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اتفاقية ميناماتا مؤتمر األطراف في 
  بشأن الزئبق

  األولاالجتماع 
  2017 سبتمرب/أيلول 29-24 جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت‘ 1’) أ( 5البند 

مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء 
بشأنها في اجتماعه األول: مسائل تنص عليها 

، وال سيما ٣االتفاقية: التوجيهات المتعلقة بالمادة 
  3من المادة  8و 6(أ) و 5فيما يتعلق بالفقرات 

)، وال سيما فيما يتعلق ٣التوجيهات المتعلقة بمصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه (المادة 
(أ)) واالستمارات والتوجيهات  ٥بتحديد مخزونات الزئبق ومصادر اإلمداد به (الفقرة 

  )٨و ٦للحصول على الموافقة الستيراد الزئبق (الفقرتان 
  مذكرة من األمانة

ا من  3تنص املادة   - 1  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق املتعلقة مبصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه، يف فقر
ذه املادة، وخصوصاً  12 على أن  يقدِّم مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مزيدًا من التوجيهات فيما يتعلق 

من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  3 (أ) من املادة 5وتنص الفقرة   .8و 6(أ)، والفقرتني  5فيما يتعلق بالفقرة 
على أن يسعى كل طرف إىل حتديد كل كمية على ِحدة من خمزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد على 

أطنان مرتية سنوياً  10طنًا مرتيًا باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتوّلد عنها خمزونات تزيد عن  50
حركته على مراقبة حركة الزئبق فيما بني األطراف، و  3من املادة  8و 6. وتنص الفقرتان واملوجودة على أراضيه

                 بني األطراف وغري األطراف.
ا   - 2 ووضعت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق يف دور

، واعتمدت هذه االستمارات ٣من املادة  8و 6االسترياد وفقاً للفقرتني السادسة استمارات لتوفري املوافقة على 
على أساس مؤقت، ريثما يعتمدها مؤمتر األطراف رمسياً يف اجتماعه األول. وطلبت اللجنة إىل األمانة املؤقتة أن 

أو مركبات  تعد توجيهات بشأن استخدام هذه االستمارات، فيما يتعلق بتحديد املخزونات الفردية من الزئبق
  الزئبق ومصادر اإلمداد به.

                                                      
*  UNEP/MC/COP.1/1.  
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ا السابعة يف مشروع التوجيهات الذي أعدته األمانة املؤقتة. وعقب املناقشات،   - 3 ونظرت اللجنة يف دور
اعُتمدت على أساس مؤقت التوجيهات املتعلقة باستخدام االستمارات وبشأن حتديد خمزونات الزئبق ومركبات 

زئبق. واتفق على أن ُحتال التوجيهات واالستمارات إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها الزئبق ومصادر اإلمداد بال
يف اجتماعه األول. ويرد يف املرفق األول هلذه املذكرة مشروع املقرر املتعلق باعتماد االستمارات والتوجيهات. 

ا اللجنة على أساس ا السادسة، يف  وترد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة االستمارات اليت اعتمد مؤقت يف دور
حني ترد التوجيهات املتعلقة باستخدام االستمارات يف املرفق الثالث. ويرد يف املرفق الرابع مشروع التوجيهات 

طناً مرتياً باإلضافة إىل  50املتعلقة بتحديد الكميات الفردية من خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد على 
  أطنان مرتية سنوياً. 10لزئبق اليت تتولد عنها خمزونات تزيد على مصادر اإلمداد با

  اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
على النحو الذي قدمته جلنة التفاوض  ٣قد يرغب املؤمتر يف أن يعتمد رمسياً التوجيهات املتعلقة باملادة   - 4

  احلكومية الدولية.
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  المرفق األول

  : التوجيهات المتعلقة بمصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه]xx[ /1- مالمقرر ا  مشروع
  إن مؤمتر األطراف،

  من اتفاقية ميناماتا، ٣بأمهية إجراءات املوافقة عن علم املبينة يف املادة  إذ يسلم
  بأمهية املعلومات عن خمزونات الزئبق ومركبات الزئبق ومصادر اإلمداد بالزئبق، أيضاً  وإذ يسلم

اليت تتناول  8و 6(أ) و ٥، وخباصة فيما يتعلق بالفقرات ٣اعتماد التوجيهات املتعلقة باملادة  يقرر
خمزونات الزئبق ومركبات الزئبق ومصادر اإلمداد بالزئبق، وتصدير الزئبق من األطراف وغري األطراف، على 

  النحو الذي قدمته جلنة التفاوض احلكومية الدولية.
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 المرفق الثاني

  ستمارة ألفاال
  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 إخطاراً 
  )3من المادة  7عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 

  المستوردمعلومات االتصال التي يقدمها الطرف   :القسم ألف
  اسم الطرف:

  اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف أو غير الطرف المصدِّر  القسم باء:
  اسم الطرف أو غري الطرف:

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

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

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

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

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

  (إذا كان البلد املصدِّر غري طرف، ينبغي أن يطلب الطرف املستورد أيضاً ملء االستمارة جيم)
  المعلومات التي يقدمها الطرف المستورد  القسم دال:
  الزئبق؟ يرجى اختيار نعم أو ال: رض من استريادما هو الغ
  :10التخزين املؤقت السليم بيئياً وفقاً للمادة   ‘1’

  ال    نعم 
  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد االستخدام املقصود إذا كان معروفاً 

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

  ______________________________________________    
  ______________________________________________    

  معلومات الشحن، حسب االقتضاء  القسم هاء:
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  الطرف المستوردبيان موافقة   القسم واو
  هل ُمنحت املوافقة؟ يرجى االختيار بوضع دائرة حول  ُمنحت أو رفضت:

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

  ______________________________________________    
  ______________________________________________    

  توقيع جهة االتصال الوطنية املعيَّنة من الطرف املستورد والتاريخ
  االسم:

  الوظيفي:املسمى 
  التوقيع:
  التاريخ:
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  االستمارة باء
  استمارة لتقديم موافقة خطية من أحد غير األطراف على استيراد الزئبق

  (ال تشترط االتفاقية تقديم هذه االستمارة في الحاالت التي يكون فيها المستورد من غير األطراف
  )3من المادة  7قد قدَّم إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة  

  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف في االتفاقية  القسم ألف:
  اسم الطرف:

  اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  الطرفمعلومات االتصال التي يقدمها غير   القسم باء:
  اسم البلد:

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

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  يقدمها الطرف المصدِّر عن الشحنةالمعلومات التي   القسم جيم:
  يرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية اليت يراد شحنها من الزئبق:

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

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

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

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

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

هذه الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو أية تدابري أخرى على الصعيد الوطين 
  وينبغي أن تقدَّم تفاصيل كافية إلثبات فعالية هذه التدابري.
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ا  إضافة إىل ذلك، ال جيوز تصدير الزئبق من أحد األطراف إىل أحد غري األطراف إال لالستخدامات املسموح 
من  10لألطراف مبوجب االتفاقية أو من أجل التخزين املؤقت السليم بيئياً، على النحو املبنيَّ يف املادة 

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

  :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:  ‘2’   أحد االستخدامات املسموح 
  ال    نعم

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

  الشحن، حسب االقتضاءمعلومات عن   القسم هاء:
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

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

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

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

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
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  االستمارة جيم
  مصدر الزئبق المراد تصديره إلى أحد األطراف استمارة شهادة أحد غير األطراف بشأن

  لكي تستخدم باالقتران مع االستمارة ألف أو االستمارة دال، عند الطلب
، من االتفاقية على أن ال يسمح أي طرف باسترياد الزئبق من غري طرف سيقدِّم 3من املادة  8تنص الفقرة 

قدَّم شهادة تفيد بأن الزئبق ليس من مصادر حمددة على الطرف له موافقته اخلطية ما مل يكن غري الطرف قد 
ا مبوجب الفقرة  ا مصادر غري مسموح  (ب)، أي أن مصدره ليس من التعدين األوَّيل للزئبق  5أو الفقرة  3أ

أو من الزئبق الذي حيدد املصدِّر غري الطرف بأنه فائض الزئبق الناتج عن وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور 
  ات.والقلوي

  ها المصدِّر غير الطرف عن الشحنةالمعلومات التي يقدم  القسم ألف:
  يرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحنها من الزئبق:

  يرجى حتديد التاريخ التقرييب للشحن:
  معلومات عن الشحن، حسب االقتضاء  القسم باء:

  املستورد
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  اإللكرتوين: الربيد

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

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

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

  تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات.
 ______________________________________________________ معلومات داعمة

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ
  االسم:

  الوظيفي:املسمى 
  التوقيع:
  التاريخ:
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  االستمارة دال
  استمارة اإلخطار العام للموافقة على استيراد الزئبق

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

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

لغي اإلخطار أن وجيوز للطرف أو غري الطرف إلغاء اإلخطار يف أي وقت. وعلى الطرف أو غري الطرف الذي ي
  يقدِّم لألمانة طلباً خطياً بشطبه من السجل العام لإلخطارات العامة، وأن يشري إىل تاريخ سريان هذا اإللغاء.

ال يتناول سوى شرط املوافقة  3من املادة  7وتُذكَّر األطراف بأن تقدمي اإلخطار العام أو قبوله وفقًا للفقرة 
. وهو ال يعفي األطراف من االلتزامات األخرى مبوجب االتفاقية، وبصفة اخلطية بالنسبة لكل شحنة من الزئبق

  (انظر االستمارة جيم). 3من املادة  8و 6خاصة االلتزامات مبوجب الفقرتني 
  معلومات االتصال لإلخطارات العامة بالموافقة  القسم ألف:

  اسم الطرف أو غري الطرف:
  الوكالة احلكومية واملوظف:اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة أو اسم 

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  اإلخطار العام بالموافقة  القسم باء:
ذه الوثيقة إخطاراً عامًا باملوافقة على واردات الزئبق. وجيوز أن يعتمد الطرف املصدِّر على هذا  تقدِّم حكوميت 

  من االتفاقية. 3من املادة  6قرة ة مبقتضى الفاإلخطار العام بوصفه املوافقة اخلطية املطلوب
  أحكام وشروط اإلخطار العام  القسم جيم:

  يرجى استخدام املساحة أدناه لتحديد أية أحكام وشروط:
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

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

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

التدابري املتخذة على الصعيد هذه الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو غريها من 
  فية إلثبات فعالية هذه التدابري؛الوطين، وجيب تقدمي تفاصيل كا
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ذا اإلخطار العام إّال يف استخدام مسموح به ألحد  وال يستخدم الزئبق املستورد املشمول 
ملادة ه يف ااألطراف مبوجب االتفاقية، أو للتخزين املؤقت السليم بيئيًا على النحو املنصوص علي

  من االتفاقية. 10
ا مبوجب االتفاقية، أو للتخزين املؤقت السليم بيئياً، يرجى  وبالنسبة لالستخدامات املسموح 

  بشأن االستخدام املقصود للزئبق: تقدمي املعلومات، إن وجدت،
  _______________________________________________    
  _______________________________________________    
  _______________________________________________    

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
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  سجل اإلخطارات العامة بالموافقة

  الوثائق الخاصة باإلخطار  البلد
على النحو الذي ُقدمت به (سيظهر ذلك يف شكل وصلة   

إلكرتونية حتيل إىل النموذج املستكمل على النحو الذي 
  قدمه به الطرف أو غري الطرف)
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من  3من المادة  8إخطار لسجل المعلومات التي تقدمها األطراف التي تختار عدم تطبيق الفقرة 
  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  الطرف:ـ
  القيود الشاملة املطبقة على الصادرات:

  
  
  
  
  
  
  
  

  التدابري الداخلية املطبقة لضمان اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق املستورد:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واردات الزئبق من جهات غري أطراف:
  الكمية املستوردة  بلد املنشأ

    
    
    
    
    

  : إذا كانت هناك حاجة إىل مساحة إضافية ألي إجابة، يرجى استخدام صفحات إضافية.مالحظة
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  المرفق الثالث
توجيهات بشأن الجزء األول:  توجيهات بشأن استخدام االستمارات المقدمة في المرفق الثاني

  دال -ألف  استخدام االستمارات
  معلومات أساسية  - ألف 

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

  األمور التالية: 
) 11، مبعىن ما هي األمور غري املنصوص عليها، أي نفايات الزئبق (املادة 3نطاق املادة   (أ)  

