 

نَتج وفوائده للبيئة وصحة اإلنسان. وجيب على األمانة أن جتعل هذه املعلومات متاحة ُـ خماطر هذا امل
  للجمهور.

، ألفجيوز ألي طرف أن يقدِّم مقرتحًا إىل األمانة بإدراج ُمنَتج مضاف إليه الزئبق يف املرفق   -  ٧
نَتج خالية من الزئبق واجلدوى التقنية واالقتصادية ُـ ح معلومات تتصل مبدى توافر بدائل هلذا امليشمل االقرتا و 

  .٤ هلا، وخماطرها وفوائدها للبيئة وصحة اإلنسان، مع مراعاة املعلومات املتاحة عمًال بالفقرة
تاريخ دخول  بعديتجاوز مخس سنوات  باستعراض املرفق ألف، يف موعد ال يقوم مؤمتر األطراف  -  ٨

  . ٢٧ لمادةلوجيوز له أن ينظر يف إدخال تعديالت على هذا املرفق وفقاً ، االتفاقية حيِّز النفاذ
  مؤمتر األطراف، على األقل، ما يلي:يراعي ، ٨عند استعراض املرفق ألف عمًال بالفقرة   -  ٩

  ؛٧أي مقَرتح مقدَّم مبوجب الفقرة   (أ)  
  ؛٤فقرة املعلومات املتاحة عمًال بال  (ب)  
قتصادية، مع مراعاة التقنية واتتسم جبدواها الفر بدائل خالية من الزئبق لألطراف او ت  (ج)  

  خماطرها وفوائدها للبيئة وصحة اإلنسان.
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  ٥المادة 
  عمليات التصنيع التي ُيستخَدم فيها الزئبق أو مركَّبات الزئبق

يع اليت ُيستخَدم فيها الزئبق أو مرّكبات تشمل عمليات التصن ألغراض هذه املادة واملرفق باء، ال  -  ١
الزئبق العمليات اليت تستخِدم املنتجات املضاف إليها الزئبق أو عمليات تصنيع املواد املضاف إليها الزئبق أو 

  العمليات املستخَدمة يف معاجلة النفايات احملتوية على الزئبق.
تخدام الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف اختاذ تدابري مناسبة، باسمن خالل طرف،  ال يسمح أي  -  ٢

اء التدرجيي احملدَّد يف ذلك انقضاء عمليات التصنيع املدرجة يف اجلزء األول من املرفق باء بعد  موعد اإل
  . ٦ لعمليات، إالّ إذا كان لدى الطرف إعفاء مسّجل عمًال باملادةلفرادى ا املرفق
أو مرّكبات الزئبق يف العمليات املدرجة يف اجلزء  يتخذ كل طرف تدابري لتقييد استخدام الزئبق  -  ٣

  الثاين من املرفق باء، وفقاً لألحكام احملّددة فيه.
ن العمليات عتقوم األمانة، استنادًا إىل املعلومات املقدمة من األطراف، جبمع وحفظ املعلومات   -  ٤

ت متاحة للجمهور. وجيوز أن تقدِّم ، وجتعل هذه املعلوماماليت تستخدم الزئبق أو مرّكبات الزئبق وبدائله
  األطراف معلومات أخرى ذات صلة وأن تقوم األمانة بإتاحتها للجمهور.

على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخِدم الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع   -  ٥
  املدرجة يف املرفق باء أن يقوم مبا يلي:

  ؛املرافقمن تلك  اوإطالقاأو مركبات الزئبق بعاثات الزئبق للتعامل مع ان تدابرياختاذ   (أ)  
ذه الفقرة يف التقارير املقدَّمة منه عمًال   (ب)   إدراج املعلومات عن التدابري املتخذة عمًال 

  ؛٢١باملادة 
حتديد املرافق املوجودة داخل أراضيه اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف  السعي إىل  (ج)  

ات املدرجة يف املرفق باء وموافاة األمانة، يف غضون فرتة ال تتعّدى ثالث سنوات بعد تاريخ دخول العملي
االتفاقية حيَّز النفاذ بالنسبة للطرف، مبعلومات عن عدد وأنواع هذه املرافق وبتقدير للكمية السنوية 

األمانة بإتاحة هذه املعلومات املستخدمة من الزئبق أو مركبات الزئبق املستخدمة يف تلك املرافق. وتقوم 
  للجمهور.

استخدام الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف مرفق مل يكن موجوداً قبل تاريخ دخول ب طرف ال يسمح أي  -  ٦
عمليات التصنيع الواردة يف املرفق باء. وال تسري أية إعفاءات على هذه  يفاالتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة له، 

  املرافق.
تطوير أي مرفق يستخِدم أي عملية تصنيع أخرى ُيستخَدم فيها الزئبق أو دون  رفكل ط  جيول  -  ٧

قبل تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ، باستثناء احلاالت اليت  اً كن موجوديمل و مرّكبات الزئبق عن عمد 
أنه ة وصحية هامة، و يستطيع فيها الطرف أن يبنيِّ ما يُقنع مؤمتر األطراف بأن عملية التصنيع توفر منافع بيئي

  جمدية تقنياً واقتصادياً توفر هذه املنافع.و خالية من الزئبق  متاحة بدائلال تواجد 
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شجِّع األطراف على تبادل املعلومات بشأن التطّورات التكنولوجية اجلديدة ذات الصلة والبدائل تُ   -  ٨
اءات املمكنة خلفض، وحيثما أمكن، اخلالية من الزئبق اجملدية اقتصاديًا وتقنياً، والتدابري والتقني استخدام  إل

الزئبق  درجة يف املرفق باء والقضاء على انبعاثات وإطالقاتُـ الزئبق ومرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع امل
  النامجة عنها. ومركبات الزئبق

تخَدم فيها الزئبق أو جيوز ألي طرف أن يقدِّم اقرتاحاً لتعديل املرفق باء بغية إدراج عملية تصنيع ُيس  -  ٩
وجدواها التقنية  للعملية االقرتاح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غري الزئبق تضمنيو مرّكبات الزئبق. 

  واالقتصادية واملخاطر والفوائد البيئية والصحية.
باستعراض املرفق باء، يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات بعد تاريخ دخول  يقوم مؤمتر األطراف  - ١٠
  . ٢٧ فاقية حيِّز النفاذ، وجيوز له أن ينظر يف إدخال تعديالت على هذا املرفق وفقاً للمادةاالت
  مؤمتر األطراف، على األقل، ما يلي: يراعي، ١٠وعند أي استعراض للمرفق باء عمًال بالفقرة   - ١١

  ؛٩أي مقرتح مقدَّم مبوجب الفقرة   (أ)  
  ؛٤املعلومات املتاحة مبقتضى الفقرة   (ب)  
قتصادية، مع مراعاة التقنية واال تسم جبدواهافر بدائل خالية من الزئبق لألطراف، تاتو   ج)(  

  صحة.الخماطرها وفوائدها للبيئة و 

  ٦المادة 
  اإلعفاءات المتاحة للطرف عند الطلب

جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تسجِّل نفسها للحصول على واحٍد أو   -  ١
اء التدرجيي املدرجة يف املرفق ألف واملرفق باء، واملشار إليها فيما بعد أكثر من  اإلعفاءات من تواريخ اإل

  ، وذلك بإخطار األمانة خطّياً:‘‘إعفاء’’ بكلمة
ا أصبحت طرفاً يف االتفاقية؛ أو  (أ)     بأ
ي عملية مبوجب تعديل أو أ إىل املرفق ألف يف حالة أي ُمنَتج مضاف إليه الزئبق يضاف  (ب)  

 ء نفاذيتجاوز تاريخ بد مبوجب تعديل، يف موعد ال إىل املرفق باء تصنيع ُيستخَدم فيها الزئبق تضاف
  بالنسبة للطرف.املطّبق التعديل 

  ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعاً ببيان يعّلل حاجة الطرف إىل اإلعفاء.
 املرفق ألف أو باء أو فيما يتعلق بفئة فرعية إما فيما يتعلق بفئة ُمدرجة يف ،وميكن تسجيل إعفاء  -  ٢

  حتّددها أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي.
. وتُنشئ األمانة السجل وحتتفظ به أكثرجيب أن ُحيَدَّد يف سجّل كل طرف حصل على إعفاء أو   -  ٣

  وتتيحه للجمهور.
  يشتمل السجل على ما يلي:  -  ٤

  ؛أكثرصلت على إعفاء أو قائمة باألطراف اليت ح  (أ)  
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  ؛ اإلعفاء أو اإلعفاءات املسجلة لكل طرف  (ب)  
  تاريخ انقضاء كل إعفاء.  (ج)

اء ١ينقضي أجل مجيع اإلعفاءات عمًال بالفقرة   -  ٥ ، بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ اإل
  فرتة زمنية أقصر. درَج يف املرفق ألف أو باء، ما مل ُيشر طرف ما يف السجل إىلُـ التدرجيي املعين امل

جيوز ملؤمتر األطراف، بناًء على طلب من أحد األطراف، أن يقرر متديد فرتة اإلعفاء حىت مخس   -  ٦
 على النحو الواجب مؤمتر األطراف يراعيسنوات، ما مل يطلب الطرف فرتة زمنية أقصر. وعند اختاذ القرار، 

  :ما يلي
ديد اإلعفاء ويعرض األنشطة اليت مت االضطالع تقرير من الطرف يربِّر فيه احلاجة إىل مت  (أ)  

اء احلاجة إىل اإلعفاء يف أقرب وقت ممكن عملياً؛ ا إل   ا أو املزمع االضطالع 
املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي   (ب)  

  عفى؛ُـ م املعلى استهالك كمية أقل من الزئبق مقارنة باالستخدا
ا لتوفري ختزين سليم بيئيًا للزئبق وللتخّلص من نفايات املزمعة أو األنشطة   (ج)   املضطلع 

  الزئبق.
اء تدرجيي.   وال جيوز متديد أي إعفاء إالّ مرة واحدة لكل ُمنَتج ُحدِّد له موعد إ

إىل األمانة.  جيوز ألي طرف يف أي وقت أن يسحب اإلعفاء بناًء على إخطار خّطي يقّدمه  -  ٧
  ويسري سحب اإلعفاء اعتباراً من التاريخ احملدَّد يف اإلخطار.

