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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 4027 سبتمرب/أيلول 42-42 جنيف،

*من جدول األعمال ادلؤقت‘ 2’( ج) 5البند 
 

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء 
بشأنها في اجتماعو األول: مسائل توصي بها لجنة 
التفاوض الحكومية الدولية: اعتماد النماذج التي 
ستستخدم في طلب اإلعفاء من تواريخ التخلص 

 التدريجي المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء

ن تواريخ إنجاز التخلص التدريجي المدرجة في النماذج التي ستستخدم لتسجيل إعفاء م
المرفق ألف والمرفق باء، بما في ذلك المعلومات التي يتعين تقديمها عند تسجيل اإلعفاء، 

 سجل اإلعفاءاتونماذج 
 مذكرة من األمانة

إقليمية اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أنو جيوز ألي دولة أو منظمة يف  ٦من ادلادة  2تنص الفقرة  - 2 
للتكامل االقتصادي أن تسجِّل نفسها للحصول على واحٍد أو أكثر من اإلعفاءات من تواريخ التخلص النهائي 
التدرجيي ادلدرجة يف ادلرفق ألف، بالنسبة للمنتجات اليت يضاف إليها الزئبق، ويف ادلرفق باء، بالنسبة لعمليات 

بق، وذلك بإخطار األمانة خطّياً، إما عندما تصبح طرفًا يف التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئ
يتجاوز تاريخ بدء نفاذ  االتفاقية أو يف حالة إدخال أي تعديل على ادلرفق ألف أو ادلرفق باء، يف موعد ال

التعديل ادلطبق بالنسبة للطرف. ويكون أي تسجيل من ىذا القبيل مشفوعًا ببيان يعّلل حاجة الطرف إىل 
، ديكن تسجيل إعفاء، إما فيما يتعلق بفئة ُمدرجة يف ادلرفق ألف أو باء، ٦من ادلادة  4. ووفقًا للفقرة اإلعفاء

 أو فيما يتعلق بفئة فرعية حتّددىا أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي.
أو أكثر جيب  من االتفاقية أيضاً على أن كل طرف حصل على إعفاء واحد ٦من ادلادة  ٣وتنص الفقرة  - 4

 2أن حيدَّد يف سجل، وأن على األمانة أن تنشئ السجل وحتتفظ بو وتتيحو للجمهور. وكما ىو مبٌن يف الفقرة 

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1. 
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، سجل يشتمل على قائمة باألطراف اليت حصلت على إعفاء واحد أو أكثر، واإلعفاء أو ٦من ادلادة 
 اإلعفاءات ادلسجلة لكل طرف، وتاريخ انقضاء كل إعفاء.

من القرار الذي اختذه مؤدتر ادلفوضٌن ادلعين باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وادلتعلق  5مبوجب الفقرة و  - ٣
، ادلرفق األول( قرر مؤدتر ادلفوضٌن أنو ينبغي للجنة UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4)بالرتتيبات يف الفرتة االنتقالية 

بشأن الزئبق أن تُعد وأن تعتمد مؤقتاً، إىل حٌن صدور التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً 
مقرر عن مؤدتر األطراف، البنود الضرورية للتنفيذ الفعال لالتفاقية عند دخوذلا حيز النفاذ، ومن بينها على وجو 
اخلصوص منوذج تسجيل اإلعفاءات، وادلعلومات اليت يتعٌن تقدديها عند التسجيل للحصول على إعفاء، وسجل 

 اءات الذي ستحتفظ بو األمانة.عفاإل
ويف أعقاب ىذا الطلب، وضعت اللجنة يف دورهتا السادسة واعتمدت على أساس مؤقت، وذلك يف  - 2

من تواريخ  إعفاءانتظار النظر فيها واحتمال اعتمادىا من مؤدتر األطراف يف اجتماعو األول، منوذجٌن لتسجيل 
دما تصبح جهة ما طرفاً، أحدمها للمنتجات ادلضاف إليها الزئبق التخلص التدرجيي ادلدرجة يف االتفاقية، عن