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

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

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

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

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

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

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

ينبغي أن تنظر األطراف يف االلتزامات مبوجب االتفاقية قبل إعطاء موافقتها أو تقدميها موافقة عامة   - 4
جب االتفاقية. بشأن استرياد الزئبق. ومبجرد دخول الزئبق إىل أراضي الطرف، يتحمل هذا الطرف مسؤوليات مبو 

ا، وأنه  وبصفة خاصة ينبغي أن تتخذ األطراف التدابري اليت تكفل أن الزئبق ال يستخدم إال ألغراض مسموح 
  .11خيرن بطريقة سليمة بيئياً، أو يتم التخلص منه وفقاً للمادة 

  أي االستمارات ينبغي استخدامها في الظروف المختلفة  - باء 
  ستمارات التالية:تتناول هذه التوجيهات اال  - 5

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

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

بق إما من طرف أو من غري طرف ومن املتعنيَّ أن ميأل االستمارة ألف أي طرف يوافق على استرياد الزئ  - 6
ال يسمح أي ”بأن  3(أ) من املادة  6. وتقضي الفقرة 3من املادة  8(أ) و 6على النحو املبنيَّ يف الفقرتني 

إىل طرف مستورد قدَّم موافقته اخلطية وليس ألي غرض سوى استخدام ُيسمح به “ طرف بتصدير الزئبق إال
. وتقضي 10غرض التخزين املؤقت السليم بيئياً على النحو املبنيَّ يف املادة للطرف املستورد مبوجب االتفاقية أو ل

ال يسمح أي طرف باسترياد الزئبق من غري طرف، سيقدِّم له موافقته اخلطية ما مل ”بأن  3من املادة  8الفقرة 
ا مصادر غري م ا يكن غري الطرف قد قدَّم شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر حمددة على أ سموح 

. ويف هذين الظرفني، جيوز استخدام االستمارة ألف لتقدمي 3من املادة “ (ب) 5أو الفقرة  3مبوجب الفقرة 
املوافقة اخلطية السترياد الزئبق. واالستمارة ألف ضرورية يف احلاالت اليت يكون فيها الطرف املستورد قد قدَّم 

  . 3ادة من امل 7إخطاراً عاماً باملوافقة وفقاً للفقرة 
ويتعني استخدام االستمارة باء من جانب غري األطراف لتقدمي املوافقة اخلطية إىل الطرف املصدِّر من   - 7

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

لألطراف مبوجب  )1(؛ وتثبت أن استخدام هذا الزئبق سوف يقتصر على غرض مسموح به11و 10املادتني 
من االتفاقية. واالستمارة باء غري  10هذه االتفاقية أو لغرض التخزين السليم بيئيًا على النحو املبنيَّ يف املادة 

  ضرورية إذا قدم الطرف إخطاراً باملوافقة العامة.
حد األطراف استخدام االستمارة جيم من جانب غري األطراف اليت ُيصدَّر منها الزئبق إىل أعنيَّ يتو   - 8

ا مبوجب الفقرة  ا مصادر غري مسموح  (ب)  5لتقدمي شهادة تثبت أن الزئبق ليس من املصادر احملددة على أ
(ب) إىل  5إىل زئبق صادر من تعدين أوَّيل للزئبق وتشري الفقرة  3من االتفاقية. وتشري الفقرة  3من املادة 

وافر فائض الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور التدابري اليت يتخذها أحد األطراف إذا ما قرر ت
والقلويات، لكي يكفل التخلص من هذا الزئبق وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيًا واملشار إليها يف 

، وذلك باستخدام عمليات ال تؤدي إىل اسرتداد أو إعادة تدوير أو استخالص أو 11(أ) من املادة  3الفقرة 
ادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة. وليس هناك حاجة إىل استخدام هذه االستمارة إذا كان إع

  .3من املادة  9الطرف املستورد قد اختار تطبيق الفقرة 
ويتعنيَّ استخدام االستمارة دال من جانب األطراف املستوردة أو غري األطراف اليت تفضِّل، وفقاً للفقرة   - 9
، تقدمي إخطار عام إىل األمانة بدًال من أن تقدم إىل الطرف املصدِّر املوافقة اخلطية املطلوبة 3ادة من امل 7

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

  على األمانة أن حتتفظ بسجل عام جبميع هذه اإلخطارات. 

                                                      
أي اســتخدام مــن طــرف مــا للزئبــق أو ”بأنه يعين “ االستخدام املسموح به”من االتفاقية تُعرِّف  2الفقرة (ك) من املادة   )1(

 “.، دون أن يقتصر عليها7و 6و 5و 4و 3مركباته يتسق مع هذه االتفاقية، مبا يف ذلك االستخدامات املتسقة مع املواد 
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  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 كل   -  10

دال  -قسم؛ وهي تقدِّم أيضًا توجيهات بشأن املعلومات املراد تقدميها. وترد االستمارات يف التذييالت ألف 
مال الُنسخ اإللكرتونية واملتاحة من هذه املبادئ التوجيهية. وتُعرض التوجيهات يف نسق يقصد به تيسري استك

  دال.  -على اإلنرتنت من االستمارات ألف 
  دور السجالت وكيفية استخدامها  - دال   

. واألول هو السجل العام جلميع اإلخطارات العامة املقدَّمة إىل 3أنشئ سجالن اثنان يف إطار املادة   -  11
من املادة  6تبارها املوافقة اخلطية املطلوبة مبوجب الفقرة األمانة من األطراف أو من غري األطراف املستوردة باع

. والثاين هو السجل العام لإلخطارات املقدَّمة من األطراف اليت قدَّمت إخطارات عامة باملوافقة مبوجب الفقرة 3
  من تلك املادة.  8، وقررت عدم تطبيق الفقرة 3من املادة  7

ة بشكل علين للسماح لألطراف املصدِّرة بالرجوع إليه قبل وتتيح األمانة سجل اإلخطارات العام  -  12
الشروع يف عمليات تصدير الزئبق. وسوف يسمح أيضًا لألطراف املصدِّرة أن حتدِّد أي شروط وأحكام ُتطبقها 
اجلهات املستوردة من األطراف أو غري األطراف يف إعطاء موافقتها على االسترياد. ونظرًا ألن اإلخطار يصلح 

، يعين إدراج أحد األطراف أو غري األطراف يف السجل 3من املادة  6ن املوافقة اخلطية اليت تتطلبها الفقرة ليكو 
حيتاج إىل التماس موافقة خطية مستقلة فيما يتعلق بعملية استرياد حمدَّدة، وجيوز له بدالً  أن الطرف املصدِّر ال