، ال جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن ١بصرف النظر عّما جاء يف الفقرة   -  ٨
اء التدرجيي فيما يتعلق بامل املعين  نَتجُـ تسجِّل نفسها للحصول على إعفاء بعد مخس سنوات من تاريخ اإل

باء، ما مل يظل طرف أو أكثر من طرف مسجَّلني املرفق ألف أو  املرفقدرَج أو العملية املعنية املدرجة يف ُـ امل
. ويف تلك ٦على متديد عمًال بالفقرة  مهلو حصبعد نَتج أو لتلك العملية، ُـ للحصول على إعفاء لذلك امل

(أ)  ١قتصادي، يف األوقات احملدَّدة يف الفقرتني احلالة، جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل اال
نَتج أو تلك العملية، الذي سينقضي بعد مرور ُـ و(ب)، التسجيل للحصول على إعفاء من أجل ذلك امل

اء التدرجيي ذي الصلة.   عشر سنوات من تاريخ اإل
اء ال جيوز ألي طرف التمتُّع فعًال بإعفاء يف أي وقت بعد مرور عشرة أعوام م  -  ٩ ن تاريخ اإل

  باء.املرفق نَتج ُمدرَج أو عملية ُمدَرجة يف املرفق ألف أو ُـ التدرجيي مل

  ٧المادة 
  تعدين الذهب الحرفي والضيِّق النطاق

تنطبق التدابري الواردة يف هذه املادة واملرفق جيم على تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق   -  ١
  ق الستخراج الذهب من الركاز.اليت ُتستخدم فيه ملغمة الزئب
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خاضعة يتخذ كل طرف، جتري يف أراضيه عملية تعدين أو تصنيع حريف وضيق النطاق للذهب،   -  ٢
حيثما أمكن، يف هذا التعدين  والتخلص منهذه املادة، خطوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، هل

  لتعدين والتصنيع يف البيئة.والتصنيع، ومنع انبعاثات وإطالقات الزئبق من هذا ا
خيطر كل طرف األمانة إذا كان قد قرر، يف أي وقت كان، أن تعدين وتصنيع الذهب احلريف   -  ٣

  والضيق النطاق يف أراضيه هو أكثر من كونه عدمي األمهية. ويقوم الطرف، إذا قرر ذلك، مبا يلي:
  وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقاً للمرفق جيم؛  (أ)

خطة عمله الوطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد بدء نفاذ  تقدمي  (ب)
  االتفاقية بالنسبة له أو بعد ثالث سنوات من إرسال اإلخطار إىل األمانة، أيهما أبعد؛

القيام بعد ذلك بتقدمي استعراض كل ثالث سنوات للتقدم احملرز يف الوفاء بالتزاماته   (ج)
  . ٢١ راج هذه االستعراضات يف تقاريره املقدمة عمًال باملادةمبوجب هذه املادة وإد

جيوز لألطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة والكيانات   -  ٤
  ، لتحقيق أهداف هذه املادة. وجيوز أن يشمل هذا التعاون ما يلي:وفقاً للمقتضىاألخرى، 

ويل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق الستخدامها يف تعدين وضع اسرتاتيجيات ملنع حت  (أ)
  وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق؛

  مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات؛  (ب)
  تشجيع إجراء حبوث بشأن املمارسات املستدامة لبدائل غري الزئبق؛  (ج)
  تقدمي املساعدة التقنية واملالية؛  (د)
ا مبوجب هذه املادة؛إقامة شراكات للمس  (ه)   اعدة يف تنفيذ التزاما
استخدام آليات تبادل املعلومات القائمة لتعزيز املعرفة، وتشجيع أفضل املمارسات   (و)

  البيئية، والتكنولوجيات البديلة الصاحلة بيئياً وتقنياً واجتماعياً واقتصادياً.

  ٨المادة 
  االنبعاثات

، حيثما أمكن، النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق املشار إليها تُعىن هذه املادة بالضبط والتخفيض  -  ١
دف إىل ضبط االنبعاثات من املصادر ‘‘الزئبق الكلي’’ ًا بعبارةغالب ، يف الغالف اجلوي، من خالل تدابري 

  الثابتة اليت تندرج يف فئات املصادر الواردة يف املرفق دال.
  ألغراض هذه املادة:  -  ٢

  مركبات الزئبق يف الغالف اجلوي؛و تعين انبعاثات الزئبق  ‘‘االنبعاثات’’  ) أ(
يعين مصدراً يندرِج يف فئة من فئات املصادر الواردة يف املرفق دال،  ‘‘املصدر ذو الصلة’’  ) ب(

فئة للمصادر مدرجة يف بوجيوز ألي طرف إذا ما اختار ذلك، أن يضع معايري لتحديد املصادر املشمولة 
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يف املائة على األقل من االنبعاثات الصادرة  ٧٥عايري املتعلقة بأي فئة على نسبة امل تشتملااملرفق دال طاملا 
 من تلك الفئة؛

يعين أي مصدر ذي صلة يندرج يف فئة واردة يف املرفق دال، بدأ بناؤه  ‘‘املصدر اجلديد’’  (ج)
 أو إجراء تعديالت كبرية عليه قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ:

  تفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرف املعين؛ أودخول هذه اال  ‘١’
يصبح املصَدر لملرفق دال حّيز النفاذ بالنسبة للطرف املعين ى العدخول تعديل   ‘٢’

 ؛ال غري ذلك التعديل مبقتضىخاضعاً ألحكام هذه االتفاقية 

يعين إجراء تعديل على مصدر ذي صلة تنتج عنه زيادة كبرية يف  ‘‘كبريتعديل  ’’  (د)
فيما يرتك للطرف أمر البت ن اسرتداد ُمنَتج فرعي. و عباستثناء أي تغيري يف االنبعاثات النامجة  ،نبعاثاتاال

 ال؛ وإذا كان التعديل كبرياً أ

 يعين أي مصدر ذي صلة ال يُعترب مصدراً جديداً؛ ‘‘املصدر القائم’’  (هـ)

بق أو مركبات الزئبق أو كتلتها تعين وضع حّد لرتكيزات الزئ ‘‘القيمة احلدية لالنبعاثات’’  (و)
ا النامجة عن مصدر ثابت لالنبعاثات، واملعرب عنها غالباً بعبارة   .‘‘الزئبق الكلي’’ أو معدل انبعاثا

يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابري لضبط االنبعاثات وجيوز له أن يقوم بإعداد خطة   -  ٣
ثات والغايات واألهداف والنتائج املتوخاة منها. وتُعرض أية وطنية حتدد التدابري اليت ستتخذ لضبط االنبعا

سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف.  ٤خطة على مؤمتر األطراف يف غضون 
  ذه الفقرة. املعّدة عمالً للطرف أن يضّمنها اخلطة  جيوز، ٢٠باملادة  وإذا َوضع طرف خطة تنفيذ عمالً 

الطرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل  يشرتطيتعلق باملصادر اجلديدة لكل طرف، فيما   -  ٤
وحيثما أمكن، يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ، ختفيضهاو املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات 

جيوز للطرف أن تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف. و  منحبيث ال يتجاوز مخسة أعوام 
  حّدية لالنبعاثات تتسق وتطبيق أفضل التقنيات املتاحة. اً يستخدم ِقَيم

 كل طرف، فيما يتعلق مبصادره القائمة، يف أي خطة وطنية تدبرياً أو أكثر من التدابري التالية  يدرج  -  ٥
تدابري ومالءمة تكاليفها، ، مراعيًا يف ذلك ظروفه الوطنية واجلدوى االقتصادية والتقنية للما يلي ينفِّذأن و 

وذلك يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ولكن يف موعد أقصاه عشرة أعوام بعد تاريخ دخول 
  االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة له:

  هدف كّمي لضبط، وحيثما أمكن، خلفض االنبعاثات من املصادر ذات الصلة؛  (أ)
يّة لالنبعاثات بغية  (ب) ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من املصادر ذات  الِقَيم احلدِّ

  الصلة؛
استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من املصادر   (ج)
  ذات الصلة؛

  منافع مشرتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛ توفراسرتاتيجية لضبط امللّوثات املتعددة ميكن أن   (د)
  يلة خلفض االنبعاثات من املصادر ذات الصلة.تدابري بد  (هـ)
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جيوز لألطراف أن ُتطَِبق نفس التدابري على مجيع املصادر القائمة ذات الصلة، أو جيوز هلا أن   -  ٦
يكون اهلدف من تلك التدابري املطّبقة من جانب الطرف و تعتمد تدابري خمتلفة وفقاً لفئات املصادر املختلفة. 

  خفض االنبعاثات مع مرور الوقت. إحراز تقدُّم معقول يف
يتجاوز مخسة أعوام بعد تاريخ  يضع كل طرف، يف أقرب وقت من الناحية العملية ويف موعد ال  -  ٧

ا بعد  دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة له، قائمة جرد لالنبعاثات من املصادر ذات الصلة، وحيتفظ 
  ذاك.
  :ما يلي األول توجيهات بشأنمؤمتر األطراف يف اجتماعه  يعتمد  -  ٨

أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية آخذًا يف االعتبار أي فرق بني املصادر   (أ)
  وساط إىل أدىن حّد؛شاملة لعدة أثار الاآلاجلديدة واملصادر القائمة، وضرورة تقليل 

الِقَيم  وضعيد األهداف و ، وخباصة حتد٥دعم األطراف لتنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة   (ب)
  احلّدية لالنبعاثات.

  توجيهات بشأن: ،يف أقرب وقت من الناحية العملية ،ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف  -  ٩
  (ب)؛ ٢معايري ميكن أن تضعها األطراف عمًال بالفقرة   (أ)

  عداد قوائم جرد االنبعاثات.إلمنهجية   (ب)
 هاقيد االستعراض، ويستكمل ٩و ٨ُوضَعت عمًال بالفقرتني  اليت لتوجيهاتامؤمتر األطراف  ييبق  - ١٠

  هذه املادة. منتنفيذ األحكام ذات الصلة  عندتأخذ األطراف التوجيهات يف االعتبار و ، ىقتضوفقاً للم
، وخصوصاً ٢١علومات بشأن تنفيذه هذه املادة يف تقاريره املقدَّمة عمًال باملادة مكل طرف يدرج    - ١١

  فعالية التدابري.بشأن و  ٧إىل  ٤لفقرات ل وفقاً ن التدابري اليت اختذها املعلومات بشأ

  ٩المادة 
 اإلطالقات

ها غالباً إلير شاوحيثما أمكن، خبفض إطالقات الزئبق أو مرّكبات الزئبق امل ،تُعىن هذه املادة بضبط  -  ١
هذه أخرى من تتناوهلا أحكام  ذات صلة ال ثابتةمن مصادر  ،يف األراضي واملياه ،‘‘الزئبق الكلي’’ عبارةب

  االتفاقية.
  وألغراض هذه املادة:  -  ٢

  تعين إطالقات الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف األراضي أو املياه؛ ‘‘اإلطالقات’’  (أ)  
لإلطالق حيّدده طرف بشري املنشأ هام ثابت يعين أي مصدٍر  ‘‘املصدر ذو الصلة’’  (ب)  

  ه االتفاقية؛هذ منأحكام أخرى  يعاجل يف أنه ملعلى 
يعين أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء تعديالت كبرية عليه  ‘‘املصدر اجلديد’’  (ج)  

  قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ دخول هذه االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة للطرف املعين؛
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ينجم عنه زيادة هامة يف ذي صلة يعين إجراء تعديل على مصدر  ‘‘كبريتعديل  ’’  (د)  
يرتك للطرف أمر البت فيما اإلطالقات، باستثناء أي تغيري يف اإلطالقات النامجة عن اسرتداد ُمنَتج فرعي، و 

  ؛الأو  كبرياً التعديل  إذا كان 
  مصدراً جديداً؛ ليسيعين أي مصدر ذي صلة  ‘‘املصدر القائم’’  (هـ)  
الزئبق أو مرّكبات الزئبق أو كتلة تعين وضع حد لرتكيزات  ‘‘القيمة احلّدية لإلطالقات’’  (و)  

  .‘‘الزئبق الكلي’’بعبارة ها إلي شاريوكثرياً ما النامجة عن مصدر ثابت لإلطالقات، 
كل طرف فئات املصادر الثابتة ذات الصلة، يف موعد أقصاه ثالثة أعوام من تاريخ دخول   حيدد  -  ٣

  وبعد ذلك على حنو منتظم. ،االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة له
أن يُعد خطة وطنية له وجيوز  ،تدابري لضبط اإلطالقات ذات صلةمصادر  هيلدطرف خذ أي يت  -  ٤

والنتائج املتوّخاة منها. وتُعرض أية خطة على  اوغايا هاحتدِّد التدابري اليت ستتخذ لضبط اإلطالقات وأهداف
بة لذلك الطرف. وإذا وضع مؤمتر األطراف خالل أربعة أعوام من تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنس

