
 بالتجارةذات الصلة  3االستمارات المطلوبة بمقتضى المادة  استكمالن أتوجيهات بش
  في الزئبق

  دال -ألف  توجيهات بشأن استخدام االستماراتالجزء األول: 
  معلومات أساسية  - ألف 

من  3أُعدت هذه التوجيهات ملساعدة األطراف فيما يتعلق باالستمارات املطلوبة وفقًا للمادة   - 1
. وهي تسعى 3من املادة  9و 7اتفاقية ميناماتا، والسجالت املقرَّر أن تتعهدها األمانة عمًال بالفقرتني 

  إىل توضيح األمور التالية: 
) 11نصوص عليها، أي نفايات الزئبق (املادة ، مبعىن ما هي األمور غري امل3نطاق املادة   (أ)  

  )؛4ومنتجاته (املادة 
ا   (ب)   أي استمارات ينبغي استخدامها يف الظروف املختلفة واالعتبارات اليت ينبغي مراعا

  قبل إصدار املوافقة؛
  توضيح املعلومات املقدَّمة يف كل قسم من أقسام االستمارات؛  (ج)  
  خدامها؛دور السجالت وكيفية است  (د)  
 من أين يتم احلصول على االستمارات؛  (هـ)  

  كيفية إرسال االستمارات.  (و)  
، ستستخدم االستمارات من أجل التجارة يف الزئبق، ويشمل ذلك خالئط الزئبق مع مواد أخرى  - 2

  الوزن؛يف املائة من  95مبا يف ذلك سبائك الزئبق اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن 
  استخدام االستمارات من أجل التجارة فيما يلي:ال ينبغي   - 3

  كّميات الزئبق اليت ُتستخَدم يف البحوث على نطاق خمتربي أو كمعيار مرجعي؛ أو  (أ)  
الكّميات النـزرة من الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات املعدنية مثل الفلزّات أو   (ب)  

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

  ؛ أواملنتجات املضاف إليها الزئبق  (ج)  
  نفايات الزئبق.  (د)  

تقدميها موافقة ينبغي أن تنظر األطراف يف االلتزامات مبوجب االتفاقية قبل إعطاء موافقتها أو   - 4
عامة بشأن استرياد الزئبق. ومبجرد دخول الزئبق إىل أراضي الطرف، يتحمل هذا الطرف مسؤوليات 
مبوجب االتفاقية. وبصفة خاصة ينبغي أن تتخذ األطراف التدابري اليت تكفل أن الزئبق ال يستخدم إال 

ا، وأنه خيرن بطريقة سليمة بيئياً، أو يتم التخل   .11ص منه وفقاً للمادة ألغراض مسموح 
  أي االستمارات ينبغي استخدامها في الظروف المختلفة  - باء 

  تتناول هذه التوجيهات االستمارات التالية:  - 5



استمارة لتقدمي املوافقة اخلطية من جانب أحد األطراف السترياد الزئبق (االستمارة   (أ)  
  ألف)؛ 

  غري األطراف السترياد الزئبق (االستمارة باء)؛استمارة لتقدمي املوافقة اخلطية من أحد   (ب)  
استمارة من أجل تقدمي شهادة من غري األطراف بشأن مصدر الزئبق الذي سيتم تصديره   (ج)  

  إىل طرف (االستمارة جيم) (الستخدامها باالقرتان مع االستمارة ألف أو االستمارة دال عند الطلب)؛
  قة السترياد الزئبق (االستمارة دال).استمارة متعلقة بإخطار عام باملواف  (د)  

ومن املتعنيَّ أن ميأل االستمارة ألف أي طرف يوافق على استرياد الزئبق إما من طرف أو من غري   - 6
ال ”بأن  3(أ) من املادة  6. وتقضي الفقرة 3من املادة  8(أ) و 6طرف على النحو املبنيَّ يف الفقرتني 
إىل طرف مستورد قدَّم موافقته اخلطية وليس ألي غرض سوى “ يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إال

استخدام ُيسمح به للطرف املستورد مبوجب االتفاقية أو لغرض التخزين املؤقت السليم بيئيًا على النحو 
ال يسمح أي طرف باسترياد الزئبق من غري ”بأن  3من املادة  8. وتقضي الفقرة 10املبنيَّ يف املادة 
موافقته اخلطية ما مل يكن غري الطرف قد قدَّم شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر  طرف، سيقدِّم له

ا مبوجب الفقرة  ا مصادر غري مسموح  . ويف هذين 3من املادة “ (ب) 5أو الفقرة  3حمددة على أ
لف ضرورية يف الظرفني، جيوز استخدام االستمارة ألف لتقدمي املوافقة اخلطية السترياد الزئبق. واالستمارة أ

  . 3من املادة  7احلاالت اليت يكون فيها الطرف املستورد قد قدَّم إخطاراً عاماً باملوافقة وفقاً للفقرة 
ويتعني استخدام االستمارة باء من جانب غري األطراف لتقدمي املوافقة اخلطية إىل الطرف املصدِّر   - 7