  السجل، مع مراعاة أية شروط وأحكام يضعها البلد املستورد.من ذلك أن يعتمد على املوافقة اخلطية املبيَّنة يف 
وجبوز أن يرجع أحد غري األطراف إىل سجل اإلخطارات الواردة من األطراف اليت قررت عدم تطبيق   -  13

  . واستخدام االستمارة جيم غري مطلوب للتصدير من غري األطراف إىل األطراف املدرجة يف السجل.8الفقرة 
  يتم الحصول على االستمارات من أين  -  هاء  

. وعالوة على )www.mercuryconvention.org(تتاح االستمارات على املوقع الشبكي التفاقية ميناماتا   -  14
ذلك، سوف تُرسل ُنسخ من االستمارات إلكرتونيًا إىل مجيع األطراف من خالل جهات االتصال الوطنية 

من االتفاقية. وإذا أُدخل تعديل أو حتديث على االستمارات، ستقدَّم االستمارات  17املسماة مبوجب املادة 
  لدى األمانة عند الطلب. اجلديدة أيضاً إىل جهات االتصال الوطنية. وستتاح أيضاً 

  االستمارات إرسالكيفية   -  واو  
تُرسل مباشرة بني األطراف االستمارات اليت تقدم املوافقة على االسترياد (االستمارتان ألف وباء)،   -  15

واالستمارة اليت تقدم شهادة غري الطرف إلثبات مصادر الزئبق املراد تصديره إىل األطراف (االستمارة جيم)، 
باستخدام معلومات االتصال جبهات االتصال الوطنية لدى األطراف املعنية. ويوصى بأن تقدِّم األطراف  وذلك

  املعنية إىل األمانة ُنسخاً من هذه االستمارات.
تقدَّم إىل األمانة االستمارة اليت متثل إخطارًا عامًا باملوافقة على استرياد  3من املادة  7ووفقًا للفقرة   -  16

  االستمارة دال).الزئبق (
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  االستمارة ألف
  استمارة لتقديم موافقة خطية من طرف من أجل استيراد الزئبق

(ال تشرتط االتفاقية تقدمي هذه االستمارة يف احلاالت اليت يكون فيها الطرف املستورد قد قدَّم إخطاراً عاماً 
  )3من املادة  7باملوافقة وفقاً للفقرة 

  التي يقدمها الطرف المستورد معلومات االتصال  القسم ألف:
  اسم الطرف:

  جهة االتصال الوطنية املعيَّنة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف أو غير الطرف المصدِّر  القسم باء:
  اسم الطرف أو غري الطرف:

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

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات بالنسبة للقسمين ألف وباء
. وجيوز يف بعض 17بالنسبة للطرف تكون جهة االتصال هي جهة االتصال الوطنية املعيَّنة وفقًا للمادة 
هاتني احلالتني تكون احلاالت أن تكون لدى الطرف جهة اتصال معينة ألغراض التجارة يف الزئبق. ويف 

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.

  كوميني املسؤولني يف هذا الشأن.احل وبالنسبة لغري األطراف فهي تتوىل مسؤولية حتديد املوظفني

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

  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 مرافق إنتاج   يرجى بيان ما إذا
  الكلور والقلويات:

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

مدروسًا بشأن أية شحنة يوافق عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أي جهد يُبذل لتتبع سري 
  الشحنة اليت قد يود البلد تنفيذها.

ض تعدين الذهب احلريف وإذا كان الزئبق يأيت من مصدر للتعدين األوَّيل للزئبق، ال جيوز استخدامه ألغرا
، أو 3من املادة  4والضيق النطاق، ولكن ميكن استخدامه لفرتة حمدودة حسب ما تنص عليه الفقرة 

. وجيوز 5، أو يف عمليات التصنيع وفقًا للمادة 4لتصنيع املنتجات املضاف إليها الزئبق وفقًا للمادة 
ىل اسرتداده أو إعادة تدويره أو استخالصه أو باستخدام عمليات ال تؤدي إ 11التخلص منه وفقًا للمادة 

  استخدامه املباشر أو إىل إدخاله يف االستخدامات البديلة.
وإذا حدد الطرف املصدِّر أن الزئبق كان عبارة عن فائض الزئبق الناتج عن وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور 

وفقًا للمبادئ التوجيهية املتعلقة باإلدارة والقلويات، فعلى الطرف أن يتخذ التدابري اليت تكفل التخلص منه 
، وباستخدام عمليات ال تؤدي إىل االسرتداد أو 11(أ) من املادة  3السليمة بيئيًا املشار إليها يف الفقرة 

  املباشر أو االستخدامات البديلة.إعادة التدوير أو االستخالص أو إعادة االستخدام 
) 3( 11راءات حركة النفايات عرب احلدود املنصوص عليها يف املادة وإذا تعني التخلص من الزئبق، تُتبع إج

  (ج) من االتفاقية. ويف هذه احلالة ال ميكن استخدام هذه االستمارة.
وعندما يكون البلد املصدِّر من غري األطراف، ال ينبغي للطرف املستورد أن يسمح بالشحنة عندما يكون 

  .3من املادة  9ني، ما مل يكن قد طبق الفقرة الزئبق ناجتاً عن أحد املصدرين السابق

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

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

  إذا كان معروفاً إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد االستخدام املقصود 
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

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

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

أو إىل أحد  10عما إذا كان الزئبق املستورد سيوجه إىل التخزين املؤقت السليم بيئيًا وفقًا للمادة 
ا لألطراف مبوجب االتفاقية. وإذا كان الزئبق سيوجه إىل التخزين املؤقت، يتعنيَّ  االستخدامات املسموح 

، عندئذ “نعم”ا ُعرف ذلك. وإذا أجيب على هذه األسئلة بـ تقدمي معلومات عن االستخدام املقصود، إذ
ُيطلب إىل الطرف املستورد أن يقدِّم مزيدًا من التفاصيل بشأن االستخدام املقصود. ويرجى مالحظة أن 

(انظر  3(ب) من املادة  5والفقرة  4مصدر الزئبق قد يقيِّد االستخدام املسموح به للزئبق مبوجب الفقرة 
  هات يف القسم جيم).إطار التوجي

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

  معلومات الشحن، حسب االقتضاء  القسم هاء:
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
ينبغي أن تشمل معلومات الشحن التفاصيل اخلاصة باملستورد واملصدِّر، ويشمل ذلك لكل منهما اسم 
ا، وبيانات اهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين هلا. وهذا يقدِّم  ا وعنوا الشركة، ومعلومات االتصال 

املوظف احلكومي املسؤول عن الشخص الذي ميكن االتصال به يف حالة  معلومات إىل جهة االتصال أو
  وجود استفسارات تتعلق بشحنة ما ويسمح أيضاً باملتابعة على الصعيد الوطين فيما يتعلق بالشحنة.