ذه الفقرة. له ، جيوز٢٠طرف خطة تنفيذ وفقاً للمادة    أن يدرج فيها اخلطة املعّدة عمًال 
  :وفقاً للمقتضىتتضّمن اخلطة واحداً أو أكثر من التدابري التالية،   -  ٥

  وضع ِقَيم حّدية لضبط، وحيثما أمكن، خلفض اإلطالقات من املصادر ذات الصلة؛  (أ)  
وأفضل املمارسات البيئية لضبط اإلطالقات من املصادر املتاحة استخدام أفضل التقنيات   ب)(  

  ذات الصلة؛
ا حتقيق منافع مشرتكة لضبط إطالقات   (ج)   اسرتاتيجية للتحكُّم يف ملّوثات متعددة من شأ
  الزئبق؛

  تدابري بديلة خلفض اإلطالقات من املصادر ذات الصلة.  (د)  
يف غضون مخسة أعوام وذلك قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة، كل طرف   يضع  -  ٦
ا بعد ذلك.هتاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة ل بعد   ، وأن حيتفظ 
  :ما يلي مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت من الناحية العملية، توجيهات بشأن يعتمد  -  ٧

يف االعتبار أي فرق بني املصادر  اً خذآسات البيئية، أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمار   (أ)  
  وساط إىل أدىن حّد؛شاملة لعدة أثار الاآلاجلديدة والقائمة، واحلاجة إىل تقليل 

  عداد قوائم جرد اإلطالقات.إلمنهجية   (ب)  
ملادة، ذه اهل همعلومات عن تنفيذ ٢١جيب على كل طرف أن يدرِج يف تقاريره املقدَّمة عمًال باملادة   -  ٨

  ومدى فعالية التدابري. ٦إىل  ٣وخباصة معلومات بشأن التدابري اليت اختذها وفقاً للفقرات 
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  ١٠المادة 
  السليم بيئياً للزئبق، بخالف نفايات الزئبقالمؤقت التخزين 

والذي  ٣عرَّف يف املادة ُـ تنطبق هذه املادة على التخزين املؤقت للزئبق وملركبات الزئبق على النحو امل  -  ١
  .١١ال يندرج يف معىن تعريف نفايات الزئبق الوارد يف املادة 

يتخذ كل طرف تدابري لكفالة االضطالع بالتخزين املؤّقت للزئبق ومركبات الزئبق املخصصة   -  ٢
الستخدام مسموح به لطرف ما مبوجب هذه االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً، آخذًا يف االعتبار أي مبادئ 

  .٣عمًال بالفقرة  اعتمدتاً ألي اشرتاطات توجيهية ووفق
املؤقت السليم بيئيًا للزئبق ومرّكبات الزئبق،  يعتمد مؤمتر األطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين  -  ٣

آخذاً يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توَضع مبوجب اتفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات 
رب احلدود وأي توجيه آخر ذي صلة. وجيوز ملؤمتر األطراف أن يعتمد اشرتاطات اخلطرة والتخّلص منها ع

  . ٢٧ للتخزين املؤقت ُتدرَج يف مرفق إضايف هلذه االتفاقية وفقاً للمادة
، مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة وفقًا للمقتضىتتعاون األطراف،   -  ٤

  ء القدرات من أجل التخزين املؤّقت السليم بيئياً للزئبق ومرّكبات الزئبق.والكيانات األخرى، لتعزيز بنا

  ١١المادة 
  نفايات الزئبق

تنطبق التعاريف ذات الصلة الواردة يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة   -  ١
ألطراف يف اتفاقية بازل. والتخلص منها عرب احلدود، على النفايات اليت تشملها هذه االتفاقية بالنسبة ل

ا فيما  تستخدمو  األطراف يف هذه االتفاقية اليت ليست أطرافًا يف اتفاقية بازل تلك التعاريف لالسرتشاد 
 يتعلق بالنفايات اخلاضعة هلذه االتفاقية.

  حتقيقاً ألغراض هذه االتفاقية، تعين نفايات الزئبق املواد أو األشياء:  -  ٢
  مركبات الزئبق؛ وأ املكونة من الزئبق  (أ)

  زئبق؛الزئبق أو مركبات الاحملتوية على   (ب)
  .امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق  (ج)

مؤمتر األطراف، بالتعاون مع اهليئات ذات الصلة  احيدِّده اليتالصلة  اتذ ةاحلّدي ياتاملستو  عنبكمية تزيد 
التخلص منها أو املطلوب التخلص منها  املزمعو يف اتفاقية بازل وبطريقة متسقة، واليت جيري التخلص منها أ

ويستثىن من هذا التعريف الغطاء الصخري أو الرتايب الذي  مبوجب أحكام القانون الوطين أو هذه االتفاقية.
يغطي املعدن اخلام أو نفايات الصخور أو نفايات اخلام، ويستثىن من ذلك بالتعدين األويل للزئبق، إال إذا  

  زئبق أو مركبات زئبق تزيد كميتها عن املستويات احلدية اليت حيددها مؤمتر األطراف.كانت حتتوي على 
  كل طرف التدابري املالئمة للقيام مبا يلي خبصوص نفايات الزئبق:  يتخذ  -  ٣

إدارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية   (أ)
ة بازل ووفقًا لالشرتاطات اليت يعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق إضايف وفقًا ملا تنص املوضوعة مبوجب اتفاقي
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مؤمتر األطراف، عند وضعه االشرتاطات، أنظمة وبرامج إدارة النفايات السارية لدى  ي. ويراع٢٧عليه املادة 
  األطراف؛

ا أو إعادة استخدامها م  (ب) أجل  من باشرًة إالعدم اسرتجاعها أو إعادة تدويرها أو استعاد
  (أ)؛ ٣استخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً منها عمًال بالفقرة 

بالنسبة لألطراف يف اتفاقية بازل، عدم نقلها عرب احلدود الدولية إال لغرض التخلص   (ج)
تنطبق فيها اتفاقية بازل  الظروف اليت ال السليم بيئيًا منها طبقًا ألحكام هذه املادة، وتلك االتفاقية. ويف

الطرف بالنقل فقط بعد أن تؤَخذ يف االعتبار القواعد واملعايري  يسمحعلى النقل عرب احلدود الدولية، 
  والتوجيهات الدولية ذات الصلة.

يسعى مؤمتر األطراف للتعاون عن كثب مع اهليئات ذات الصلة يف اتفاقية بازل على صعيد   -  ٤
  .وفقاً للمقتضى(أ)،  ٣واستكمال املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة  استعراض

ُتشجَّع األطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة   -  ٥
يئياً ، لتنمية القدرات العاملية واإلقليمية والوطنية على اإلدارة السليمة بوفقًا للمقتضىوالكيانات األخرى، 

  .، واحلفاظ عليهالنفايات الزئبق

  ١٢المادة 
  المواقع الملّوثة بالزئبق

املواقع امللوَّثة بالزئبق أو مرّكبات  وتقييمكل طرف إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد   يسعى  -  ١
  الزئبق.

تشمل، حيثما   تَخذ أي إجراءات للحد من املخاطر اليت تشّكلها هذه املواقع بطريقة سليمة بيئياً تُ   -  ٢
كان ذلك مناسباً، تقييمًا للمخاطر بالنسبة لصحة اإلنسان وللبيئة النامجة عن الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت 

  حتتوي عليها.
  مناهج من أجل:و  يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن إدارة املواقع امللّوثة ميكن أن تشمل طرائق  -  ٣

احتديد املواقع   (أ)     ؛وسيما
  إشراك اجلمهور؛  (ب)  
  تقييمات األخطار على صحة اإلنسان والبيئة؛  (ج)  
  خيارات إلدارة األخطار اليت تشّكلها املواقع امللّوثة؛  (د)  
  تقييم الفوائد والتكاليف؛  (هـ)  
  التحقُّق من صحة النتائج.  (و)  

قع امللوَّثة بالزئبق تشجِّع األطراف على التعاون يف وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املوا  -  ٤
ا والقيام،  ا وإدار   ، بتطهريها.وفقاً للمقتضىوتقييمها وحتديد أولويا
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  ١٣المادة 
  المالية ةالموارد واآللي

يف ، اليت ترمي إىل تنفيذ هذه االتفاقيةالوطنية ، موارد تتعّلق باألنشطة ريوفتكل طرف ب  يضطلع  -  ١
ه وخططه وبراجمه الوطنية، وجيوز أن تشتمل هذه املوارد على متويل حدود إمكاناته، ووفقًا لسياساته وأولويات

ثنائي من خالل السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية وامليزانيات الوطنية ذات الصلة، ومن خالل متويل حملي 
  ومتعدد األطراف إىل جانب إشراك القطاع اخلاص.

هلذه  لفعالانب البلدان النامية األطراف بالتنفيذ االفعالية العامة لتنفيذ هذه االتفاقية من ج ترتبط  -  ٢
  املادة.

تشجِّع املصادر املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية للمساعدة املالية والتقنية ولبناء القدرات ونقل   -  ٣
 لبلدان النامية يفألطراف من االتكنولوجيا، بصفة عاجلة، على تعزيز وزيادة أنشطتها بشأن الزئبق دعمًا ل

  تنفيذ هذه االتفاقية فيما يتصل باملوارد املالية واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.
ا املتعلقة بالتمويل، احلاجات احملدَّدة والظروف اخلاصة ةتام مراعاة األطراف تراعي  -  ٤ ، يف إجراءا

  نامية أو من أقل البلدان منواً.الصغرية الزرية اجلدول ال منلألطراف 
ا و النص هذا  حيدد  -  ٥  تاح يف الوقت املناسب. واهلدف منتآلية لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ 

ا مبرحلة البلدان النامية واألطراف اليت متر األطراف من دعم هو اآللية  هذه ا اقتصادا انتقال يف تنفيذ التزاما
  مبوجب هذه االتفاقية.

  :ما يلي تشتمل اآللية على  -  ٦
  ؛ملرفق البيئة العامليةالتابع دوق االستئماين الصن  (أ)  
  برنامج دويل حمدَّد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية.  (ب)  

ا و التابع يوفِّر الصندوق االستئماين   -  ٧ تاح تملرفق البيئة العاملية موارد مالية جديدة كافية ميكن التنبؤ 
وافق عليه مؤمتر األطراف. يذ هذه االتفاقية على النحو الذي يف الوقت املناسب للوفاء بالتكاليف دعماً لتنفي

ملرفق البيئة العاملية بتوجيهات من مؤمتر  التابع وألغراض هذه االتفاقية، يتم تشغيل الصندوق االستئماين
مؤمتر األطراف توجيهات بشأن االسرتاتيجيات العامة  يقدماألطراف ويُعَترب الصندوق مسؤوًال أمامه. و 

إضافة إىل ذلك، يقدِّم مؤمتر و ا. خدامهسات وأولويات الربنامج وأهلية احلصول على املوارد املالية واستوالسيا
قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلّقى الدعم من الصندوق  لوضعاألطراف توجيهات 

املتفق  اإلضافيةللوفاء بالتكاليف  ملرفق البيئة العاملية. ويوفِّر الصندوق االستئماين مواردالتابع االستئماين 
  عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض أنشطة التمكني.