ادلدرجة يف اجلزء األول من ادلرفق ألف لالتفاقية، واآلخر لعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركباتو، 
مانة، أي ادلدرجة يف اجلزء األول من ادلرفق باء لالتفاقية؛ ومنوذجٌن لسجل اإلعفاءات الذي ستحتفظ بو األ

منوذج واحد لكل مرفق من ادلرفقٌن. ويتضمن منوذج تسجيل اإلعفاءات متطلبات ادلعلومات اليت ستقدم عند 
          تسجيل اإلعفاء. وتستنسخ النماذج ادلعتمدة مؤقتاً يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة، بدون حترير رمسي.

 اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
، مبا يف ذلك ادلعلومات اليت إعفاءرد يف ادلرفق األول ذلذه ادلذكرة مشروع مقرر بشأن مناذج تسجيل ي - 5

 يتعٌن تقدديها عند تسجيل اإلعفاء، وبشأن مناذج سجالت اإلعفاءات.
تاً وقد يود مؤدتر األطراف أن ينظر يف اعتماد مشروع ادلقرر الوارد يف ادلرفق األول والنماذج ادلعتمدة مؤق - ٦

 .على النحو ادلطروح من اللجنة، وىي مبينة يف ادلرفق الثاين
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 المرفق األول

: النماذج التي ستستخدم في تسجيل إعفاء من تواريخ التخلص xx/1-مشروع المقرر ا م
 التدريجي المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء، ونماذج سجل اإلعفاءات

 إن مؤدتر األطراف،
، على النحو ٦من ادلادة  4و 2بالفقرتٌن  عمالً  إعفاءتسجيل تخدمة لالنماذج ادلسيعتمد  -2

 ادلبٌن يف مرفق ىذا ادلقرر؛
، على النحو ادلبٌن يف ٦من ادلادة  2و ٣بالفقرتٌن  مناذج سجل اإلعفاءات عمالً  أيضاً يعتمد  -4

 مرفق ىذا ادلقرر؛
ظمات التكامل االقتصادي إىل األمانة أن تتيح النماذج ادلذكورة أعاله للدول ومنيطلب  -٣

 ن أجل تسجيل إعفاء من اإلعفاءات؛اإلقليمي ادلذكورة أعاله، م
إىل األمانة أن تنشئ سجاًل لإلعفاءات حسب النماذج ادلذكورة أعاله وأن حتتفظ يوعز  -2

 بالسجالت وتتيحها الطالع اجلمهور.
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 المرفق الثاني

ليات المدرجة في الجزء األول من المرفقين ألف النموذج المقترح لتسجيل إعفاءات المنتجات والعم
 وباء

 المرفق ألف: المنتجات المضاف إليها الزئبق
 4تسجيل إعفاء فيما يخص المادة 

 الطرف:
من االتفاقية. وال يشرتط  ٦من ادلادة  2هبذا خُتَطر أمانة اتفاقية ميناماتا بتسجيل اإلعفاء التايل عماًل بالفقرة 

 لمنتجات ادلستثناة من ادلرفق ألف.احلصول على إعفاء ل
المنتجات المضاف إليها الزئبق المدرجة في 

 الجزء األول من المرفق ألف
يرجى اإلشارة إلى الفئة أو الفئة 
الفرعية التي يجري تسجيل اإلعفاء 
فيما يخصها، وىل ىو للتصنيع 

 و/أو االستيراد و/أو التصدير

مدة اإلعفاء )إذا كانت 
من تاريخ أعوام  5أقل من 

 التخلص التدريجي(

البطاريات، ما عدا البطاريات الزرّية ادلصنوعة 
من الزنك وأكسيد الفضة اليت حتتوي على الزئبق 

٪ والبطاريات الزرّية اذلوائية ادلصنوعة 4>بنسبة 
 ٪4>من الزنك واحملتوية على الزئبق بنسبة 

 
 

 

ادلفاتيح الكهربائية وادلرحِّالت، ما عدا قناطر 
س السعة أو الفقد العالية الدقة وادلفاتيح قيا