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

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

  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
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  توقيع جهة االتصال الوطنية املعيَّنة من الطرف املستورد والتاريخ
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
  توجيهات

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

  استمارة لتقديم موافقة خطية من أحد غير األطراف على استيراد الزئبق
  (ال تشترط االتفاقية تقديم هذه االستمارة في الحاالت التي يكون فيها المستورد من غير األطراف

  )3من المادة  7قد قدَّم إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة  
  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف في االتفاقية  القسم ألف:
  اسم الطرف:

  اسم جهة االتصال الوطنية املعيَّنة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

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

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

  ارجية، عن طريق بعثة الطرف الدائمة يف جنيف على سبيل املثال.وزارة اخل

  معلومات االتصال التي يقدمها غير الطرف  القسم باء:
  اسم البلد:

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

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
  حتديد موظفيها احلكوميني املسؤولني.بالنسبة لغري األطراف، فهي تتوىل 

  يقدمها الطرف المصدِّر عن الشحنةالمعلومات التي   :القسم جيم
  يرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية اليت يراد شحنها من الزئبق:

  يرجى حتديد التاريخ التقرييب للشحن:
  يرجى بيان ما إذا كان الزئبق من التعدين األوَّيل للزئبق:
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بيان ما إذا كان الزئبق قد حدده الطرف املصدِّر بأنه من فائض الزئبق الناتج وقف تشغيل مرافق إنتاج يرجى 
  الكلور والقلويات:

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

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

وإذا كان مصدر الزئبق من التعدين األوَّيل للزئبق، فال جيوز استخدامه يف تعدين الذهب احلريف والضيق 
تجات املضاف إليها ، أو يف لتصنيع املن3من املادة  4النطاق، لكنه قد ُيستخدم لفرتة حمددة وفقًا للفقرة 

، 11. وجيوز أيضًا التخلص منه وفقًا للمادة 5، أو يف عمليات التصنيع وفقًا للمادة 4الزئبق وفقًا للمادة 
باستخدام عمليات ال تؤدي إىل االسرتداد أو إعادة التدوير أو االستخالص أو إعادة االستخدام املباشر أو 

  االستخدامات البديلة.
دِّر أن الزئبق هو فائض الزئبق الناتج عن وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات، وإذا حدد الطرف املص

جيب على الطرف اختاذ التدابري اليت تكفل التخلص منه وفقًا للمبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيًا املشار 
اد أو إعادة التدوير أو ، وباستخدام عمليات ال تؤدي إىل االسرتد11(أ) من املادة  3إليها يف الفقرة 

  االستخالص أو إعادة االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة.
 11وإذا 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(

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

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

  ال    نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقدمي الوثائق املناسبة اليت تبني هذه التدابري. وجيوز أن تشمل 
هذه الوثائق اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو أية تدابري أخرى على الصعيد الوطين 

  التدابري.وينبغي أن تقدَّم تفاصيل كافية إلثبات فعالية هذه 
ا  إضافة إىل ذلك، ال جيوز تصدير الزئبق من أحد األطراف إىل أحد غري األطراف إال لالستخدامات املسموح 

من  10لألطراف مبوجب االتفاقية أو من أجل التخزين املؤقت السليم بيئياً، على النحو املبنيَّ يف املادة 
  االتفاقية.

  :ال أونعم ختيار ما هو الغرض من استرياد الزئبق؟ يرجى ا
  :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:  ‘2’   أحد االستخدامات املسموح 
  ال    نعم
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  إضافية عن االستخدام املقصود للزئبق. إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى حتديد تفاصيل
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

  توجيهات
، املعلومات اليت يتعنيَّ أن يقدمها املستورد من غري األطراف بشأن 3(ب) من املادة  6ُحتدِّد الفقرة 

، اليت تقتضي أن ‘1’(ب)  6استخدام الزئبق املراد استرياده. ويتصل السؤال األول املذكور أعاله بالفقرة 
املستورد من غري األطراف شهادة تثبت أن لديه تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان وسالمة البيئة يقدِّم 

من االتفاقية. فإذا وجدت هذه التدابري، مبا يف ذلك التشريعات أو  11و 10وتكفل االمتثال للمادتني 
دِّم الوثائق املناسبة اليت اللوائح أو غريها من التدابري، ُيطلب إىل اجلهة املستوردة من غري األطراف أن تق

  تثبت صحة ذلك. وينبغي أن تقدِّم الوثائق تفاصيل كافية إلثبات مدى فعالية التدابري.
‘ 2’(ب)  6ويسعى السؤال الثاين إىل احلصول على معلومات عن الغرض من استرياد الزئبق، وفقًا للفقرة 

أو إذا كان  10، أي ما إذا كان الغرض املقصود هو التخزين املؤقت السليم بيئيًا وفقًا للمادة 3من املادة 
ا ألحد األطراف مبوجب االت فاقية. فإذا كانت اإلجابة بنعم، املقصود هو أحد االستخدامات املسموح 

عندئذ يُطلب إىل الطرف املستورد أن يقدِّم مزيداً من التفاصيل بشأن االستخدام املقصود. ويرجى مالحظة 
 3من املادة (ب)  5والفقرة  4أن مصَدر الزئبق ميكن أن يقيد االستخدام املسموح به للزئبق مبوجب الفقرة 

  م).نظر إطار التوجيه يف القسم جي(ا

  معلومات عن الشحن، حسب االقتضاء  القسم هاء:
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
اسم الشركة وبيانات االتصال ينبغي أن تشمل معلومات الشحن تفاصيل عن املستورد واملصدِّر، مبا يف ذلك 

ا كالعنوان واهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين. وهذا يقدِّم املعلومات إىل جهة االتصال أو إىل املوظف 
ا عند توجيه أية استفسارات بشأن الشحنة ويسمح  احلكومي املسؤول عن اجلهة اليت ميكن االتصال 