ختفيضات الزئبق أن يأخذ يف االعتبار ملرفق البيئة العاملية،  التابع لصندوق االستئماينلينبغي   -  ٨
  .وفري املوارد من أجل نشاط مادى تل بالنسبة لتكاليفهمقرتح احملتملة ألي نشاط 
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 من (ب) بتوجيه ٦ألغراض هذه االتفاقية، سيتم تشغيل الربنامج املشار إليه يف الفقرة حتقيقًا و   -  ٩
مؤمتر األطراف ويكون الربنامج مسؤوًال أمامه. ويبّت مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول بشأن املؤسسة 

مجيع يدعى فرتة الربنامج. و عن التوجيه هلا، مبا يف ذلك  قدم، وياملضيفة للربنامج، اليت تكون كيانًا قائماً 
  الصلة إىل توفري املوارد املالية للربنامج على أساس طوعي. يذ منأصحاب املصلحة سائر األطراف و 

فق مؤمتر األطراف والكيانات اليت تؤلِّف اآللية يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، على ترتيبات تي  - ١٠
  ذ الفقرات سالفة الذكر.لتنفي
يقوم مؤمتر األطراف باستعراض، مستوى التمويل، والتوجيهات املقدَّمة من مؤمتر األطراف إىل   - ١١

ا على معاجلة االحتياجات  بتشغيلالكيانات املكلَّفة  اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة ومدى فاعليتها وقدر
ة للبلدان النامية األطراف واألط ا راف اليت متراملتغريِّ يتجاوز انعقاد  يف موعد الوذلك  مبرحلة انتقال اقتصادا

اإلجراء  مؤمتر األطراف يتخذ ،هذا االستعراضإىل استناداً اجتماعه الثالث، وبعد ذلك على أساس منتظم. و 
  املناسب لتحسني فعالية اآللية.

تشجِّع اآللية توفري املوارد من و ا. ، يف حدود قدرااملسامهة يف اآلليةمجيع األطراف إىل تدعى   - ١٢
  هذه املوارد من أجل األنشطة اليت تدعمها. حشدمصادر أخرى، من بينها القطاع اخلاص، وأن تسعى إىل 

  ١٤المادة 
  بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا

ت ومساعدة تقنية اء القدراتتعاون األطراف لتقدم، يف حدود إمكانيات كل منها، مساعدة لبن  -  ١
 وأسيما األطراف من أقل البلدان منواًّ  طراف من البلدان النامية، الاألمالئمة ويف الوقت املناسب، إىل 

ا  ا على الوفاء بالتزاما ا مبرحلة انتقال، ملساعد الدول اجلزرية الصغرية النامية، واألطراف اليت متر اقتصادا
  مبوجب هذه االتفاقية.

، من خالل ١٣واملادة  ١التقنية عمًال بالفقرة  مي املساعدة لبناء القدرات واملساعدةتقد جيوز  -  ٢
الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة، ومن خالل 
الوسائل املتعددة األطراف والوسائل الثنائية األخرى، ومن خالل الشراكات، مبا فيها الشراكات اليت تشمل 

اخلاص. وينبغي السعي للتعاون والتنسيق مع االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف يف جمال  القطاع
  املواد الكيميائية والنفايات من أجل زيادة فعالية املساعدة التقنية وتقدميها.

وتـَُيسُِّر يف حدود قدرات كل منها،  ُتشجع األطراف من البلدان املتقدمة، واألطراف األخرى  -  ٣
التكنولوجيات  تطوير، وفقًا للمقتضىبدعم من القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي الصلة، و 

السليمة بيئياًّ، لألطراف من البلدان البديلة أحدث التكنولوجيات  علىصول البديلة ونقلها ونشرها واحل
ا مبرحلة انتقال، سيما أقل البلدان منواًّ والدول اجلزرية الصغرية النامية، واأل النامية، ال طراف اليت متر اقتصادا

ا على تنفيذ   االتفاقية تنفيذاً فّعاًال. هذه لتعزيز قدرا
يقوم مؤمتر األطراف، حبلول موعد اجتماعه الثاين وما بعده، على أساس منتظم، آخذاً يف االعتبار   -  ٤

، واملعلومات املقدمة من ٢١املادة العروض والتقارير املقدمة من األطراف، مبا يف ذلك املنصوص عليها يف 
  أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يلي:
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النظر يف املعلومات عن املبادرات القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات   (أ)
  البديلة؛

البلدان من سيما األطراف  من التكنولوجيات البديلة، ال النظر يف احتياجات األطراف  (ب)
  النامية؛

 من األطراف سيما يف نقل التكنولوجيا، ال يد التحديات اليت تواجهها األطرافحتد  (ج)
  .البلدان النامية

يقدم مؤمتر األطراف توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز املساعدة على بناء القدرات واملساعدة   -  ٥
  التقنية ونقل التكنولوجيا مبوجب هذه املادة.

  ١٥المادة 
  لجنة التنفيذ واالمتثال

ذا  -  ١ تعزيز تنفيذ واستعراض لآلية تشمل جلنة بصفة هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف،  النص تُنشأ 
تويل اهتماماً خاصاً و االمتثال جلميع أحكام هذه االتفاقية. وتتسم اآللية، مبا يف ذلك اللجنة، بطابع تيسريي 

  لألطراف.ظروف الوطنية القدرات و لل
. وتتدارس اللجنة هلا نفيذ مجيع أحكام هذه االتفاقية واستعراض االمتثالتعمل اللجنة على تعزيز ت  -  ٢

  إىل مؤمتر األطراف. ،وفقاً للمقتضىتوصيات،  قدمقضايا التنفيذ واالمتثال الفردية والعامة معاً وت
األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف مع إيالء املراعاة الواجبة  رشحهمعضواً، ت ١٥تتأّلف اللجنة من   -  ٣

ألمم املتحدة؛ ويُنَتَخب األعضاء األوائل يف االجتماع لللتمثيل اجلغرايف العادل استنادًا إىل املناطق اخلمس 
؛ ويكون ٥األول ملؤمتر األطراف وبعد ذلك وفقًا للنظام الداخلي الذي يقره مؤمتر األطراف عمًال بالفقرة 

ذه االتفاقية وي   .اتاخلرب  يفعكس توازناً مناسباً ألعضاء اللجنة اختصاص يف ميدان ذي صلة 
  وجيوز أن تدرس اللجنة مسائل على أساس ما يلي:  -  ٤

  تقارير مقدمة كتابياً من أي طرف فيما خيص امتثاله؛  (أ)  
  ؛٢١تقارير وطنية وفقاً للمادة   (ب)  
  طلبات من مؤمتر األطراف.  (ج)  

؛ اجتماعه الثايناف للموافقة عليه يف للجنة نظامها الداخلي الذي يُعَرض على مؤمتر األطر اتصوغ   -  ٥
  وجيوز ملؤمتر األطراف أن يعتمد اختصاصات أخرى للجنة.

ا بتوافق اآلراء. وإذا استُنِفَدت مجيع اجلهود الرامية إىل   -  ٦ تبذل اللجنة كل جهد العتماد توصيا
أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات هذه التوصيات كمالذ  تعتمدالتوصُّل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصُّل إليه، 

  األعضاء احلاضرين واملصوِّتني، على أساس اكتمال نصاب قانوين وهو ثلثا عدد األعضاء.
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  ١٦المادة 
  الجوانب الصحية

  تشجع األطراف على ما يلي:  -  ١
التشجيع على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج ترمي إىل حتديد ومحاية اجملموعات   (أ)
عرضة للخطر، ال سيما فئات السكان الضعيفة، وميكن أن تشمل اعتماد مبادئ توجيهية صحية السكانية امل

وضع أهداف للحد من التعرض للزئبق، و تستند إىل حقائق علمية وتتعلق بالتعرض للزئبق ومركبات الزئبق، 
  املشاركة؛ األمر ذلك، وتثقيف اجلمهور، مبشاركة قطاع الصحة العامة والقطاعات األخرى يحيثما يقتض

التشجيع على وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية قائمة على حقائق علمية وتتعلق   (ب)
  بالتعرض املهين للزئبق وملركبات الزئبق؛

املتضررة جراء التعرض تعزيز خدمات الرعاية الصحية املالئمة لوقاية الفئات السكانية   (ج)
  ؛تهاورعاي هاوعالج للزئبق أو ملركبات الزئبق

تكوين وتعزيز القدرات املؤسسية واملهنية الصحية للوقاية من األخطار الصحية النامجة   د)(
 عن التعرض للزئبق ومركبات الزئبق وتشخيصها وعالجها ورصدها.

  ينبغي ملؤمتر األطراف، يف معرض حبثه للقضايا أو األنشطة املتعلقة بالصحة، أن يقوم مبا يلي:  -  ٢
منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وسائر املنظمات التشاور والتعاون مع   (أ)

  ؛وفقاً للمقتضىالدولية ذات الصلة، 
تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وسائر   (ب)

  .وفقاً للمقتضىاملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، 

  ١٧المادة 
  تبادل المعلومات

 يعمل كل طرف على تيسري تبادل ما يلي:  -  ١

املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة بالزئبق ومركباته، مبا يف ذلك   (أ)
  املعلومات عن السمية والسمية اإليكولوجية والسالمة؛

اء إنتاج الزئبق ومركباته   (ب) ، هافي ةأو التجار واستخدامها املعلومات عن خفض أو إ
ا واطالقتها   ؛وانبعاثا

  :لييا املعلومات عن البدائل اجملدية تقنياً واقتصادياً مل  (ج)
  املنتجات املضاف إليها الزئبق؛  ‘١’
  عمليات التصنيع اليت ُيستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق؛  ‘٢’
  مركباته؛نتج عنها انبعاث أو إطالق الزئبق أو ياألنشطة وعمليات التصنيع اليت   ‘٣’
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  مبا يف ذلك املعلومات عن املخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد االقتصادية واالجتماعية هلذه البدائل؛
ة املتعلقة باآلثار الصحية املرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته، وذلك يئااملعلومات الوب  (د)

  .وفقاً للمقتضىذات الصلة، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية واملنظمات األخرى 
أو  ،أو عرب األمانة ،بشكل مباشر ١جيوز لألطراف أن تتبادل املعلومات املشار إليها يف الفقرة   -  ٢

بالتعاون مع املنظمات األخرى ذات الصلة، مبا فيها أمانات االتفاقيات املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات، 
  .وفقاً للمقتضى

التعاون على صعيد تبادل املعلومات املشار إليها يف هذه املادة، وكذلك مع املنظمات تيسر األمانة   -  ٣
ذات الصلة، مبا فيها أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واملبادرات الدولية األخرى. وإضافة إىل 

نظمات احلكومية الدولية هذه املعلومات تشمل املعلومات املقدمة من املفإن املعلومات الواردة من األطراف، 
واملنظمات غري احلكومية اليت لديها خربة يف جمال الزئبق، ومن املؤسسات الوطنية والدولية اليت تتمتع بتلك 

  اخلربة.
لتبادل املعلومات يف إطار هذه االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق  نقطة اتصال وطنيةيعني كل طرف   -  ٤

  . ٣ املادة مبوافقة األطراف املستوردة مبوجب
سرية. معلومات تعترب املعلومات اخلاصة بصحة وسالمة اإلنسان والبيئة  ألغراض هذه االتفاقية، ال  -  ٥
ذه االتفاقية  تقومو  ماية أي معلومات سرية وفق ما هو حباألطراف اليت تتبادل املعلومات األخرى عمًال 

  متفق عليه بصورة متبادلة.

