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

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧  -  ٣، بانكوك

  *) من جدول األعمال املؤقتأ( ٣البند 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
البنود الضرورية  ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف:
  لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذها

  لتسجيل اإلعفاءات نموذج بشأن مشروع مقترح

 مذكرة من األمانة
من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أنه جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية  ٦من املادة  ١تنص الفقرة   - ١

أن  ، أما عندما تصبح طرفًا يف االتفاقية، أو يف حالة أي تعديل على املرفق ألف أو باء،للتكامل االقتصادي
اء التدر لتسجل نفسها  درجة يف املرفق ألف جيي امللحصول على واحد أو أكثر من اإلعفاءات من تواريخ اإل

. ، وذلك يف موعد أقصاه تاريخ بدء نفاذ التعديل املعين على ذلك الطرفبإخطار األمانة خطياً  واملرفق باء
  يل من هذا القبيل مشفوعاً ببيان يعلل حاجة الطرف إىل اإلعفاء.جويكون أي تس

نص يف مللوثات العضوية الثابتة، ويا يوجد حكم مماثل لتسجيل اإلعفاءات يف اتفاقية استكهومل بشأن  - ٢
جيوز ألي دولة، عندما تصبح طرفاً، أن تسجل بواسطة إخطار كتايب توجهه إىل األمانة، ’’فقرته الرابعة على أنه 

ويرد يف املرفق األول من هذه  ‘‘.لواحد أو أكثر من أنواع اإلعفاءات احملددة املدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء
لغرض تسجيل إعفاءات معينة إلنتاج واستخدام اإلندوسلفان  )٢(هاواعتماد اوضعه مت االستمارة اليت )١(املذكرة
  ات املتصلة به يف إطار اتفاقية استكهومل.ومري يز آلالتقين وا

                                                       
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1. 

  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل. ٦/٢ -أنظر املقرر ا س )١(
اتفاقية استكهومل لغرض استخدام املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق  وضعت كذلك مناذج أخرى لتسجيل اإلعفاءات يف إطار )٢(

ألف وإلنتاج واستخدام حامض السلفونيك البريوفلوركتاين. وقد وضعت هذه النماذج أيضًا بعني االعتبار عند وضع النموذج 
  املقرتح يف املرفق الثاين.
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عند تسجيل  الألطراف الستخدامه ةمقرتح استمارةد األمانة، يف املرفق الثاين هلذه املذكرة، تور و   - ٣
  ريخ االنتهاء التدرجيي املدرجة يف املرفق ألف واملرفق باء باتفاقية ميناماتا.إعفاءات من توا

قرر مؤمتر املفوضني التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أن تعد جلنة التفاوض احلكومية الدولية، وتعتمد على   - ٤
أي تسجيل  خاص بتسجيل اإلعفاءات وذلك ريثما يبت مؤمتر األطراف يف ذلك. وميكن منوذجأساس مؤقت 

ددها أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل حتإعفاء إما لفئة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق باء أو لفئة فرعية 
  االقتصادي.

توى املقرتح وأن تعتمده بصفة مؤقتة ريثما يبت فيه مؤمتر األطراف احمل هذا وقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٥
 ان ميكن الدول أو املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي من استخدام هذيف اجتماعه األول. وهذا من شأنه أ

أطرافًا يف االتفاقية وعندما ترغب يف تسجيل إعفاء أو إعفاءات يف الفرتة بني بدء نفاذ  عندما تصبح النموذج
  االتفاقية وانعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف.
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  األول المرفق
  تفاقية استكهولمال واالستخدام لإلنتاجدة عفاءات محدإلنموذج إخطار 

 
 
 

 

  
 

  ذات الصلةيزوميرات وآإخطار إلعفاء/إعفاءات محددة إلنتاج واستخدام اإلندوسلفان التقني 
  الطرف (اسم البلد):

 من االتفاقية ٤ملادة من ا ٣ذا ختطر أمانة اتفاقية استكهومل بتسجيل اإلعفاء/اإلعفاءات احملددة التالية عمالً بالفقرة 
  استخدام:      إنتاج:  النشاط (يُرجى وضع عالمة وفق ما هو مطلوب)

 اإلعفاء/اإلعفاءات احملددة لالستخدام وفق ما نصت عليه االتفاقية: (ميكن حتديد اختيارات متعددة)
               حشرة املن  التفاح