  بالشحنة.باملتابعة على الصعيد الوطين فيما يتعلق 
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  اإلشارة بالموافقة من جانب المستورد من غير األطراف  القسم واو:
  :رفضت أو ُمنحتيرجى اختيار  هل ُمنحت املوافقة؟

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

  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

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

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:
  توجيهات

يتوىل كل بلد مسؤولية حتديد من يقوم بدور املوظف احلكومي املسؤول التابع له. وينبغي أن يكون هو نفس 
  جهة االتصال املبيَّنة يف القسم باء من هذه االستمارة. 
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  التذييل جيم
  االستمارة جيم

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

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

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

  والقلويات.
  ها المصدِّر غير الطرف عن الشحنةالمعلومات التي يقدم  القسم ألف:

  يرجى بيان الكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحنها من الزئبق:
  يرجى حتديد التاريخ التقرييب للشحن:

  توجيهات
املعلومات املتعلقة بالكمية اإلمجالية التقريبية املراد شحنها من الزئبق تسمح للبلد املستورد باختاذ قرار مدروس 
بشأن الشحنات اليت مينح املوافقة عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف مساعي تتبع الشحنة اليت 

ا.    قد يود البلد القيام 

  الشحن، حسب االقتضاء معلومات عن  القسم باء:
  املستورد

  اسم الشركة:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين: 

  املصدِّر
  اسم الشركة:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
 الربيد اإللكرتوين:
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  توجيهات
ينبغي أن تشمل معلومات الشحن تفاصيل كل من املستورِد واملصدِّر، مبا يف ذلك اسم الشركة ومعلومات 
ا من العنوان واهلاتف والفاكس والربيد اإللكرتوين. وهذا يوفر املعلومات جلهة االتصال أو املوظف  االتصال 
ا لالستفسارات املتعلقة بالشحنة، ويسمح أيضًا باملتابعة على  احلكومي املسؤول عن اجلهة اليت ميكن االتصال 

  الصعيد الوطين فيما يتعلق بالشحنة.

  دةالشها  القسم جيم:
من االتفاقية، تشهد حكوميت أن الزئبق الذي تتضمنه الشحنة واملبنيَّ يف هذه  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 وقف   ‘2’

  تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات.
  معلومات داعمة

  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:

  توجيهات
يبني هذا القسم شرط تقدمي حكومة البلد املصدِّر غري الطرف لشهادة تثبت أن الزئبق الذي تتضمنه الشحنة 

ا مبقتضى الفقرة ليس من املصادر  من  3(ب) من املادة  5أو الفقرة  3احملددة كمصادر غري مسموح 
االتفاقية، أي، التعدين األوَّيل للزئبق أو الزئبق الذي حتدد جهة مصدِّرة من غري األطراف بأنه فائض الزئبق الناتج 

ف بأن يقدِّم معلومات داعمة عن وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات. وهذا يسمح للمصدِّر غري الطر 
تتصل بالشهادة. وجيب أن يوقِّع املوظف احلكومي املسؤول أيضًا على االستمارة ويضع التاريخ. وينبغي توقيع 
االستمارة واملصادقة عليها من جانب نفس املوظف املسؤول الذي جرى حتديده يف القسم باء من االستمارة 

  ملصدِّر غري الطرف).ألف (معلومات االتصال اليت يقدمها ا
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  التذييل دال
  االستمارة دال

  عام للموافقة على استيراد الزئبقاستمارة اإلخطار ال
من االتفاقية على أنه جيوز للطرف املصدِّر االعتماد على إخطار عام يقدمه لألمانة  3من املادة  7تنص الفقرة 

. 3من املادة  6مستورد من األطراف أو غري األطراف، باعتبار ذلك املوافقة اخلطية املطلوبة مبقتضى الفقرة 
جبها موافقة املستورد الطرف أو غري الطرف. وحتتفظ وُحيدِّد هذا اإلخطار العام أية شروط وأحكام تقدَّم مبو 

  األمانة بسجل عام لكل هذه اإلخطارات. 
وجيوز للطرف أو غري الطرف إلغاء اإلخطار يف أي وقت. وعلى الطرف أو غري الطرف الذي يلغي اإلخطار أن 

  ىل تاريخ سريان هذا اإللغاء.يقدِّم لألمانة طلباً خطياً بشطبه من السجل العام لإلخطارات العامة، وأن يشري إ
ال يتناول سوى شرط املوافقة  3من املادة  7وتُذكَّر األطراف بأن تقدمي اإلخطار العام أو قبوله وفقًا للفقرة 

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

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

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

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  توجيهات
. ولكن جيوز 17لألطراف، تكون جهة االتصال عادة هي جهة االتصال الوطنية املعيَّنة وفقًا للمادة بالنسبة 

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

  االتصال عن طريق وزارة اخلارجية للطرف، مثًال عن طريق بعثته الدائمة يف جنيف.
  كوميني املسؤولني يف هذا الصدد.وبالنسبة لغري األطراف، فهي تتوىل مسؤولية حتديد موظفيها احل

  اإلخطار العام بالموافقة  القسم باء:
ذه الوثيقة  إخطاراً عامًا باملوافقة على واردات الزئبق. وجيوز أن يعتمد الطرف املصدِّر على هذا تقدِّم حكوميت 

  من االتفاقية. 3من املادة  6قرة اإلخطار العام بوصفه املوافقة اخلطية املطلوبة مبقتضى الف
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  أحكام وشروط اإلخطار العام  القسم جيم:
  يرجى استخدام املساحة أدناه لتحديد أية أحكام وشروط:

  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

  توجيهات
يتيح هذا القسم فرصة لتحديد أية أحكام وشروط قد يرغب الطرف املستورد يف حتديدها فيما خيص اإلخطار 
العام. وال يراد منه أن حيدِّد الطرف شرطًا مسبقًا للموافقة قبل االسترياد كشرط من شروط اإلخطار العام، 

  االستمارة ألف دون تقدمي إخطار عام.نظراً ألن الطرف ميكن أن يعطي املوافقة باستخدام 

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

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

اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو غريها من التدابري املتخذة على الصعيد الوطين، وجيب تقدمي تفاصيل  
  فية إلثبات فعالية هذه التدابري؛كا