وادلرحالت الالسلكية ذات الذبذبة العالية يف 
يزيد  أجهزة ادلراقبة والتحكُّم، مبحتوى زئبق ال

 ملغم لكل قنطرة أو مفتاح أو مرحِّل 40عن 

 

 

 

مصابيح فلَورية مدرلة ألغراض اإلنارة العامة 
واط وزلتوى  ٣0ذات قدرة تقل عن أو تساوي 

 ملغم لكل مشعلة مصباح 5زئبق يزيد عن 

 
 

 

ادلصابيح الفلورية ادلستقيمة ادلستخدمة ألغراض 
 اإلنارة العامة:

 ٦0>مصابيح الفسفور الثالثي النطاق  ( أ)
 حملغم لكل مصبا  5وى زئبق يزيد عن واط وزلت

 20≥مصابيح الفسفور اذلالوفوسفايت  ( ب)
ملغم لكل  20واط وزلتوى زئبق يزيد عن 

 مصباح

 

 

 

ادلصابيح اليت تعمل بالضغط ادلرتفع لبخار الزئبق 
 وُتستعمل ألغراض اإلنارة العامة

 
 

 

الزئبق يف ادلصابيح ذات ادلهبط البارد وادلصابيح 
الَفلَورية ذات القطب اخلارجي للوحات العرض 

 كرتونية:اإلل
ملم( مبحتوى زئبق  500≥القصًنة ) )أ(

 ملغم لكل مصباح ٣,5يزيد عن 
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 4تسجيل إعفاء فيما يخص المادة 
 500≥ملم و 500<ادلتوسطة الطول ) )ب(

ملغم لكل  5ملم( مبحتوى زئبق يزيد عن  2
 مصباح

ملم( مبحتوى زئبق  2 500<الطويلة ) )ج(
 ملغم لكل مصباح 2٣يزيد عن 

واحد مواد التجميل )مبحتوى زئبق يزيد عن جزء 
بادلليون(، مبا يف ذلك صابون وكرديات تفتيح 
البشرة، ويستثىن منها مواد جتميل منطقة العٌن 
حيث يستخدم الزئبق كمادة حافظة وال يوجد 

 (2)ذلا بديل فّعال ومأمون

 

 

 

مبيدات اآلفات، وادلبيدات األحيائية، ومواد 
 التطهًن

   

ا أجهزة القياس غًن اإللكرتونية التالية، ما عد
أجهزة القياس غًن اإللكرتونية ادلركَّبة يف ادلعدات 
الكبًنة أو تلك ادلستخدمة يف القياس العايل 

 يوجد ذلا بديل خال من الزئبق: الدقة واليت ال
 البارومرتات؛ )أ(

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

 

 

 

بيان التوضيحي بشأن احلاجة إلعفاء، بواقع بيان واحد لكل فئة منتج مدرجة يف اجلزء األول من يرجى إرفاق ال
 ادلرفق ألف.

وجيوز للطرف ادلسجل أن يدرج، حسب االقتضاء، ادلعلومات التالية كجزء من بيان احلاجة لإلعفاء أو كإضافًة 
 إليو:

 أو التصدير أو التصنيع أو لضبط  أي جدول زمين أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من االستًناد
 مواصفات التصنيع هبدف االمتثال لرتكيزات الزئبق يف ادلنتجات الواردة يف ادلرفق ألف؛

 .معلومات عن مستوى سلزونات ادلنتج ادلوجودة على ادلستوى الوطين 

 ىذا اإلخطار مقدم من:

    الوظيفة:

    ادلؤسسة/اإلدارة:

    العنوان:

  لربيد اإللكرتوين:ا فاكس: ىاتف:

  (اليوم/الشهر/السنةالتاريخ: )  اسم جهة االتصال:

 يرجى إعادة النموذج بعد ملئو إلى العنوان التالي:
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 
 3460 797 22 41+فاكس: 

 mercury.chemicals@unep.orgبريد إلكرتوين: 

  
                                                           