    ثاقبات القرون يرقات البسلة  الريقات  حشرة املن البسلة اهلندية، احلمص 

    الذبابة البيضاءيرقات الورق  حشرة املن الفول، اللوبيا

     اجلاسيد  حشرة املنالفلفل

            ثاقبات الساق  ثاقبات الثمار  القهوة
 الذبابة البيضاء  الثربس  دودة اللوز القرنفلية ورقلفافة ال  اسيداجل دودة لوزة القطن  حشرة املن  القطن

    ثاقبات الثمار والسوق  اجلاسيد العثة املاسية الظهرحشرة املن الباذجنان

   حشرة املن الفول السوداين

    راحلَلم األصف  يرقة بيهار املشعرةاجلوت

    ثاقبات السوق الثاقبة الوردية  حشرة املن الذرة الشامية

     النطاطات ذبابة الفاكهة  املاجنو

    براغش احلويصالت  نحشرة املاخلردل

     اجلاسيد  حشرة املن  البصل

     ثاقبات الثمار والسوق  اجلاسيدالعثة املاسية الظهر  حشرة املنالبامية

   اجلاسيد  حشرة املن  البطاطس

     حشرة اجلاسيد البيضاء ثاقبات السوق حشرة األرز ذبابة الدرناتاألرز

اء الصغريةاحلشرة النطاطة اخلضر  احلشرة القشريةالبق الدقيقي  الدودة الورديةالريقات  املنالشاي
          الثربس  بق الشاي  حرشفية الشاي الزراعة

    ديدان براعم التبغ الشرقية   حشرة املنالتبغ

  الذبابة البيضاء ثاقبات الثمار والسوق   يرقات الورقاجلاسيداملاسية الظهر العثة   حشرة املن الطماطم

     األرضة   الثاقبة الوردية   حشرة املنالقمح
  مدة اإلعفاء/اإلعفاءات احملددة، إذا كانت أقل من مخس سنوات وفق ما نصت عليه االتفاقية

  سبب/أسباب اإلعفاء احملدد
  تعليقات

 هذا اإلخطار مقدم من:
 االسم

  املؤسسة/اإلدارة
 العنوان

  بريد إلكرتوين: فاكس: رقم اهلاتف:
 التاريخ: (يوم/شهر/سنة) التوقيع

يرجى إرسال النموذج املعبأ إىل العنوان التايل:
Secretariat of the Stockholm Convention
United Nations Environment Programme 
International Environment House, (UNEP) 
 11–13, chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva, 
 Switzerland 

Fax: +41 22 917 8098 
E-mail: ssc@pops.int 
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  المرفق الثاني
استمارة إخطار مقترحة إلعفاءات محددة للمنتجات المضافة إليها الزئبق والعمليات التي يستخدم 

  فيها الزئبق على النحو المدرج في المرفق ألف والمرفق باء
ها الزئبق والعمليات اليت يستخدم فيها الزئبق ومركبات إخطار إعفاء (إعفاءات) حمددة للمنتجات املضافة إلي منوذج
  الزئبق

  الطرف (اسم البلد/المنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي):
  من االتفاقية ٦من املادة  ١ذا ُختَطر أمانة اتفاقية ميناماتا بتسجيل اإلعفاء/اإلعفاءات احملددة التالية عمالً بالفقرة 

  ددة لالستخدام اخلاضع إلحكام االتفاقية: (ميكن حتديد اختيارات متعددة)اإلعفاء/اإلعفاءات احمل

    املنتجات املضاف إليها الزئبق

مدة اإلعفاء (إذا  
 ٥كان أقل من 

بعد تاريخ  أعوام
  )االنتهاء

الزّرية البطاريات، ما عدا البطاريات 
والفضة  الزنك يأكسيد املصنوعة من

 ٪٢<اليت حتتوي على الزئبق بنسبة 
املصنوعة من  ئيةاهلواالزّرية  اتبطاريالو 

  ٪٢<واحملتوية على الزئبق بنسبة  الزنك

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

  

لفرعية اليت جيري السعي الفئة ا
 :إن وجدتلتسجيلها 

 

واملرحالت، ما عدا قناطر قياس  القواطع
 القواطعو الفقد العالية الدقة و السعة أ

واملرحالت الالسلكية ذات الذبذبة 
على أال  ،أجهزة املراقبة والتحكُّمو  ،العالية

 ٢٠يزيد ما حتتوي عليه من الزئبق عن 
  ملغ لكل قنطرة أو مفتاح أو مرحِّل

    التصنيع
    االسترياد
الفئة الفرعية اليت جيري السعي     رالتصدي

 :لتسجيلها إن وجدت

 