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

  االتفاقية.
ا مبوجب االتفاقية، أو للتخزين املؤ  قت السليم بيئياً، يرجى تقدمي املعلومات، وبالنسبة لالستخدامات املسموح 

  بشأن االستخدام املقصود للزئبق: إن وجدت،
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

  توجيهات
يقدِّم هذا القسم شهادة من جهة غري طرف فيما خيص التدابري القائمة فيما يتعلق حبماية صحة اإلنسان 

تتخذ شكل اإلجراءات أو التشريعات أو وسالمة البيئة. والشهادة مطلوبة إلثبات وجود هذه التدابري، اليت قد 
اللوائح أو غريها من التدابري اليت وضعت يف هذا الصدد على الصعيد الوطين. وجيب أن تقدِّم الشهادة تفاصيل  
كافية إلثبات فعالية هذه التدابري. ويلزم أيضًا بيان يفيد بأن الزئبق املشمول باإلخطار العام باملوافقة لن 

استخدام مسموح به مبقتضى االتفاقية، كما ُيطلب تقدمي معلومات إضافية عن  يستعمل إال من أجل
  االستخدام املقصود للزئبق.

    



UNEP/MC/COP.1/5 

29 

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ
  االسم:

  املسمى الوظيفي:
  التوقيع:
  التاريخ:

  توجيهات
احلكومي املسؤول. وينبغي أن تتوىل كل جهة من اجلهات غري األطراف مسؤولية حتديد من يقوم بدور موظفها 

  يكون هو جهة االتصال نفسها املبيَّنة يف القسم ألف من هذه االستمارة.
    



UNEP/MC/COP.1/5 

30 

  توجيهات بشأن استخدام االستمارة هاءالقسم الثاني: 
توجيهات بشأن استكمال اإلخطار لسجل المعلومات المقدَّم من األطراف التي تختار عدم تطبيق الفقرة 

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

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

  ميناماتا بشأن الزئبق
  اسم الطرف:

  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

  القيود الشاملة املطبَّقة على الصادرات:
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

    التدابري الداخلية املطبقة لضمان اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق املستورد:
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    
  _______________________________________________________    

  واردات الزئبق من اجلهات غري األطراف:
 الكمية املستوردةبلد املنشأ
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  : يف حالة احلاجة إىل مساحة إضافية ألي إجابة، يرجى استخدام صفحات إضافية.مالحظة
  توجيهات

من اتفاقية  3من املادة  8يقتضي اإلخطار لسجل املعلومات املقدَّم من األطراف اليت ختتار عدم تطبيق الفقرة 
، تفاصيل عن القيود الشاملة املطبقة 3من املادة  9ميناماتا بشأن الزئبق أن يقدم كل طرف منها، وفقاً للفقرة 
إلدارة السليمة بيئيًا للزئبق املستورد. وتنص االستمارة على تصدير الزئبق، وكذلك التدابري اليت وضعها لضمان ا

أيضاً على أن يقدِّم الطرف معلومات فيما يتعلق بالزئبق املستورد من جهات من غري األطراف، مبا يف ذلك بلد 
املنشأ والكمية املستوردة. وُحتفظ هذه املعلومات يف سجل عام وبالتايل يسهل االطالع عليها. وينبغي وصف 

  ع التدابري املتخذة بدرجة كافية من التفصيل.مجي
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  المرفق الرابع
مشروع توجيهات بشأن تحديد الكميات الفردية من مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تزيد على 

أطنان مترية  10طنًا متريًا باإلضافة إلى مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على  50
  سنوياً 

  معلومات أساسية
إىل حتديد  ’’(أ) على أن يسعى كل طرف  5من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف الفقرة  3تنص املادة  -  1

طنًا مرتياً، باإلضافة إىل مصادر  50كل كمية على حدة من خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد على 
وتطلب ‘‘. أطنان مرتية سنوياً، واملوجودة على أراضيه 10اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها خمزونات تزيد على 

ذه  3من املادة  12الفقرة  إىل مؤمتر األطراف أن يقدم يف اجتماعه األول مزيدًا من التوجيهات فيما يتعلق 
دف هذه التوجيهات إىل مساعدة األطراف يف أداء التزامها    .3(أ) من املادة  5مبوجب الفقرة املسألة. و

‘‘ أن يسعى لتحديد’’ء وضع هذه التوجيهات، انصب االهتمام على حاجة كل طرف إىل وأثنا -  2
ذه األنشطة قد تكون  خمزونات الزئبق الفردية وكذلك مصادر اإلمداد بالزئبق. ويعرتف بأن املوارد املتاحة للقيام 

راسات املكتبية. وجيوز حمدودة بالنسبة لبعض األطراف، ومن مث حتتوى التوجيهات على تركيز مبدئي على الد
مجع املعلومات أيضًا عن طريق وضع قوائم جرد للزئبق، وهو األمر الذي يتم تسهيله حاليًا لدى العديد من 

  البلدان عن طريق مشروعات التقييم املبدئية التابعة التفاقية ميناماتا، واملمولة من مرفق البيئة العاملية.
تب عليها التزام باختاذ التدابري الالزمة لضمان أن خمزونات الزئبق وينبغي اإلقرار أيضًا بأن األطراف يرت  -  3

  من االتفاقية. 10يتم ختزينها على حنو سليم بيئياً على النحو املنصوص عليه مبوجب املادة 
  التعريفات

رى، بأنه يشتمل على خالئط الزئبق مع مواد أخ‘‘ الزئبق’’يف املادة الثالثة من اتفاقية ميناماتا، يُعرَّف  -  4
ا، وتُعرَّف  95مبا يف ذلك سبائك الزئبق، اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن    ‘‘مركبات الزئبق’’باملائة من وز

بــــــــ (أول) كلوريد الزئبق (املعروف باسم الكالوميل)، و(ثاين) أكسيد الزئبقيك، و(ثاين) كربيتات الزئبقيك، وثاين 
كميات الزئبق، أو ’’وال ُتطبق أحكام هذه املادة على ما يلي ‘‘ يد الزئبق.نرتات الزئبقيك، وفلز الزجنفر، وسلف

والكميات النزرة من ’’، ‘‘ُمركبات الزئبق اليت سُتستخدم يف البحوث على نطاق خمتربي، أو كمعيار مرجعي
و املنتجات املعدنية الزئبق أو مرُكبات الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات املعدنية مثل الفلزات، أو اخلامات، أ