  ١٨المادة 
  يته وتثقيفهإعالم الجمهور وتوع

  يقوم كل طرف، يف حدود إمكانياته، بتعزيز وتيسري ما يلي:  -  ١
  تزويد اجلمهور باملعلومات املتاحة عن:  (أ)

  اآلثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته؛  ‘١’
  بدائل الزئبق ومركباته؛  ‘٢’
  ؛١٧من املادة  ١املواضيع احملددة يف الفقرة   ‘٣’
  ؛١٩ البحوث والتطوير والرصد مبوجب املادةنتائج أنشطته يف جماالت   ‘٤’
  أنشطته الرامية إىل الوفاء بالتزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛  ‘٥’

التعرض للزئبق ومركباته على صحة بأثر فيما يتعلق  ة اجلمهورالتثقيف والتدريب وتوعي  (ب)
كومية ذات الصلة والفئات اإلنسان والبيئة، بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احل

  .وفقاً للمقتضىالسكانية الضعيفة، 
يستخدم كل طرف اآلليات املوجودة أو يويل االعتبار لوضع آليات، مثل سجالت إطالق ونقل   -  ٢

، جلمع ونشر املعلومات عن تقديرات كمياته السنوية من الزئبق ومركباته اليت يتم وفقًا للمقتضى ،امللوثات
  القها أو التخلص منها من خالل األنشطة البشرية.إطانبعاثها أو 
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  ١٩المادة 
  البحوث والتطوير والرصد

ا، إىل   - ١   وحتسني ما يلي: إعدادتسعى األطراف، مع مراعاة ظروفها وقدرا
البشرية املنشأ إىل اجلو  استخدام واستهالك الزئبق ومركباته وانبعاثاالقوائم جرد   (أ)

  راضي؛يف املياه واأل اوإطالقا
للمناطق اجلغرافية ملستويات الزئبق ومركبات الزئبق لدى الفئات  يليثمتمناذج رصد   (ب)

وساط احليوية مثل األمساك والثدييات البحرية وساط البيئية، مبا يف ذلك األالسكانية الضعيفة ويف األ
  ئمة ذات الصلة؛وكذلك التعاون على صعيد مجع وتبادل العينات املال ،والسالحف البحرية والطيور

تقييمات آثار الزئبق ومركباته على صحة اإلنسان والبيئة، إضافة إىل اآلثار االجتماعية   (ج)
  واالقتصادية والثقافية، وال سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة؛

ا مبوجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)؛  (د)   املنهجيات املنسقة لألنشطة املضطلع 
علومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقاهلا، (مبا يف ذلك االنتقال البعيد املدى امل  (ه)

والرتاكم)، وحتول ومصري الزئبق ومركباته يف جمموعة من النظم اإليكولوجية، وإيالء االعتبار املناسب للتمييز 
، وإعادة الزئبق لدورته البيئية من بني االنبعاثات واإلطالقات البشرية املنشأ واإلطالقات الطبيعية للزئبق

  ترسباته القدمية؛
  املعلومات املتعلقة بالتجارة يف الزئبق ومركبات الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق؛  (و)
واملعلومات والبحوث بشأن التوافر التقين واالقتصادي للمنتجات والعمليات اخلالية من   (ز)

إطالقات الزئبق ومركباته و  انبعاثات فضل املمارسات البيئية خلفضالزئبق، وأفضل التقنيات املتاحة وأ
  ورصدها.

، أن تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند وفقًا للمقتضىينبغي لألطراف،   - ٢
  . ١ اضطالعها باألنشطة احملددة يف الفقرة

  ٢٠المادة 
  خطط التنفيذ

أن يضع ويُطَبِّق خطة تنفيذ تراعي ظروفه احمللية، للوفاء جيوز لكل طرف، عقب إجراء تقييم أّويل،   -  ١
بااللتزامات مبوجب هذه االتفاقية. ويتعنيَّ إحالة أي خطة من هذا النوع إىل األمانة يف أسرع وقت بعد 

  إعدادها.
جيوز لكل طرف أن يستعرض خطته اخلاصة بالتنفيذ وأن حيّدثها مراعيًا يف ذلك ظروفه احمللية   -  ٢

  ذات الصلة. التوجيهاتع إىل التوجيهات الصادرة عن مؤمتر األطراف وغري ذلك من وبالرجو 
، أن تستشري أصحاب ٢و ١يتعنيَّ على األطراف، لدى اضطالعها باألعمال الواردة يف الفقرتني   -  ٣

  املصلحة الوطنيني لتيسري وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وحتديثها.
تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن اخلطط اإلقليمية الرامية إىل تيسري تنفيذ هذه ألطراف أيضًا أن ل  -  ٤

  االتفاقية.
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  ٢١المادة 
  اإلبالغ

يقدِّم كل طرف، عن طريق األمانة، إىل مؤمتر األطراف تقارير عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ   -  ١
تملة اليت قد تواجهه يف حتقيق أهداف أحكام هذه االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابري والتحديات احمل

  االتفاقية.
من هذه  ٩و ٨و ٧و ٥و ٣يُدرِج كل طرف يف تقاريره املعلومات على النحو املطلوب يف املواد   -  ٢

  االتفاقية.
تبعه تاجتماعه األول يف مسألة توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن  إبانمؤمتر األطراف  يبتّ   -  ٣

املواد الكيميائية املتعلقة بصلة الخرى ذات األتفاقيات االصواب تنسيق اإلبالغ مع األطراف، مع مراعاة است
  والنفايات.

  ٢٢المادة 
  تقييمات الفعالية

ستة أعوام بعد تاريخ  عنيقيِّم مؤمتر األطراف مدى فعالية هذه االتفاقية، ابتداًء من فرتة ال تزيد   -  ١
  ذلك على فرتات يقررها مؤمتر األطراف. دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد

ولتيسري التقييم، يبدأ مؤمتر األطراف، إبان اجتماعه األول، بوضع الرتتيبات لتزويده ببيانات رصد   -  ٢
مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاهلا يف البيئة، وكذلك االجتاهات يف مستويات الزئبق ومرّكبات 

  وساط األحيائية والفئات السكانية الضعيفة.الزئبق املالَحظة يف األ
، مبا يف املتاحة التقييم على أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية واملالية واالقتصادية ُجيرى  -  ٣

  ذلك:
  ؛٢التقارير ومعلومات الرصد األخرى املقّدمة إىل مؤمتر األطراف عمًال بالفقرة   (أ)

  ؛٢١ادة التقارير املقدمة عمًال بامل  (ب)
  ؛١٥املعلومات والتوصيات املقدَّمة عمًال باملادة   (ج)
التقارير واملعلومات األخرى ذات الصلة بشأن سري الرتتيبات القائمة مبقتضى هذه   (د)

  االتفاقية واملتعلقة باملساعدات املالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

  ٢٣المادة 
  مؤتمر األطراف

  النص مؤمتر لألطراف.يُنشأ مبوجب هذا   -  ١
ينعقد االجتماع األول ملؤمتر األطراف بدعوة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف   -  ٢

موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه االتفاقية حيِّز النفاذ. وبعد ذلك تُعقد االجتماعات 
  ا املؤمتر.العادية ملؤمتر األطراف على فرتات منتظمة يقرره
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تُعقد اجتماعات استثنائية ملؤمتر األطراف يف أوقات أخرى حسبما يراها املؤمتر ضرورية، أو بناًء   -  ٣
بعد ثلث عدد األطراف على األقل، يف غضون ستة أشهر  على طلب خّطي من أي طرف، بشرط أن يؤيده

  الطلب.ذا األمانة األطراف  أن تبلغ
فق اآلراء يف أول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية، له أو ألي يوافق مؤمتر األطراف بتوا  -  ٤

  .، ويعتمد تلك النصوصمن هيئاته الفرعية، إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة
مؤمتر األطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم املستمرين. ويؤدي املؤمتر املهام  ييُبق  -  ٥

  ا يلي:مبمؤمتر األطراف  يقوماملوكلة إليه مبوجب هذه االتفاقية. وحتقيقاً هلذه الغاية 
  إنشاء اهليئات الفرعية اليت يراها ضرورية لتنفيذ هذه االتفاقية؛  (أ)

التعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات الدولية املختصة واهليئات احلكومية الدولية   (ب)
  واملنظمات غري احلكومية؛

  ؛٢١ملادة با عمالً االستعراض املنتظم جلميع املعلومات اليت تتاح له ولألمانة   )(ج
  النظر يف أي توصيات تقّدم إليه من ِقَبل جلنة التنفيذ واالمتثال؛  (د)
  لتحقيق أهداف هذه االتفاقية؛ اً حبث واختاذ أي إجراء إضايف يراه ضروري  (ه)
  .٥واملادة  ٤ة استعراض املرفقني ألف وباء عمًال باملاد  (و)

ا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست   -  ٦ جيوز لألمم املتحدة ووكاال
طرفًا يف هذه االتفاقية، أن تكون ممثّلة يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب. وجيوز قبول أي هيئة أو 

هذه حكومية ذات اختصاص يف املسائل اليت تشملها وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غري 
مل يعرتض  االتفاقية وأبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع ملؤمتر األطراف بصفة مراقب، ما

ثلث األطراف احلاضرة على األقل. وخيضع قبول املراقبني ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي على ذلك 
  يعتمده مؤمتر األطراف.

  ٢٤المادة 
  األمانة

  تُنشأ مبوجب هذا النص أمانة.  -  ١
  تضطلع األمانة بالوظائف التالية:  -  ٢

وفقاً وضع الرتتيبات الجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها باخلدمات   (أ)
  ؛للمقتضى

راف اليت تيسري تقدمي املساعدة إىل األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية واألط  (ب)
ا مبرحلة انتقال، يف تنفيذ هذه االتفاقية، بناء على طلبها؛   متر اقتصادا

، مع أمانات اهليئات الدولية ذات الصلة، وال سيما االتفاقيات وفقًا للمقتضىالتنسيق،   (ج)
  األخرى املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات؛

  بتنفيذ هذه االتفاقية؛مساعدة األطراف يف تبادل املعلومات املتصلة   (د)
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وغريها من  ٢١و ١٥املادتني ب عمالً إعداد تقارير دورية استنادًا إىل املعلومات الواردة   (ه)
  ، وإتاحتها لألطراف؛املتاحة املعلومات

دارية اإلرتتيبات الالدخول، بتوجيه عام من مؤمتر األطراف، يف ما قد يكون الزمًا من   (و)
  فعالية؛تعاقدية ألداء وظائفها بالو 

أداء وظائف األمانة األخرى احملددة يف هذه االتفاقية، وغريها من الوظائف اليت يقررها   (ز)
  مؤمتر األطراف.

يؤدي املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانة هلذه االتفاقية، ما مل يقرر مؤمتر   -  ٣
رة واملصّوتة، أن يوِكل وظائف األمانة إىل واحدة أو أكثر األطراف، بأغلبية ثالثة أرباع عدد األطراف احلاض

  من املنظمات الدولية األخرى.
جيوز ملؤمتر األطراف، بالتشاور مع اهليئات الدولية املختصة، العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بني   -  ٤

جيوز ملؤمتر األطراف، بالتشاور مع األمانة وأمانات االتفاقيات األخرى املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات. و 
  اهليئات الدولية املختصة، أن يقدِّم توجيهات إضافية بشأن هذه املسألة.