. وجيب أن تكون االستمارة 3(ب) من املادة  6قرة من أجل استرياد الزئبق، على النحو املبنيَّ يف الف
مشفوعة بشهادة تثبت أن غري الطرف لديه تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة وتضمن 

؛ وتثبت أن استخدام هذا الزئبق سوف يقتصر على غرض مسموح 11و 10امتثاله ألحكام املادتني 
من  10رض التخزين السليم بيئيًا على النحو املبنيَّ يف املادة لألطراف مبوجب هذه االتفاقية أو لغ )1(به

  االتفاقية. واالستمارة باء غري ضرورية إذا قدم الطرف إخطاراً باملوافقة العامة.
استخدام االستمارة جيم من جانب غري األطراف اليت ُيصدَّر منها الزئبق إىل أحد عنيَّ يتو   - 8

ا مبوجب األطراف لتقدمي شهادة تثبت أن ال ا مصادر غري مسموح  زئبق ليس من املصادر احملددة على أ
إىل زئبق صادر من تعدين أوَّيل للزئبق وتشري  3من االتفاقية. وتشري الفقرة  3(ب) من املادة  5الفقرة 
(ب) إىل التدابري اليت يتخذها أحد األطراف إذا ما قرر توافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل  5الفقرة 

رافق إنتاج الكلور والقلويات، لكي يكفل التخلص من هذا الزئبق وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة م
، وذلك باستخدام عمليات ال تؤدي إىل اسرتداد 11(أ) من املادة  3السليمة بيئياً واملشار إليها يف الفقرة 

ات البديلة. وليس هناك حاجة أو إعادة تدوير أو استخالص أو إعادة االستخدام املباشر أو االستخدام
  .3من املادة  9إىل استخدام هذه االستمارة إذا كان الطرف املستورد قد اختار تطبيق الفقرة 

ويتعنيَّ استخدام االستمارة دال من جانب األطراف املستوردة أو غري األطراف اليت تفضِّل، وفقاً   - 9
ة بدًال من أن تقدم إىل الطرف املصدِّر املوافقة اخلطية ، تقدمي إخطار عام إىل األمان3من املادة  7للفقرة 

                                                      
مــن طــرف مــا أي اســتخدام ”بأنــه يعــين “ االســتخدام املســموح بــه”مــن االتفاقيــة تُعــرِّف  2الفقــرة (ك) مــن املــادة   )1(

، دون أن 7و 6و 5و 4و 3للزئبــق أو مركباتــه يتســق مــع هــذه االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك االســتخدامات املتســقة مــع املــواد 
 “.يقتصر عليها



. وجيب أن يوضح اإلخطار العام أية شروط وأحكام يقدِّم مبوجبها 3من املادة  6املطلوبة مبوجب الفقرة 
الطرف املستورد موافقته، وجيوز لذلك الطرف أو غري الطرف الذي يقدِّم اإلخطار العام إلغاء هذا 

  . ويتعني على األمانة أن حتتفظ بسجل عام جبميع هذه اإلخطارات. اإلخطار يف أي وقت
  قسم؟المعلومات التي ينبغي أن تقدم في كل ما هي   - جيم 

وضعت االستمارات لتكون، قدر املستطاع، غنية عن التفسري من حيث املعلومات اليت تقدَّم يف    -  10
كل قسم؛ وهي تقدِّم أيضاً توجيهات بشأن املعلومات املراد تقدميها. وترد االستمارات يف التذييالت ألف 

مال الُنسخ دال من هذه املبادئ التوجيهية. وتُعرض التوجيهات يف نسق يقصد به تيسري استك - 
  دال.  - اإللكرتونية واملتاحة على اإلنرتنت من االستمارات ألف 

  دور السجالت وكيفية استخدامها  - دال   
العامة  . واألول هو السجل العام جلميع اإلخطارات3أنشئ سجالن اثنان يف إطار املادة   -  11

املقدَّمة إىل األمانة من األطراف أو من غري األطراف املستوردة باعتبارها املوافقة اخلطية املطلوبة مبوجب 
. والثاين هو السجل العام لإلخطارات املقدَّمة من األطراف اليت قدَّمت إخطارات 3من املادة  6الفقرة 

  من تلك املادة.  8دم تطبيق الفقرة ، وقررت ع3من املادة  7عامة باملوافقة مبوجب الفقرة 
وتتيح األمانة سجل اإلخطارات العامة بشكل علين للسماح لألطراف املصدِّرة بالرجوع إليه قبل   -  12

الشروع يف عمليات تصدير الزئبق. وسوف يسمح أيضًا لألطراف املصدِّرة أن حتدِّد أي شروط وأحكام 
ري األطراف يف إعطاء موافقتها على االسترياد. ونظرًا ألن ُتطبقها اجلهات املستوردة من األطراف أو غ

، يعين إدراج أحد األطراف أو 3من املادة  6اإلخطار يصلح ليكون املوافقة اخلطية اليت تتطلبها الفقرة 
حيتاج إىل التماس موافقة خطية مستقلة فيما يتعلق بعملية  غري األطراف يف السجل أن الطرف املصدِّر ال

دَّدة، وجيوز له بدًال من ذلك أن يعتمد على املوافقة اخلطية املبيَّنة يف السجل، مع مراعاة أية استرياد حم
  شروط وأحكام يضعها البلد املستورد.