ألغراض  الصغريةمصابيح الفلورسنت 
واط ويزيد ما حتتوي  ٣٠  ≤ العامةاإلنارة 

ملغ لكل مشعلة  ٥عليه من الزئبق عن 
  مصباح

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

  

فرعية اليت جيري السعي الفئة ال
 :لتسجيلها إن وجدت

 

ألغراض  األفقيةفلورسنت المصابيح 
  :العامة اإلنارة

ثالثية الشريط الفلورسنت المصابيح   ) أ(
واط ويزيد ما حتتوي عليه من  ٦٠  <

  ملغ لكل مصباح ٥الزئبق عن 
الوفوسفات اهلفوسفور مصابيح   ) ب(

واط وما حتتويه من الزئبق يزيد  ٤٠≤
  مصباحملغ لكل  ١٠عن 

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

الفئة الفرعية اليت جيري السعي   
 :لتسجيلها إن وجدت
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تعمل بالضغط املرتفع اليت صابيح امل
لبخار الزئبق وُتستعمل ألغراض اإلنارة 

  الشاملة

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

الفئة الفرعية اليت جيري السعي 
 :لتسجيلها إن وجدت

 

مصابيح الفلورسنت ذات الزئبق يف 
ومصابيح الفلورسنت ذات  املهبط البارد 

للوحات العرض القطب اخلارجي 
  اإللكرتونية:

ملم) ويزيد ما  ٥٠٠≤( ةقصري ال  (أ)
ملغ  ٣،٥ نع حتتوي عليه من الزئبق

  لكل مصباح
ملم  ٥٠٠ >( ة الطولتوسطامل  (ب)

ملم) ويزيد ما حتتوي عليه  ١ ٥٠٠≤و 
  ملغ لكل مصباح ٥من الزئبق عن 

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

  ملغ لكل مصباح

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

  

الفئة الفرعية اليت جيري السعي 
 :إن وجدت لتسجيلها

 

(ويزيد ما حتتوي عليه من  التجميلمواد 
الزئبق عن جزء واحد باملليون)، مبا يف 

، لتفتيح البشرةذلك الصابون والكرمي 
منطقة العني  جتميلمواد  ويستثىن منها

حيث يستخدم الزئبق كمادة حافظة 
  )١(بديل فّعال ومأمون يوجد هلا  وال

    التصنيع
    االسترياد
الفئة الفرعية اليت جيري السعي     التصدير

 :لتسجيلها إن وجدت

 

حيائية، األبيدات املمبيدات اآلفات، و 
  ومواد تطهري اجلروح

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

الفئة الفرعية اليت جيري السعي 
 :لتسجيلها إن وجدت

 

أجهزة القياس غري اإللكرتونية التالية، ما 
بة  عدا أجهزة القياس غري اإللكرتونية املركَّ

املستخدمة يف  يف املعدات الكبرية أو
ال يوجد هلا  القياس العايل الدقة واليت

  :الزئبق بديل خال من
  البارومرتات؛  (أ)

 أجهزة قياس الرطوبة؛  (ب)

  مقاييس الضغط؛  (ج)
  مقاييس احلرارة؛  (د)
  .مقاييس ضغط الدم  (هـ)
  

    التصنيع
    االسترياد
    التصدير

الفئة الفرعية اليت جيري السعي 
 :لتسجيلها إن وجدت

 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.6/6 

6 

ذا النموذج الوثائق املربرة لإلعفاء  أي إعفاء حمددسبب (أسباب)    ترفق 
 عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

  الواردة في الجزء األول من المرفق باء
    

      االستخدام  إنتاج الكلور والقلويات
بات الزئبق  إنتاج األسيتالدهيد الذي ُيستخدم فيه الزئبق أو مرك

  كمحفز
      االستخدام

ذا النموذج الوثائق املربرة لإلعفاء  السبب (االسباب) ألي اعفاء حمدد   ترفق 
  :مالحظات

  
  

  *هذا األخطار مقدم من:
    الوظيفة

    املؤسسة/اإلدارة
    العنوان

    الربيد اإلليكرتوين:  الفاكس:  اهلاتف:
    يخ: (اليوم/الشهر/السنة)التار     اسم جهة االتصال:

  

  يرجى إعادة االستمارة بعد ملئها إىل العنوان التايل:

 أمانة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
International Environment House 
11–13, chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, 
Geneva, Switzerland 

Fax: +41 22 797 3460 
Email: mercury.chemicals@unep.org 

___________  