  ٢٥المادة 
  تسوية المنازعات

تسعى األطراف إىل تسوية أي منازعة بينها فيما يتعّلق بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية عن طريق   -  ١
  بنفسها. التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى ختتارها

عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أو يف أي وقت الحق،   -  ٢
جيوز ألي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن، يف صك خّطي يُقدَّم للوديع فيما خيص 

هما على سبيل يالوسيلتني التاليتني أو كلتأي منازعة تتعّلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية، عن اعرتافه بإحدى 
  اإللزام لتسوية املنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس االلتزام:

  التحكيم وفقاً لإلجراءات املبيَّنة يف اجلزء األول من املرفق هاء؛  (أ)  
  عرض املنازعة على حمكمة العدل الدولية.  (ب)  

القتصادي أن ُيصِدر إعالنًا له نفس األثر فيما قليمية للتكامل ااإل اتنظمامل منجيوز ألي طرف   -  ٣
  .٢يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً للفقرة 

ساريًا إىل أن تنقضي فرتة سريانه وفقًا ألحكامه أو  ٣أو  ٢يظل اإلعالن الصادر عمًال بالفقرة   -  ٤
  حلني انقضاء ثالثة أشهر بعد إيداع إشعار خّطي بإلغائه لدى الوديع.

بأي وسيلة من الوسائل أو إعالن جديد ء سريان أي إعالن أو تقدمي إشعار إلغاء ال يؤثّر انقضا  -  ٥
يف اإلجراءات اليت قد تكون قيد النظر أمام أي هيئة حتكيم أو حمكمة العدل الدولية ما مل يتفق الطرفان يف 

  املنازعة على خالف ذلك.



UNEP(DTIE)/Hg/CONF/3 

26 

، وإذا مل يتمّكنا ٣أو الفقرة  ٢بالفقرة  إذا مل يقبل طرفا املنازعة نفس وسيلة تسوية املنازعة عمالً   -  ٦
خالل مدة اثين عشر شهرًا بعد قيام أحد  ١من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل املذكورة يف الفقرة 

الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بوجود منازعة بينهما، حتال املنازعة إىل جلنة توفيق بناًء على طلب أٍي من 
  جراءات الواردة يف اجلزء الثاين من املرفق هاء على التوفيق مبوجب هذه املادة.طريف املنازعة. وتنطبق اإل

  ٢٦المادة 
  االتفاقية تعديالت

  جيوز ألي طرف أن يقرتح تعديالت هلذه االتفاقية.  -  ١
تُعتمد تعديالت هذه االتفاقية يف اجتماع ملؤمتر األطراف. وتُبلِّغ األمانة نص أي تعديل مقرتح هلذه   -  ٢
فاقية إىل األطراف قبل موعد االجتماع الذي سُيقرتح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل. وتُبلِّغ األمانة االت

ا كذلك الوديع، للِعْلم.   أيضاً املوقعني على هذه االتفاقية بالتعديالت املقرتحة وتبلِّغ 
االتفاقية بتوافق تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقرتح هلذه   -  ٣

اآلراء. وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء، دون التوصل إىل اتفاق، يُعتمد 
  التعديل، كحل أخري، بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرة واملصّوتة يف االجتماع.

  تصديق عليه أو قبوله أو إقراره.يُرسل الوديع التعديل املعتمد إىل مجيع األطراف لل  -  ٤
يتم إخطار الوديع كتابًة بالتصديق على أي تعديل أو قبوله أو إقراره. ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد   -  ٥

تاريخ إيداع صكوك - بعدبالنسبة لألطراف اليت قبلت االلتزام به اعتبارًا من اليوم التسعني  ٣وفقًا للفقرة 
ثالثة أرباع األطراف على األقل اليت كانت أطرافًا وقت اعتماد  اره من ِقَبلالتصديق عليه أو قبوله أو إقر 

إيداع ذلك  بعد تاريخالتعديل. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة ألي طرف آخر يف اليوم التسعني 
  الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.

  ٢٧المادة 
  اعتماد المرفقات وتعديلها

تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها، وما مل يُنص صراحة على خالف ذلك، تشكل   -  ١
  مرفقات هلا. يف الوقت ذاته إىل أي شارةاقية إإىل هذه االتف إشارةأية 
العلمية أو  تقتصر أي مرفقات إضافية تُعتمد بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية على املسائل اإلجرائية أو  -  ٢

  ية أو اإلدارية.التقن
  ينطبق اإلجراء التايل على اقرتاح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية:  -  ٣

 ١تُقرتح مرفقات إضافية هلذه االتفاقية وتُعتمد طبقًا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرات   (أ)
  ؛٢٦من املادة  ٣إىل 

الوديع كتابًة بذلك يف غضون  اربإخطأي طرف ال يستطيع قبول أي مرفق إضايف  يقوم  (ب)
املرفق. ويبلِّغ الوديع، دون تأخري، مجيع األطراف بأي ذلك سنة من تاريخ قيام الوديع بإبالغه باعتماد 
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إخطار يتلقاه. وجيوز ألي طرف يف أي وقت أن ُخيطر الوديع، خطياً، بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم 
  املرفق بالنسبة هلذا الطرف وفقاً للفقرة الفرعية (ج)؛ قبول أي مرفق إضايف، وعند ذلك يبدأ نفاذ

عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضايف، يصبح   (ج)
  املرفق نافذاً بالنسبة جلميع األطراف اليت مل تقدم إخطاراً بعدم القبول وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية (ب).

عتماد وبدء نفاذ أي تعديالت ملرفقات هذه االتفاقية لنفس اإلجراءات املتبعة يف خيضع اقرتاح وا  -  ٤
اقرتاح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية، باستثناء أن أي تعديل ملرفق ما ال يبدأ نفاذه 

، ويف هذه احلالة ٣٠ة من املاد ٥ي طرف يكون قد قدم إعالناً بشأن تعديل املرفقات وفقاً للفقرة أل بالنسبة
لتاريخ الذي أودع فيه لدى الوديع صك ا بعديبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة هلذا الطرف يف اليوم التسعني 

ذا التعديل.   تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه فيما يتعلق 
رفق اإلضايف أو إذا اتصل مرفق إضايف أو تعديل على مرفق بتعديل هلذه االتفاقية، ال يدخل امل  -  ٥

  التعديل حيِّز النفاذ إىل أن يدخل تعديل االتفاقية حيِّز النفاذ.

  ٢٨المادة 
  حق التصويت

  .٢يكون لكل طرف يف هذه االتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة   -  ١
ل اليت تدخل يف متاِرس أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي حقها يف التصويت بشأن املسائ  -  ٢

نطاق اختصاصها، بإدالئها بعدد من األصوات مساٍو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافًا يف 
االتفاقية. وال متاِرس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة من دوهلا األعضاء متاِرس حقها يف 

  التصويت، والعكس بالعكس.

  ٢٩المادة 
  التوقيع

اب التوقيع على هذه االتفاقية يف كوماموتو، اليابان جلميع الدول واملنظمات اإلقليمية يُفَتح ب  
يف مقر األمم املتحدة يف  بعد ذلكو  ،٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١و ١٠ بتاريخللتكامل االقتصادي 

  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩ تاريخنيويورك حىت 

  ٣٠المادة 
  أو االنضمام أو اإلقرار التصديق أو القبول

ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل   -  ١
االقتصادي. ويُفتح باب االنضمام إىل االتفاقية للدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي اعتبارًا من 

دع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام لدى اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتو 
  الوديع.
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تكون أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفًا يف هذه االتفاقية، بدون أن يكون أي   -  ٢
من الدول األعضاء فيها طرفًا فيها، ملزمة جبميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية. ويف حالة املنظمات اليت 

واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها طرفًا يف هذه االتفاقية، تتوىل املنظمة ودوهلا األعضاء البت  تكون
ا مبوجب االتفاقية. ويف هذه احلاالت، ال جيوز للمنظمة والدول  يف مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاما

  تفاقية.األعضاء فيها أن متارس معاً ويف الوقت ذاته احلقوق الناشئة عن اال
تُعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها   -  ٣

مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية. وُختطر أي منظمة من هذا القبيل أيضًا الوديع، الذي 
  اصها.خيِطر بدوره األطراف، بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختص

ُتَشجَّع كل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي على أن حتيل إىل األمانة وقت تصديقها أو   -  ٤
 قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها لالتفاقية معلومات عن تدابريها لتنفيذ االتفاقية.

  ديلجيوز ألي طرف أن يُعلن يف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تع  -  ٥
يدخل حيز النفاذ بالنسبة له إال عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه املتعلق  ملرفق ما ال

  بذلك التعديل.

  ٣١المادة 
  بدء النفاذ

تاريخ إيداع الصك اخلمسني من صكوك التصديق أو  بعديبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني   -  ١
  نضمام.القبول أو اإلقرار أو اال

يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصّدق على هذه   -  ٢
االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني من صكوك التصديق أو القبول أو 

أو املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي  تاريخ إيداع هذه الدولة بعداإلقرار أو االنضمام يف اليوم التسعني 
  صك تصديقها أو إقرارها أو قبوهلا أو انضمامها.

يُعترب أي صك مودَع من قِبل أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي  ال ٢و ١ألغراض الفقرتني   -  ٣
  صكاً إضافياً للصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

  ٣٢المادة 
  ظاتالتحفُّ 

  ال جيوز إبداء أي حتفُّظات على هذه االتفاقية.  

  ٣٣المادة 
  االنسحاب

جيوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية يف أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ بدء   -  ١
  نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خّطي إىل الوديع.
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ضاء سنة واحدة على تاريخ تسلُّم الوديع إخطار يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذًا بانق  -  ٢
  االنسحاب أو يف تاريخ الحق حسبما يتحدَّد يف إخطار االنسحاب.

  ٣٤المادة 
  الوديع

  يكون األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقية.  

  ٣٥ المادة
  حّجية النصوص

واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية يودَع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية   
  والفرنسية يف احلّجية لدى الوديع.

  بالتوقيع على هذه االتفاقية. ،املخوَّلون حسب األصول ،قام املوقِّعون أدناه وإثباتاً ملا تقدَّم،
  ألفني وثالثة عشر. من عاميف كوماموتو، اليابان، يف اليوم العاشر من شهر تشرين األول/أكتوبر 
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  المرفق ألف
  المنتجات المضاف إليها الزئبق

  ُتستثىن املنتجات التالية من هذا املرفق:
  الستخدامات العسكرية؛لو  للدفاع املديناملنتجات األساسية   (أ)

  ستخدام كمعيار مرجعي؛ لالمنتجات ألغراض البحث، ومعايرة أجهزة القياس، و   (ب)
ات املهبط البارد، ومصابيح الفلورسنت ذات واملرحِّالت، ومصابيح الفلورسنت ذ القواطع  (ج)

يوجد بديل خاٍل من الزئبق مناسب ، إذا مل لكرتونية وأجهزة القياساإلعرض اللوحات لاإللكرتود اخلارجي 
  لالستعاضة به؛
  املنتجات املستعملة يف املمارسات التقليدية أو الدينية؛   (د)
  حافظة. ادةمثيومريسال كالأمصال التطعيم اليت حتتوي على   (هـ)

  ٤من المادة  ١ات الخاضعة للفقرة الجزء األول: المنتج

  المنتجات المضاف إليها الزئبق
التاريخ الذي لن ُيسمح بعده 
بتصنيع المنتج أو استيراده أو 

  تصديره (تاريخ التخلُّص)
الزئبق والفضة اليت حتتوي على  الزنك يأكسيد الزرّية املصنوعة منالبطاريات، ما عدا البطاريات 

  ٪٢<واحملتوية على الزئبق بنسبة  الزنكاملصنوعة من  ئيةاهلواالزرّية  اتبطاريالو  ٪٢<بنسبة 
٢٠٢٠  