 مواد التجميل أو أنواع الصابون أو الكرديات ادللوثة بكميات ضئيلة جداً من الزئبق. انليس ادلقصود ى ( 2)
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 المرفق باء: العمليات التي يستخدم فيها الزئبق

  5تسجيل إعفاء فيما يخص المادة 
 الطرف:

 من االتفاقية. ٦من ادلادة  2اء التايل عماًل بالفقرة هبذا خُتَطر أمانة اتفاقية ميناماتا بتسجيل اإلعف
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو 
مركباتو وفق ما ىو وارد في الجزء األول من 

 المرفق باء

يرجى اإلشارة إلى الفئة أو 
الفئة الفرعية التي يجري 

 تسجيل اإلعفاء فيما يخصها

مدة اإلعفاء )إذا كانت أقل 
ام من تاريخ أعو  5من 

 التخلص التدريجي(
   إنتاج الكلور والقلويات

إنتاج األسيتالدىيد الذي ُيستخدم فيو الزئبق أو 
 مركباتو كمواد حفازة

  

 يرجى إرفاق بيان توضيحي بشأن احلاجة لإلعفاء، بواقع بيان واحد لكل فئة من فئات العمليات.
علومات التالية كجزء من بيان احلاجة لإلعفاء أو كإضافًة وجيوز للطرف ادلسجل أن يدرج، حسب االقتضاء، ادل

 إليو:
 أي جدول زمين أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من استخدام الزئبق يف ادلرافق؛ 
  حتديد ادلرافق اليت جيري تسجيل اإلعفاء فيما خيصها، مبا يف ذلك طاقة ادلرافق واالستخدام السنوي ادلتوقع للزئبق

 يف تلك ادلرافق.
  ا اإلخطار مقدم من:ىذ

   الوظيفة:
   ادلؤسسة/اإلدارة:

   العنوان:
  الربيد اإللكرتوين:  فاكس: ىاتف:

  التاريخ: )اليوم/الشهر/السنة(  اسم جهة االتصال:
 

  يرجى إعادة النموذج بعد ملئو إلى العنوان التالي:
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 

 3460 797 22 41+فاكس: 
 mercury.chemicals@unep.orgبريد إلكرتوين: 
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 ريجيالتد النموذج المقترح لسجل اإلعفاءات من تواريخ التخلص
 الجزء األول من المرفق ألف المدرجة في

 باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
بيان الفئة/الفئة الفرعية المحددة  الطرف

التي يجري تسجيل اإلعفاء فيما 
يخصها، وىل اإلعفاء للتصنيع 
 و/أو االستيراد و/أو التصدير

 بيان أسباب اإلعفاء
)يظهر يف بالصورة المقدم بها 

إىل البيان بالصورة شكل رابط حييل 
 اليت قدمو هبا الطرف(

تاريخ انتهاء اإلعفاء 
 )أ()اإلعفاءات(

ينتهي األجل النهائي جلميع اإلعفاءات بعد مخس سنوات من تاريخ التخلص التدرجيي ادلعين ادلدرج يف اجلزء األول من ادلرفق  )أ( 
 ألف، ما مل يشر الطرف إىل خالف ذلك.

 التدريجي المدرجة فاءات من تواريخ التخلصالنموذج المقترح لسجل اإلع
 في الجزء األول من المرفق باء
 التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

الفئة/الفئة الفرعية المحددة التي  الطرف
يجري تسجيل اإلعفاء فيما 

 يخصها

 بيان أسباب اإلعفاء
)يظهر يف بالصورة المقدم بها 

شكل رابط حييل إىل البيان بالصورة 
 و هبا الطرف(اليت قدم

تاريخ انتهاء اإلعفاء 
 )أ()اإلعفاءات(

ينتهي األجل النهائي جلميع اإلعفاءات بعد مخس سنوات من تاريخ التخلص التدرجيي ادلعين ادلدرج يف اجلزء األول من ادلرفق  )أ( 
 باء، ما مل يشر الطرف إىل خالف ذلك.

____________ 