وجبوز أن يرجع أحد غري األطراف إىل سجل اإلخطارات الواردة من األطراف اليت قررت عدم   -  13
مطلوب للتصدير من غري األطراف إىل األطراف املدرجة . واستخدام االستمارة جيم غري 8تطبيق الفقرة 
  يف السجل.

  من أين يتم الحصول على االستمارات  -  هاء  
. )www.mercuryconvention.org(تتاح االستمارات على املوقع الشبكي التفاقية ميناماتا   -  14

رسل ُنسخ من االستمارات إلكرتونيًا إىل مجيع األطراف من خالل جهات وعالوة على ذلك، سوف تُ 
من االتفاقية. وإذا أُدخل تعديل أو حتديث على االستمارات،  17االتصال الوطنية املسماة مبوجب املادة 

  ستقدَّم االستمارات اجلديدة أيضاً إىل جهات االتصال الوطنية. وستتاح أيضاً لدى األمانة عند الطلب. 
  االستمارات إرسالكيفية   -  واو  

تُرسل مباشرة بني األطراف االستمارات اليت تقدم املوافقة على االسترياد (االستمارتان ألف   -  15
وباء)، واالستمارة اليت تقدم شهادة غري الطرف إلثبات مصادر الزئبق املراد تصديره إىل األطراف 

ل جبهات االتصال الوطنية لدى األطراف املعنية. (االستمارة جيم)، وذلك باستخدام معلومات االتصا
  ويوصى بأن تقدِّم األطراف املعنية إىل األمانة ُنسخاً من هذه االستمارات.



تقدَّم إىل األمانة االستمارة اليت متثل إخطارًا عامًا باملوافقة على  3من املادة  7ووفقًا للفقرة   -  16
  استرياد الزئبق (االستمارة دال).



  ألف التذييل
  االستمارة ألف

  استمارة لتقديم موافقة خطية من طرف من أجل استيراد الزئبق
(ال تشترط االتفاقية تقديم هذه االستمارة في الحاالت التي يكون فيها الطرف المستورد قد قدَّم 

  )3من المادة  7إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 
  الطرف المستورديقدمها التي القسم ألف: معلومات االتصال 

  اسم الطرف:
  جهة االتصال الوطنية املعيَّنة:  

  العنوان:  
  اهلاتف:    

  الفاكس:     
  الربيد اإللكرتوين:

  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف أو غير الطرف المصدِّرالقسم باء: 
  اسم الطرف أو غري الطرف:

  املسؤول: اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة أو املوظف احلكومي
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  بالنسبة للقسمين ألف وباء توجيهات
. وجيوز يف بعض 17وطنية املعيَّنة وفقًا للمادة تكون جهة االتصال هي جهة االتصال البالنسبة للطرف 

تني احلالتني تكون احلاالت أن تكون لدى الطرف جهة اتصال معينة ألغراض التجارة يف الزئبق. ويف ها
معلومات جهة االتصال متاحة علنًا عن طريق األمانة. ويف حالة عدم وجود أي من هاتني اجلهتني 
يكون االتصال عن طريق وزارة اخلارجية لدى الطرف، عن طريق البعثة الدائمة يف جنيف على سبيل 

  املثال.
   يف هذا الشأن. نياملسؤول نيحلكوميا نياملوظف لغري األطراف فهي تتوىل مسؤولية حتديدبالنسبة و 

  معلومات عن الشحنة يقدمها البلد المصدِّر: جيمالقسم 
  من الزئبق: يرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحنها

  يرجى حتديد التاريخ التقرييب للشحن: 
  يرجى بيان ما إذا كان الزئبق من التعدين األوَّيل للزئبق:



كان الزئبق قد حدده الطرف املصدِّر بأنه من فائض الزئبق الناتج عن وقف تشغيل يرجى بيان ما إذا  
  مرافق إنتاج الكلور والقلويات:

  (إذا كان البلد املصدِّر غري طرف، ينبغي أن يطلب الطرف املستورد أيضاً ملء االستمارة جيم)
  توجيهات
ها من الزئبق تسمح للبلد املستورد بأن يتخذ قراراً بالكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحن املتعلقةاملعلومات 