واملرحالت  القواطعو  الدقةواملرحالت، ما عدا قناطر قياس السعة أو الفقد العالية  القواطع
ما حتتوي عليه من الزئبق  على أال يزيد ،أجهزة املراقبة والتحكُّمو  ،الالسلكية ذات الذبذبة العالية

  ملغ لكل قنطرة أو مفتاح أو مرحِّل ٢٠عن 

٢٠٢٠  

واط ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق  ٣٠ ≤ العامةألغراض اإلنارة  الصغريةمصابيح الفلورسنت 
  ملغ لكل مشعلة مصباح ٥عن 

٢٠٢٠  

  :العامة ألغراض اإلنارة األفقيةفلورسنت المصابيح 
 ٥واط ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن  ٦٠ <ثية الشريط ثالالفلورسنت المصابيح   ) أ(

  ملغ لكل مصباح
ملغ  ١٠واط وما حتتويه من الزئبق يزيد عن  ٤٠≤الوفوسفات اهلفوسفور مصابيح   ) ب(

  لكل مصباح

٢٠٢٠  

  ٢٠٢٠  تعمل بالضغط املرتفع لبخار الزئبق وُتستعمل ألغراض اإلنارة الشاملةاليت صابيح امل
  يح الفلورسنت ذات املهبط البارد للوحات العرض اإللكرتونية:مصابالزئبق يف 

  ملغ لكل مصباح ٣,٥ نملم) ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق ع ٥٠٠≤( ةقصري ال  (أ)
 ٥ملم) ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن  ١ ٥٠٠≤ملم و  ٥٠٠ >( ة الطولتوسطامل  (ب)

  ملغ لكل مصباح
  ملغ لكل مصباح ١٣ما حتتوي عليه من الزئبق عن ملم) ويزيد  ١ ٥٠٠ >( ةطويلال  (ج)

٢٠٢٠  

(ويزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن جزء واحد باملليون)، مبا يف ذلك الصابون  التجميلمواد 
منطقة العني حيث يستخدم الزئبق كمادة  جتميلمواد  ويستثىن منها، لتفتيح البشرةوالكرمي 

٢٠٢٠  
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  المنتجات المضاف إليها الزئبق
التاريخ الذي لن ُيسمح بعده 
بتصنيع المنتج أو استيراده أو 

  تصديره (تاريخ التخلُّص)
  )١(يوجد هلا بديل فّعال ومأمون حافظة وال

  ٢٠٢٠  حيائية، ومواد تطهري اجلروحاألبيدات املمبيدات اآلفات، و 
أجهزة القياس غري اإللكرتونية التالية، ما عدا أجهزة القياس غري اإللكرتونية املركَّبة يف املعدات 

  :بديل خال من الزئبقال يوجد هلا  املستخدمة يف القياس العايل الدقة واليت الكبرية أو
  ومرتات؛البار   (أ)

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

  

  الزئبق.ملوثات نزرة من  احملتوية علىأو الصابون أو الكرمي  التجميل مواد إدراجليس القصد   )١(

  ٤من المادة  ٣فقرة للالجزء الثاني: المنتجات الخاضعة 
  األحـكـام  ا الزئبقالمنتجات المضاف إليه

استعمال مالغم األسنان الظروف من التدرجيي  للتخلصالتدابري اليت يتخذها الطرف تراعي   مالغم األسنان
تشمل تدبريين اثنني أو أكثر من و  ،الدولية ذات الصلة والتوجيهاتالداخلية للطرف املعين 

  التدابري املدرجة يف القائمة التالية:
إىل اجلمع بني الوقاية من تسوُّس األسنان وتعزيز الصحة،  رميتوضع أهداف وطنية   ‘١’

  وبذلك تقلل احلاجة إىل تصليح األسنان؛
  إىل تقليل استعماهلا؛ ترميوضع أهداف وطنية   ‘٢’
تشجيع استعمال بدائل خالية من الزئبق فّعالة من حيث التكلفة وفّعالة إكلينيكياًّ   ‘٣’

  لتصليح األسنان؛
تصليح املستخدمة يف لمواد اجليدة اخلالية من الزئبق لوالتطوير تشجيع البحث    ‘٤’

  األسنان؛
تشجيع املنظمات املهنية التمثيلية ومدارس طب األسنان على تعليم وتدريب   ‘٥’

املهنيني والطالب يف طب األسنان على استعمال بدائل خالية من الزئبق لتصليح 
  وتشجيع أفضل املمارسات اإلدارية؛ ،األسنان

تصليح األسنان املالغم لوبرامج التأمني اليت تفضل استعمال  بوالصعدم تشجيع   ‘٦’
  مواد خالية من الزئبق؛دًال من استعمال ب

تصليح يف  غممالللوبرامج التأمني اليت تفضل استعمال بدائل جيدة  بوالصتشجيع   ‘٧’
  األسنان؛

  ؛على شكلها احلويصليغم الاملاستعمال  حصر  ‘٨’
لحد من عمال أفضل املمارسات البيئية يف مرافق طب األسنان لتشجيع است  ‘٩’

  .يضاواألر  هايإطالقات الزئبق ومركَّبات الزئبق يف امل
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  المرفق باء
  عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

  ٥من المادة  ٢الجزء األول: العمليات الخاضعة للفقرة 
  تاريخ التخلُّص  فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق عمليات التصنيع التي ُيستخدم

  ٢٠٢٥  إنتاج الكلور والقلويات

  ٢٠١٨  إنتاج األسيتالدهيد الذي ُيستخدم فيه الزئبق أو مركبات الزئبق كمحفز

  ٥من المادة  ٣الجزء الثاني: العمليات الخاضعة للفقرة 

  حكاماأل  عملية التصنيع باستخدام الزئبق
  تتخذ األطراف تدابري تشمل على حنو غري حصري ما يلي:  يد الفينيلإنتاج مونومر كلور 

يف  ٥٠خفض استخدام الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة   ‘١’
  ؛٢٠١٠ عاماستخدام ب رنةمقا ٢٠٢٠ عاماملائة حبلول 

تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من االعتماد على الزئبق املنتج   ‘٢’
  من عمليات التعدين األويل؛

  اختاذ تدابري للحّد من انبعاثات وإطالقات الزئبق يف البيئة؛  ‘٣’
دعم البحث والتطوير فيما يتعلق باملواد احلافزة والعمليات   ‘٤’

  اخلالية من الزئبق؛
عدم السماح باستخدام الزئبق بعد مخس سنوات من التاريخ   ‘٥’

الذي يتحقق فيه مؤمتر األطراف من أن احملفِّزات اخلالية من 
زئبق استنادًا إىل العمليات القائمة قد أصبحت جمدية من ال

  الناحيتني االقتصادية والتقنية؛
إبالغ مؤمتر األطراف بشأن جهوده لتطوير و/أو حتديد بدائل   ‘٦’

  .٢١والتخلص التدرجيي من استخدام الزئبق عمًال باملادة 
ثيالت الصوديوم أو يثالت أو إيم

  البوتاسيوم
   تشمل على حنو غري حصري ما يلي:تتخذ األطراف تدابري

دف   ‘١’ من التدرجيي  التخلصتدابري خلفض استخدام الزئبق 
سنوات من  ١٠وخالل  ممكنهذا االستخدام بأسرع وقت 
  دخول االتفاقية حيِّز النفاذ؛

خفض االنبعاثات واإلطالقات من حيث إنتاج الوحدة   ‘٢’
  ؛٢٠١٠ عامبمقاَرنة  ٢٠٢٠ عاميف املائة حبلول  ٥٠بنسبة 

  حظر استخدام الزئبق اخلام من التعدين األّويل؛  ‘٣’
دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالعمليات اخلالية من   ‘٤’

  الزئبق؛
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  حكاماأل  عملية التصنيع باستخدام الزئبق
عدم السماح باستخدام الزئبق بعد مخس سنوات من التاريخ   ‘٥’

الذي يتحقق فيه مؤمتر األطراف من أن العمليات اخلالية من 
  لناحيتني االقتصادية والتقنية؛الزئبق أصبحت جمدية من ا

لتطوير و/أو حتديد  باجلهود املبذولةإبالغ مؤمتر األطراف   ‘٦’
بدائل والتخلص التدرجيي من استخدام الزئبق عمًال باملادة 

٢١.  
ريثان باستخدام و إنتاج البولي

  محفِّزات تحتوي على الزئبق
  تتخذ األطراف تدابري تشمل على حنو غري حصري ما يلي:

دف التخلُّص   ‘١’ اختاذ تدابري للحّد من استخدام الزئبق، 
خالل و ، ممكنالتدرجيي من هذا االستخدام يف أسرع وقت 

  سنوات من دخول االتفاقية حيِّز النفاذ؛ ١٠
تعدين  الناتج عناختاذ تدابري للحد من االعتماد على الزئبق   ‘٢’

  الزئبق األّويل؛
  وإطالقات الزئبق يف البيئة؛اختاذ تدابري للحّد من انبعاثات   ‘٣’
تشجيع البحث والتطوير فيما يتعّلق باحملفِّزات والعمليات   ‘٤’

  اخلالية من الزئبق؛
 دلتطوير و/أو حتدي املبذولة هودباجلإبالغ مؤمتر األطراف   ‘٥’

بدائل والتخّلص التدرجيي من استخدام الزئبق عمًال باملادة 
٢١.  

  ى عملية التصنيع هذه.عل ٥من املادة  ٦تنطبق الفقرة  ال
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  المرفق جيم
  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

  خطط العمل الوطنية
  يف خطة عمله الوطنية ما يلي: ٧من املادة  ٣كل طرف خيضع ألحكام الفقرة   يدرج  -  ١

  أهداف وطنية ونسب ختفيض مستهدفة؛  (أ)
اء:  (ب)   إجراءات إل

  ملغمة الركاز الكاملة؛  ‘١’
  ملكشوف للملغم أو للملغم املعاجل؛احلرق ا  ‘٢’
  حرق امللغم يف مناطق سكنية؛  ‘٣’
السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو النفايات اليت أضيف هلا الزئبق دون إزالة  رشح  ‘٤’

  الزئبق أوًال؛
خطوات تّيسر إضفاء طابع رمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو   (ج)

  تنظيمه؛
أساسية لكميات الزئبق املستخدمة وللممارسات املستخدمة يف تعدين وتصنيع تقديرات   (د)

  أراضيه؛ علىالذهب احلريف والضيق النطاق 
اسرتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعاثات وإطالقات الزئبق، والتعرض له، يف تعدين   (ه)

  الزئبق؛ وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي النطاق، مبا يف ذلك الطرائق اليت ال تستخدم
من مصادر القادمة اسرتاتيجيات إلدارة التجارة ومنع حتويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق   (و)

  النطاق؛ يوالضيق نيخارجية وحملية الستخدامها يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفي
  اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها؛  (ز)
اتيجية للصحة العامة بشأن تعرض احلرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق اسرت   (ح)

م احمللية للزئبق. وينبغي أن تتضمن هذه االسرتاتيجية مجلة أمور، من بينها مجع البيانات الصحية،  وجمتمعا
  وتدريب املشتغلني بالرعاية الصحية، والتوعية من خالل املرافق الصحية؛

يات ملنع تعرض الفئات السكانية الضعيفة للزئبق املستخدم يف تعدين الذهب اسرتاتيج  (ط)
  احلريف والضيق النطاق، السيما األطفال والنساء يف سن اإلجناب، وخباصة النساء احلوامل؛

اسرتاتيجيات لتوفري املعلومات للحرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق  (ي)
  رة؛واجملتمعات احمللية املتضر 

  جدول زمين لتنفيذ خطة العمل الوطنية. (ك)
جيوز لكل طرف أن يدرج يف خطة عمله الوطنية اسرتاتيجيات إضافية لتحقيق أهدافه، منها   -  ٢