مدروساً بشأن أية شحنة يوافق عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أي جهد يُبذل لتتبع سري 
  الشحنة اليت قد يود البلد تنفيذها.
احلريف  تعدين الذهبلتعدين األوَّيل للزئبق، ال جيوز استخدامه ألغراض لوإذا كان الزئبق يأيت من مصدر 

، أو 3من املادة  4لفرتة حمدودة حسب ما تنص عليه الفقرة ميكن استخدامه  ولكنضيق النطاق، الو 
. وجيوز 5أو يف عمليات التصنيع وفقًا للمادة ، 4لتصنيع املنتجات املضاف إليها الزئبق وفقًا للمادة 

باستخدام عمليات ال تؤدي إىل اسرتداده أو إعادة تدويره أو استخالصه  11التخلص منه وفقًا للمادة 
  االستخدامات البديلة.إىل إدخاله يف أو استخدامه املباشر أو 

وقف تشغيل مرافق إنتاج  تج عنالنافائض الزئبق  أن الزئبق كان عبارة عنلطرف املصدِّر ا حددوإذا 
تكفل التخلص منه وفقًا للمبادئ التوجيهية  التدابري اليتعلى الطرف أن يتخذ فالكلور والقلويات، 

باستخدام عمليات ال تؤدي و ، 11(أ) من املادة  3السليمة بيئيًا املشار إليها يف الفقرة  باإلدارةاملتعلقة 
  ستخالص أو إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة. االتدوير أو السرتداد أو إعادة االإىل 

 11وإذا تعني التخلص من الزئبق، تُتبع إجراءات حركة النفايات عرب احلدود املنصوص عليها يف املادة 
  ) (ج) من االتفاقية. ويف هذه احلالة ال ميكن استخدام هذه االستمارة.3(

عندما ، ال ينبغي للطرف املستورد أن يسمح بالشحنة األطرافمن غري وعندما يكون البلد املصدِّر 
  .3من املادة  9يكون الزئبق ناجتاً عن أحد املصدرين السابقني، ما مل يكن قد طبق الفقرة 

  المعلومات التي يقدمها الطرف المستورد: دالالقسم 
  : الأو  نعمما هو الغرض من استرياد الزئبق؟ يرجى اختيار 

  :10املؤقت السليم بيئياً وفقاً للمادة التخزين   ‘1’
  ال    نعم  
  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد االستخدام املقصود إذا كان معروفاً   

  __________________________________________________    
  __________________________________________________    
  __________________________________________________    

  ال    نعم    االستخدام املسموح لطرف مبوجب االتفاقية:  ‘2’
  للزئبق.إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد التفاصيل اإلضافية بشأن االستخدام املقصود   

  __________________________________________________    
  __________________________________________________    



  __________________________________________________    
  



  توجيهات
. ويتعنيَّ تقدمي 3(أ) من املادة  6هذه املعلومات ذكر الغرض من استرياد الزئبق، وفقًا للفقرة يراد من 

أحد  إىلأو  10سليم بيئياً وفقاً للمادة الؤقت املتخزين سيوجه إىل التوضيح عما إذا كان الزئبق املستورد 
التخزين املؤقت،  سيوجه إىلمبوجب االتفاقية. وإذا كان الزئبق  لألطراف ااملسموح  االستخدامات

 بـعلى هذه األسئلة  أجيبيتعنيَّ تقدمي معلومات عن االستخدام املقصود، إذا ُعرف ذلك. وإذا 
، عندئذ ُيطلب إىل الطرف املستورد أن يقدِّم مزيدًا من التفاصيل بشأن االستخدام املقصود. “نعم”

 5والفقرة  4وح به للزئبق مبوجب الفقرة مدر الزئبق قد يقيِّد االستخدام املسويرجى مالحظة أن مص
  (انظر إطار التوجيهات يف القسم جيم). 3(ب) من املادة 

  وقبل إصدار املوافقة ينبغي أن حتدد األطراف ما إذا كانت الرتتيبات املالئمة قد اُختذت وفقاً لالتفاقية.

  االقتضاءمعلومات الشحن، حسب : هاءالقسم 
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  توجيهات
اسم  ويشمل ذلك لكل منهمار، املصدِّ و املستورد التفاصيل اخلاصة بينبغي أن تشمل معلومات الشحن 

ا ا، ومعلومات االتصال الشركة . وهذا يقدِّم هلا اهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوينبيانات ، و وعنوا
يف حالة معلومات إىل جهة االتصال أو املوظف احلكومي املسؤول عن الشخص الذي ميكن االتصال به 

  تعلق بالشحنة.على الصعيد الوطين فيما ي باملتابعة أيضاً  يسمحو  ما شحنةباستفسارات تتعلق وجود 

  بيان موافقة الطرف المستورد: واوالقسم 
  ُمنحت أو رفضت:هل ُمنحت املوافقة؟ يرجى اختيار 

  رفضت        ُمنحت
  يرجى استخدام الفراغ أدناه لبيان أية شروط، أو تفاصيل إضافية أو معلومات ذات صلة

  ________________________________ ____________________    



  ________________________________ ____________________    
  

  والتاريختوقيع جهة االتصال الوطنية املعيَّنة من الطرف املستورد 
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
  توجيهات

  ينبغي أن تكون هذه جهة االتصال على النحو املبنيَّ يف القسم ألف من هذه االستمارة.
  