آليات قائمة على و استخدام أو تطبيق معايري لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق دون استخدام الزئبق، 
  األسواق، أو أدوات للتسويق.
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  ق دالالمرف

  نبعاثات الزئبق ومركباته في الغالف الجويالثابتة المصادر القائمة ب

 :فئة المصادر الثابتة

 ؛حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجري

  ؛املراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم احلجري
  )١(؛غري احلديدية عادناملستخدمة يف إنتاج امل الشويعمليات الصهر و 
  ؛فاياتمرافق ترميد الن

  .مرافق إنتاج خبث اإلمسنت

                                                      
  إىل الرصاص والزنك والنحاس والذهب الصناعي.“غري احلديدية املعادن”غراض هذا املرفق، تشري أل) ١(
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  المرفق هاء
  إجراءات التحكيم والتوفيق

  الجزء األول: إجراءات التحكيم
  من االتفاقية على النحو التايل: ٢٥(أ) من املادة  ٢تكون إجراءات التحكيم ألغراض الفقرة   

  ١المادة 
االتفاقية بتوجيه  هذه من ٢٥جيوز ألي طرف أن يشرع يف اللجوء إىل التحكيم وفقًا للمادة   -  ١

يف املنازعة. ويكون اإلخطار مشفوعًا ببيان االدعاء،  أو األطراف األخرى إخطار خطي إىل الطرف اآلخر
موضوع التحكيم ويشمل، بوجه خاص، مواد االتفاقية  اإلخطار يذكرو إىل جانب أي مستندات داعمة، 

  املتنازع على تفسريها أو تطبيقها.
من هذه االتفاقية.  ٢٥األمانة بأنه حييل منازعة للتحكيم عمًال باملادة  يدعُخيطر الطرف امل  -  ٢

، وبيان االدعاء، واملستندات الداعمة يويكون اإلخطار مشفوعًا باإلخطار اخلطي املقدم من الطرف املدع
  اف.أعاله. وحتيل األمانة املعلومات اليت تتلقاها بذلك إىل مجيع األطر  ١املشار إليها يف الفقرة 

  ٢المادة 
أعاله، تُنشأ هيئة حتكيم. وتتألف اهليئة من ثالثة  ١إذا أحيلت منازعة للتحكيم وفقًا للمادة   -  ١

  أعضاء.
يعني كل طرف يف املنازعة حمّكمًا ويعّني احملكّمان اللذان يتم تعيينهما على هذا النحو وباالتفاق   -  ٢

هيئة التحكيم. ويف املنازعات بني أكثر من طرفني، تعني املشرتك بينهما احملكِّم الثالث، الذي يصبح رئيس 
واحدًا بصورة مشرتكة باالتفاق فيما بينها. وال يكون رئيس هيئة  األطراف اليت هلا نفس املصلحة حمكِّماً 

أراضي أي من هذه  علىالتحكيم من مواطين أي من أطراف املنازعة، وال يكون حمل إقامته املعتاد 
  لدى أي منها، وال يكون قد نظر يف القضية بأي صفة أخرى.األطراف، وال يعمل 

  ُميأل أي شاغر على النحو املوصوف للتعيني األويل.  -  ٣
  ٣المادة 

إذا مل يعّني أحد طريف املنازعة حمّكماً يف غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف املدعى   -  ١
األمني العام لألمم املتحدة، الذي جيب عليه أن يقوم عليه إخطار التحكيم، جيوز للطرف اآلخر أن ُخيطر 

ا شهران.   بعملية التعيني يف غضون فرتة إضافية مد
األمني العام يقوم  ،إذا مل يعنيَّ رئيس هيئة التحكيم يف غضون شهرين من تاريخ تعيني احملّكم الثاين  -  ٢

ا شهران.الرئيس يف غبتعيني لألمم املتحدة، بناء على طلب أحد الطرفني،    ضون فرتة إضافية مد
  ٤المادة 

ا وفقاً ألحكام هذه االتفاقية والقانون الدويل.     تصدر هيئة التحكيم قرارا
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  ٥المادة 
  تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي، ما مل يقرر طرفا املنازعة خالف ذلك.  

  ٦المادة 
  دابري مؤقتة أساسية للحماية.جيوز هليئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفني، أن توصي بت  

  ٧المادة 
، بوجه خاص، وباستخدام مجيع الوسائل املوجودة ناملنازعة عمل هيئة التحكيم ويقوما اطرف ييسر  

  حتت تصرفهما، مبا يلي:
  تزويدها جبميع املستندات واملعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛  (أ)  
  خرباء وتلقي أدلتهم.متكينها، عند االقتضاء، من استدعاء شهود أو   (ب)  

  ٨المادة 
لتزام حبماية سرية أي معلومات أو مستندات حيصلون الوعلى احملّكمني ا طريف املنازعةيقع على   

  عليها بشكل سري أثناء إجراءات هيئة التحكيم.
  ٩المادة 

يتحمل طرفا املنازعة حبصتني متساويتني تكاليف هيئة التحكيم، ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك   
ا إىل الطرفني.ب ائياً بشأ   سبب الظروف اخلاصة للقضية. وحتتفظ اهليئة بسجل جلميع تكاليفها وتقدم إقراراً 

  ١٠المادة 
جيوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع املنازعة قد تتأثر بالقرار الذي يُتخذ يف   

  القضية أن يتدخل يف اإلجراءات مبوافقة هيئة التحكيم.
  ١١المادة 

جيوز هليئة التحكيم أن تستمع إىل ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع املنازعة وأن تبت   
  فيها.

  ١٢المادة 
  تُتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من اإلجراءات واملضمون بأغلبية أصوات أعضائها.  

  ١٣المادة 
فع عن قضيته جيوز للطرف اآلخر أن ل أحد طريف املنازعة أمام هيئة التحكيم أو مل يداإذا مل ميثُ   -  ١

يطلب من اهليئة أن تواصل اإلجراءات وأن تصدر قرارها. وال يشكل غياب طرف أو عدم دفاع طرف عن 
  قضيته عائقاً أمام اإلجراءات.

راسخًا من  سنداً الدعاء لأن  تتأكد منجيب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن   -  ٢
  نون.والقا اقعالو  حيث
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  ١٤المادة 
مل  تصدر احملكمة قرارها النهائي يف غضون مخسة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل ما  

  جتد أن من الضروري متديد تلك املهلة الزمنية لفرتة ينبغي أال تتجاوز مخسة أشهر إضافية.
  ١٥المادة 

األسباب اليت استند إليها.  يقتصر القرار النهائي هليئة التحكيم على موضوع املنازعة ويذكر  
ويتضمن أمساء األعضاء الذين شاركوا وتاريخ القرار النهائي. وجيوز ألي عضو من أعضاء اهليئة أن يلحق 

  بالقرار النهائي رأياً مستقًال أو خمالفاً.
  ١٦المادة 

أيضاً ملزمًا  النهائيالقرار الوارد يف يكون القرار ملزمًا لطريف املنازعة. ويكون تفسري االتفاقية   
ا.  ١٠للطرف الذي يتدخل مبوجب املادة  أعاله بقدر ما يتعلق باألمور اليت تدّخل ذلك الطرف بشأ

  ستئناف إال إذا اتفق طرفا املنازعة مسبقاً على إجراء استئنايف.لال غري قابلويكون القرار النهائي 
  ١٧المادة 

أعاله، بشأن تفسري ذلك القرار  ١٦قًا للمادة أي خالف قد ينشأ بني امللزمني بالقرار النهائي وف  
  أو طريقة تنفيذه، جيوز أن يعرضه أي منهم على هيئة التحكيم اليت أصدرته لكي تبت فيه.

  الجزء الثاني: إجراءات التوفيق
  من االتفاقية على النحو التايل: ٢٥من املادة  ٦تكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة   

  ١المادة 
 ٢٥ من املادة ٦نشاء هيئة توفيق عمًال بالفقرة إلخطياً إىل األمانة طلباً  رف يف منازعةأي ط يوّجه  

إىل الطرف اآلخر أو األطراف األخرى يف املنازعة. وتبلغ األمانة عندئذ  منه توجه نسخةو ، من هذه االتفاقية
  مجيع األطراف بذلك.

  ٢المادة 
يعني كل طرف و  ،يتفق طرفا املنازعة على خالف ذلك ما مل تتألف هيئة التوفيق من ثالثة أعضاء،  -  ١

  بصورة مشرتكة.هذان العضوان  ، ويعني رئيس للهيئة خيتارهمعين أحدهم
يف اهليئة  عضوهايف املنازعات اليت تنشأ بني أكثر من طرفني، تعّني األطراف اليت هلا نفس املصلحة   -  ٢

  بصورة مشرتكة وباالتفاق فيما بينها.
  ٣المادة 

مل تتم أي تعيينات من ِقَبل الطرفني يف غضون شهرين من تاريخ استالم األمانة الطلب اخلطي  إذا  
األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب أي طرف، تلك التعيينات  جيري ،أعاله ١املشار إليه يف املادة 
ا شهران يف غضون فرتة إضافية   .مد
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  ٤المادة 
عّني ي ،التوفيق يف غضون شهرين من تعيني العضو الثاين يف اهليئة إذا مل يتم اختيار رئيس هيئة  

ا  الرئيس، بناء على طلب أي طرف يف املنازعة، يف غضون فرتة إضافية األمني العام لألمم املتحدة مد
  .شهران

  ٥المادة 
ما التوصل إىل تسو    ية ودية تساعد هيئة التوفيق طريف املنازعة بطريقة مستقلة وحمايدة يف حماوال
  للمنازعة.
  ٦المادة 

على حنو  جيوز هليئة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة اليت تراها مناسبة، واضعة يف االعتبار   -  ١
تسوية سريعة. وجيوز ل، مبا يف ذلك أي طلب طرفا املنازعةظروف القضية واآلراء اليت قد يعرب عنها كامل 

  الضرورة، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.هلا أن تعتمد نظامها الداخلي حسب 
  لتسوية املنازعة. أو توصيات جيوز هليئة التوفيق، يف أي وقت أثناء اإلجراءات، أن تطرح مقرتحات  -  ٢

  ٧المادة 
بوجه خاص إىل االمتثال لطلبات اهليئة تقدمي مواد  ويسعيايتعاون طرفا املنازعة مع هيئة التوفيق.   

ة، وحضور االجتماعات. وعلى الطرفني وأعضاء هيئة التوفيق االلتزام حبماية سرية أي خطية، وتقدمي األدل
  معلومات أو مستندات حيصلون عليها بشكل سري أثناء إجراءات اهليئة.

  ٨المادة 
ا بأغلبية أصوات أعضائها.     تتخذ هيئة التوفيق قرارا

  ٩المادة 
شهرًا من  اثين عشراملنازعة يف موعد أقصاه  تقدم هيئة التوفيق تقريرًا يتضمن توصيات لتسوية  
  ينظر فيه طرفا املنازعة حبسن نية، ما مل تكن املنازعة قد متت تسويتها بالفعل.و إنشائها، اكتمال 
 ١٠المادة 

تبت هيئة التحكيم يف أي خالف بشأن ما إذا كان لديها اختصاص النظر يف مسألة أحيلت   
  إليها.

  ١١المادة 
ازعة بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم، ما مل يتفقا على خالف ذلك. وحتتفظ يتحمل طرفا املن  

ائياً بشأن تلك التكاليف إىل الطرفني.   اهليئة بسجل جبميع تكاليفها وتقدم إقراراً 

________________  