  التذييل باء
  االستمارة باء

  استمارة لتقديم موافقة خطية من أحد غير األطراف على استيراد الزئبق
  تقديم هذه االستمارة في الحاالت التي يكون فيها المستورد من غير األطراف(ال تشترط االتفاقية 
  )3من المادة  7قد قدَّم إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة  
  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف في االتفاقيةالقسم ألف: 
  اسم الطرف:

  اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
. وجيوز يف 17بالنسبة للطرف تكون جهة االتصال هي جهة االتصال الوطنية املعيَّنة مبوجب املادة 

بعض احلاالت أن تكون للطرف جهة اتصال حمددة ألغراض جتارة الزئبق. ويف احلالتني ينبغي أن تكون 
نة. ويف حالة عدم وجود أي من هاتني اجلهتني ُجيرى معلومات االتصال متاحة علنًا عن طريق األما

  االتصال عن طريق وزارة اخلارجية، عن طريق بعثة الطرف الدائمة يف جنيف على سبيل املثال.
  معلومات االتصال التي يقدمها غير الطرفالقسم باء: 
  اسم البلد:

  اسم املسؤول احلكومي والوكالة اليت ينتمي إليها:
  العنوان: 
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
  .نياملسؤول نياحلكومي موظفيهاد لغري األطراف، فهي تتوىل حتديبالنسبة 

  المعلومات التي يقدمها الطرف المصدِّر عن الشحنة : جيمالقسم 
  من الزئبق: يرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية اليت يراد شحنها

  التقرييب للشحن:يرجى حتديد التاريخ 
  وَّيل للزئبق:األتعدين البيان ما إذا كان الزئبق من  يرجى



يرجى بيان ما إذا كان الزئبق قد حدده الطرف املصدِّر بأنه من فائض الزئبق الناتج وقف تشغيل مرافق 
  إنتاج الكلور والقلويات:

  توجيهات
للبلد املستورد باختاذ قرار مدروس حول أية  املعلومات املتعلقة بالكمية اإلمجالية التقريبية للزئبق تسمح

يوافق عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أي جهد يُبذل لتتبع الشحنة اليت يود  اتشحن
ا.البلد    القيام 

وَّيل للزئبق، فال جيوز استخدامه يف تعدين الذهب احلريف والضيق األتعدين الوإذا كان مصدر الزئبق من 
، أو يف لتصنيع املنتجات املضاف 3من املادة  4قد ُيستخدم لفرتة حمددة وفقًا للفقرة  هلكنالنطاق، 

. وجيوز أيضًا التخلص منه وفقاً 5أو يف عمليات التصنيع وفقًا للمادة  ،4إليها الزئبق وفقًا للمادة 
ص أو إعادة ستخالاالتدوير أو السرتداد أو إعادة اال، باستخدام عمليات ال تؤدي إىل 11للمادة 

  االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة.
وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور  الناتج عنفائض الزئبق هو  ر أن الزئبقوإذا حدد الطرف املصدِّ 

تكفل التخلص منه وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة اليت تدابري الوالقلويات، جيب على الطرف اختاذ 
سرتداد أو االباستخدام عمليات ال تؤدي إىل و ، 11(أ) من املادة  3إليها يف الفقرة  السليمة بيئياً املشار

  ستخالص أو إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة.االتدوير أو الإعادة 
وإذا كان يتعني التخلص من الزئبق، تُتبع إجراءات حركة النفايات عرب احلدود املنصوص عليها يف املادة 

  ) (ج) من االتفاقية. ويف هذه احلالة ال ميكن استخدام االستمارة.3( 11

  شهادة ومعلومات يقدمها المستورد غير الطرف: دالالقسم 
أن يقدِّم املستورد من غري األطراف شهادة تثبت أن لديه تدابري  3من املادة ‘  1’(ب)  6تقتضي الفقرة 

  من االتفاقية. 11و 10االمتثال للمادتني تكفل محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة وتكفل 
   ال أونعم هل لدى بلدكم مثل هذه التدابري ؟ يرجى اختيار   

  ال    نعم  
إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقدمي الوثائق املناسبة اليت تبني هذه التدابري. وجيوز أن تشمل 

ى على الصعيد الوطين هذه الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو أية تدابري أخر 
  وينبغي أن تقدَّم تفاصيل كافية إلثبات فعالية هذه التدابري.

إضافة إىل ذلك، ال جيوز تصدير الزئبق من أحد األطراف إىل أحد غري األطراف إال لالستخدامات 
ا لألطراف مبوجب االتفاقية أو من أجل التخزين املؤقت السليم بيئياً، على النحو  املبنيَّ يف املسموح 

  من االتفاقية. 10املادة 
  :ال أونعم هو الغرض من استرياد الزئبق؟ يرجى اختيار  ما

  :10التخزين املؤقت السليم بيئياً وفقاً للمادة   ‘1’  
  ال    نعم        

  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد االستخدام املقصود إذا كان ذلك معروفاً.  
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    



  
ا لألطراف مبوجب االتفاقية:أحد االستخدامات   ‘2’     املسموح 
  ال    نعم        

   إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى حتديد تفاصيل إضافية عن االستخدام املقصود للزئبق.  
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    

  
  توجيهات

بشأن من غري األطراف ، املعلومات اليت يتعنيَّ أن يقدمها املستورد 3(ب) من املادة  6ُحتدِّد الفقرة 
، اليت تقتضي أن ‘1’(ب)  6استخدام الزئبق املراد استرياده. ويتصل السؤال األول املذكور أعاله بالفقرة 

أن لديه تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة تثبت شهادة من غري األطراف يقدِّم املستورد 
التدابري، مبا يف ذلك التشريعات أو من االتفاقية. فإذا وجدت هذه  11و 10وتكفل االمتثال للمادتني 

اليت ناسبة املوثائق القدِّم تأن  اجلهة املستوردة من غري األطرافاللوائح أو غريها من التدابري، يُطلب إىل 
  . وينبغي أن تقدِّم الوثائق تفاصيل كافية إلثبات مدى فعالية التدابري.صحة ذلكتثبت 

(ب)  6لغرض من استرياد الزئبق، وفقًا للفقرة عن احلصول على معلومات إىل اويسعى السؤال الثاين 
أو  10التخزين املؤقت السليم بيئيًا وفقًا للمادة هو املقصود الغرض ، أي ما إذا كان 3من املادة ‘ 2’

االتفاقية. فإذا كانت  مبوجب ألحد األطراف ااملسموح  اتاالستخدام هو أحد إذا كان املقصود
بنعم، عندئذ يُطلب إىل الطرف املستورد أن يقدِّم مزيداً من التفاصيل بشأن االستخدام املقصود. اإلجابة 

والفقرة  4أن مصَدر الزئبق ميكن أن يقيد االستخدام املسموح به للزئبق مبوجب الفقرة  ويرجى مالحظة
  ). جيم يف القسم إطار التوجيه (ب) (انظر 3من املادة  5
  

  عن الشحن، حسب االقتضاء معلومات: هاءالقسم 
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:



  الفاكس:
 الربيد اإللكرتوين: 

  توجيهات
بيانات و  اسم الشركةر، مبا يف ذلك معلومات الشحن تفاصيل عن املستورد واملصدِّ ينبغي أن تشمل 
ا ك علومات إىل جهة االتصال أو املالعنوان واهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين. وهذا يقدِّم االتصال 

بشأن عند توجيه أية استفسارات  اميكن االتصال  عن اجلهة اليتإىل املوظف احلكومي املسؤول 
  على الصعيد الوطين فيما يتعلق بالشحنة. باملتابعةيسمح و لشحنة ا

  اإلشارة بالموافقة من جانب المستورد من غير األطراف: واوالقسم 
  :رفضت أو ُمنحتيرجى اختيار  هل ُمنحت املوافقة؟

  فضترُ         ُمنحت  
  يرجى استخدام الفراغ التايل لبيان أية شروط، أو تفاصيل إضافية أو معلومات ذات صلة.

  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    

  والتاريخ:توقيع املوظف احلكومي املسؤول لدى املستورد غري الطرف، 
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
  توجيهات

 هوله. وينبغي أن يكون التابع سؤول املكومي احلوظف يقوم بدور املمسؤولية حتديد من يتوىل كل بلد 
  نفس جهة االتصال املبيَّنة يف القسم باء من هذه االستمارة. 



  التذييل جيم
  االستمارة جيم

  غير األطراف بشأن مصدر الزئبق المراد تصديره إلى أحد األطرافشهادة أحد استمارة 
  لكي تستخدم باالقتران مع االستمارة ألف أو االستمارة دال، عند الطلب

، من االتفاقية على أن ال يسمح أي طرف باسترياد الزئبق من غري طرف 3من املادة  8تنص الفقرة 
ري الطرف قد قدَّم شهادة تفيد بأن الزئبق ليس من مصادر سيقدِّم الطرف له موافقته اخلطية ما مل يكن غ

ا مبوجب الفقرة  ا مصادر غري مسموح  (ب)، أي أن مصدره ليس من  5أو الفقرة  3حمددة على أ
التعدين األوَّيل للزئبق أو من الزئبق الذي حيدد املصدِّر غري الطرف بأنه فائض الزئبق الناتج عن وقف 

  كلور والقلويات.تشغيل مرافق إنتاج ال
  القسم ألف: المعلومات التي يقدمها المصدِّر غير الطرف عن الشحنة 

  لزئبق:ا من ايرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحنه
  حتديد التاريخ التقرييب للشحن:يرجى 

  توجيهات
لزئبق تسمح للبلد املستورد باختاذ قرار من ا االكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحنهاملتعلقة باملعلومات 

تتبع مساعي عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف مينح املوافقة  الشحنات اليتمدروس بشأن 
االشحنة اليت قد يود البلد    . القيام 

  معلومات عن الشحن، حسب االقتضاءالقسم باء: 
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  توجيهات
الشركة ومعلومات ينبغي أن تشمل معلومات الشحن تفاصيل كل من املستورِد واملصدِّر، مبا يف ذلك اسم 

ا من  هة االتصال أو جلعلومات وهذا يوفر املاهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين. و العنوان االتصال 



أيضاً يسمح و بالشحنة، لالستفسارات املتعلقة  ااالتصال عن اجلهة اليت ميكن املوظف احلكومي املسؤول 
  على الصعيد الوطين فيما يتعلق بالشحنة. باملتابعة

  الشهادة: جيمالقسم 
الزئبق الذي تتضمنه الشحنة واملبنيَّ يف هذه من االتفاقية، تشهد حكوميت أن  3من املادة  8وفقًا للفقرة 

  االستمارة ليس مصدره أياً مما يلي:
  التعدين األوَّيل للزئبق؛ أو  ‘1’
الزئبق الذي حدده الطرف املصدِّر من غري األطراف باعتباره فائض الزئبق الناتج عن   ‘2’

  وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات.
  معلومات داعمة 

  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
  توجيهات

 الذي تتضمنهالزئبق  تثبت أنشهادة ل حكومة البلد املصدِّر غري الطرف تقدمي شرطيبني هذا القسم 
ا مبقتضى الفقرة  كمصادرددة  احملصادر املالشحنة ليس من  (ب) من املادة  5أو الفقرة  3غري مسموح 

بأنه فائض  الذي حتدد جهة مصدِّرة من غري األطرافمن االتفاقية، أي، التعدين األوَّيل للزئبق أو الزئبق  3
وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات. وهذا يسمح للمصدِّر غري الطرف بأن يقدِّم  الناتج عنالزئبق 

 ويضععلومات داعمة تتصل بالشهادة. وجيب أن يوقِّع املوظف احلكومي املسؤول أيضًا على االستمارة م
نفس املوظف املسؤول الذي جرى حتديده يف  توقيع االستمارة واملصادقة عليها من جانبالتاريخ. وينبغي 

  طرف).الغري  اليت يقدمها املصدِّرالقسم باء من االستمارة ألف (معلومات االتصال 
  

   



  التذييل دال
  دالاالستمارة 

  استمارة اإلخطار العام للموافقة على استيراد الزئبق 
  

من االتفاقية على أنه جيوز للطرف املصدِّر االعتماد على إخطار عام يقدمه  3من املادة  7تنص الفقرة 
من  6لألمانة مستورد من األطراف أو غري األطراف، باعتبار ذلك املوافقة اخلطية املطلوبة مبقتضى الفقرة 

جبها موافقة املستورد الطرف أو غري . وُحيدِّد هذا اإلخطار العام أية شروط وأحكام تقدَّم مبو 3املادة 
  الطرف. وحتتفظ األمانة بسجل عام لكل هذه اإلخطارات. 

وجيوز للطرف أو غري الطرف إلغاء اإلخطار يف أي وقت. وعلى الطرف أو غري الطرف الذي يلغي 
ىل تاريخ اإلخطار أن يقدِّم لألمانة طلبًا خطيًا بشطبه من السجل العام لإلخطارات العامة، وأن يشري إ

  سريان هذا اإللغاء.
ال يتناول سوى شرط  3من املادة  7وُتذكَّر األطراف بأن تقدمي اإلخطار العام أو قبوله وفقًا للفقرة 

املوافقة اخلطية بالنسبة لكل شحنة من الزئبق. وهو ال يعفي األطراف من االلتزامات األخرى مبوجب 
  (انظر االستمارة جيم). 3من املادة  8و 6قرتني االتفاقية، وبصفة خاصة االلتزامات مبوجب الف

  القسم ألف: معلومات االتصال لإلخطارات العامة بالموافقة
  اسم الطرف أو غري الطرف:

  اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة أو اسم الوكالة احلكومية واملوظف:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
ولكن  .17لمادة وفقًا لهي جهة االتصال الوطنية املعيَّنة عادة ، تكون جهة االتصال لألطرافبالنسبة 

جيوز أن تكون لدى الطرف يف بعض احلاالت جهة اتصال حمددة ألغراض جتارة الزئبق. ويف احلالتني 
من ينبغي أن تكون معلومات االتصال متاحة للجمهور عن طريق األمانة. ويف حالة عدم وجود أي 

  هاتني اجلهتني ُجيرى االتصال عن طريق وزارة اخلارجية للطرف، مثالً عن طريق بعثته الدائمة يف جنيف.
   .موظفيها احلكوميني املسؤولني يف هذا الصددمسؤولية حتديد فهي تتوىل غري األطراف، وبالنسبة ل

  اإلخطار العام بالموافقة: باءالقسم 
ذه الوثيقة إخطارًا عامًا باملوافقة على واردات الزئبق. وجيوز أن يعتمد الطرف املصدِّر  تقدِّم حكوميت 

  من االتفاقية.  3من املادة  6على هذا اإلخطار العام بوصفه املوافقة اخلطية املطلوبة مبقتضى الفقرة 



 القسم جيم: أحكام وشروط اإلخطار العام
  دناه لتحديد أية أحكام وشروط:املساحة أاستخدام  يرجى

  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    

  
  

  توجيهات
يرغب الطرف املستورد يف حتديدها فيما خيص  قديتيح هذا القسم فرصة لتحديد أية أحكام وشروط 

من شروط  لموافقة قبل االسترياد كشرطشرطًا مسبقًا لأن حيدِّد الطرف وال يراد منه اإلخطار العام. 
ميكن أن يعطي املوافقة باستخدام االستمارة ألف دون تقدمي إخطار إلخطار العام، نظرًا ألن الطرف ا

  عام.

  تقديم شهادة من جهة غير طرف (هذا القسم ال ينطبق على األطراف): دالالقسم 
  من االتفاقية، تشهد حكوميت بأن:  3من املادة  6وفقاً للفقرة 

 10كفل امتثاهلا ألحكام املادتني لديها تدابري قائمة تكفل محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة وت  
من االتفاقية. ويرجى تقدمي الوثائق املالئمة اليت تثبت وجود هذه التدابري. وجيوز أن تشمل هذه  11و

الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو غريها من التدابري املتخذة على الصعيد الوطين، وجيب 
  ه التدابري؛ تقدمي تفاصيل كافية إلثبات فعالية هذ

ذا اإلخطار العام إّال يف استخدام مسموح به ألحد    وال يستخدم الزئبق املستورد املشمول 
من  10األطراف مبوجب االتفاقية، أو للتخزين املؤقت السليم بيئيًا على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  االتفاقية. 
ا مبوجب االتفاقية،  أو للتخزين املؤقت السليم بيئياً، يرجى تقدمي وبالنسبة لالستخدامات املسموح 
  املعلومات، إن وجدت، بشأن االستخدام املقصود للزئبق: 

  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    

  
  توجيهات

فيما يتعلق حبماية صحة اإلنسان  القائمةيقدِّم هذا القسم شهادة من جهة غري طرف فيما خيص التدابري 
جراءات أو اإلوجود هذه التدابري، اليت قد تتخذ شكل  إلثبات والشهادة مطلوبةوسالمة البيئة. 

على الصعيد الوطين. وجيب أن  اليت وضعت يف هذا الصددلوائح أو غريها من التدابري التشريعات أو ال
ن الزئبق املشمول يفيد بأبيان  ويلزم أيضاً تفاصيل كافية إلثبات فعالية هذه التدابري. الشهادة تقدِّم 

كما يُطلب به مبقتضى االتفاقية،   مسموحمن أجل استخدام  إال لن يستعململوافقة باإلخطار العام با



  تقدمي معلومات إضافية عن االستخدام املقصود للزئبق.
  

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ
  االسم:  
  املسمى الوظيفي:  
  التوقيع:  
  التاريخ:  
  توجيهات

موظفها احلكومي املسؤول. وينبغي من يقوم بدور حتديد األطراف مسؤولية غري من اجلهات كل جهة   تتوىل
  أن يكون هو جهة االتصال نفسها املبيَّنة يف القسم ألف من هذه االستمارة.

    



  القسم الثاني: توجيهات بشأن استخدام االستمارة هاء
األطراف التي تختار عدم تطبيق  المقدَّم مناإلخطار لسجل المعلومات  استكمالتوجيهات بشأن 

  من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 3من المادة  8الفقرة 
  .3من المادة  9تستخدم االستمارة هاء في حالة اختيار الطرف تطبيق الفقرة 

  االستمارة هاء
من اتفاقية  3من المادة  8األطراف التي تختار عدم تطبيق الفقرة تقدمه إخطار لسجل المعلومات 

  يناماتا بشأن الزئبقم
  :اسم الطرف

  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ___________________  �  

  :على الصادرات املطبَّقةالقيود الشاملة 
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________      

  التدابري الداخلية املطبقة لضمان اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق املستورد:
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________    
  ________________________________ ____________________      

  :طرافاألغري  اجلهاتواردات الزئبق من 
 الكمية املستوردةبلد املنشأ
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