غري احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك الفحم، أو املنتجات املـُشتقة من هذه املواد، والكميات النزرة غري املقصودة 
  ‘‘.املنتجات املـُضاف إليها الزئبق’’أو  ،‘‘يف املنتجات الكيميائية

  اً مترياً طن 50زئبق التي تتجاوز المخزونات الفردية من الزئبق أو مركبات ال
من الزئبق أو ‘‘ باملخزونات كل على حدة’’ 3(أ) من املادة  5تتعلق االلتزامات الواردة يف الفقرة  -  5

ال يرد تعريفه يف ‘‘ املخزونات كل على حدة’’مركبات الزئبق وباملقادير احملددة. ومع ذلك، فإن مصطلح 
يف هذا السياق ميكن أن ‘‘ املخزون’’يف نص االتفاقية، فإن ‘‘ املخزونات’’االتفاقية. ونظرًا لغياب تعريف لـ 

يُعترب كمية الزئبق أو مركبات الزئبق املرتاكمة أو املتاحة لالستخدام املستقبلي، ولكنه ال يشمل كميات الزئبق 
الذي مت التخلص منه، والذي يُدار كنفايات، وال الزئبق املوجود يف موقع ملوث، وال املخزونات اجليولوجية 

املخزونات، يكون من املهم أن يؤخذ يف االعتبار كل من الزئبق ومركبات الزئبق املوجودة للزئبق. وعند حتديد 
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داخل مرافق نشطة، والزئبق ومركبات الزئبق (اليت ليست نفايات زئبق) اليت ختزن يف مرافق توقف تشغيلها. 
طنًا مرتياً. وقد  50الزئبق ويعرف أن املخزون هو خمزون منفرد عندما يتجاوز الوزن اإلمجايل للزئبق أو مركبات 

تعرب األطراف عن الوزن اإلمجايل باعتباره جمموع مسامهة الكميات املختلفة من الزئبق داخل املركبات اليت يتم 
  مجعها.

ويف احلاالت اليت ال يكون فيها مقصد الزئبق أو مركبات الزئبق هو االستخدام املسموح به مبوجب  -  6
املواد أو األشياء. اليت جيري ’’، أال وهو 11فايات الزئبق ضمن نص املادة االتفاقية، فهي تقع حتت تعريف ن

التخلص منها، أو املزمع التخلص منها، أو املطلوب التخلص منها، مبوجب أحكام القانون الوطين أو مبوجب 
ا والتخلص منها كنفايات زئبق، ومن مث، ينبغي استبعادها‘‘. هذه االتفاقية من اشرتاطات  وينبغي بالتايل إدار

، فيما يتعلق بالزئبق 3(ب) من املادة  5. وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار الشروط اخلاصة احملددة يف الفقرة 3املادة 
  الذي يقرر الطرف أنه فائض ناتج من مرافق الكلور والقلويات اليت يتوقف تشغيلها.

ميكن اعتباره ‘‘ بق أو مركبات الزئبقاملخزون كل على حدة (ال يرد تعريفه يف االتفاقية) من الزئ’’إن  -  7
الكمية الكلية للزئبق أو مركبات الزئبق اخلاضعة لرقابة أحد األطراف أو لرقابة كيان اقتصادي أو قانوين، يتم 

ا متثل جمتمعة خمزوناً حتديده حسب ما يراه الطرف مناسباً. ويعترب الكيان الذي خيزن الزئبق يف مواقع خمتلفة أ
  منفرداً.

طناً هو التزام مستمر،  50(أ) واملتعلق بتحديد املخزونات اليت تزيد على  5االلتزام الوارد يف الفقرة إن  -  8
وليس مقصورًا على املخزونات املوجودة وقت دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة ألى طرف. ونظرًا ألن 

ا أو تزداد بتوليد املخزونات قد تكون ذات طبيعة دينامية، وُتستَـَنفْد باستخدام الزئبق  يف استخدامات مسموح 
الزئبق من مصادر إمدادات الزئبق، فإنه سيكون من املفيد بالنسبة ألي طرف أن يتتبع انتقال الزئبق عرب التجارة، 
عن طريق تتبع الطلب على الزئبق أو عمليات بيعه بواسطة الكيانات املعنية، على الرغم من أن االتفاقية 

  املستمر.تتطلب التتبع   ال
وعند حتديد مستويات خمزونات الزئبق يف وقت ما، سوف تعتمد اإلجراءات األولية على حتديد  -  9

ل هذه الكيانات الكيانات اليت قد تقوم بتخزين الزئبق أو استخدامه، واملرافق ذات الصلة بذلك. وقد تشم
  واملرافق ما يلي:

ت الزئبق، بوسائل منها الصادرات والواردات، ُجتار الزئبق الذين يشرتون ويبيعون الزئبق ومركبا  (أ)
  والذين يكون لديهم كميات متفاوتة جاهزة ومتاحة يف أي وقت؛

مناجم الزئبق األويل، اليت قد تكون لديها خمزونات زئبق ينتظر البيع، ومن مث تكون لديها    (ب)
  كميات كبرية ُمتاحة يف أوقات معينة تبعاً حلالة الطلب؛

اليت تُنتج الزئبق أو مركبات الزئبق مبا يف  - إعادة التدوير مثًال  -األنشطة األخرى املرافق أو   (ج)
ذلك مرافق معاجلة نفايات الزئبق، اليت قد تكون لديها أيضًا خمزونات كبرية ُمتاحة، وذلك اعتمادًا على الطلب 

ائ   ي مبا إذا كان سُيوجه للتخلص منه؛الكلي على الزئبق، أو ما إذا كان الزئبق فيها حمجوزاً ريثما يصدر قرار 
احلكومات الوطنية، اليت قد تكون لديها خمزونات من الزئبق متاحة وجاهزة ناجتة عن مصادرة   (د)

ا، مثل التخزين العسكري؛   الزئبق، ومن االستخدامات الـمـُرخص 
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ستخدم الزئبق أو مركبات مرافق إنتاج الزئبق واملنتجات الـمـُضاف إليها الزئبق، أو املرافق اليت ت  (هـ)
  الزئبق، واليت قد حتتفظ أيضاً مبخزونات كبرية من الزئبق رهناً بسلسلة اإلمدادات والطلب اجلاري.

وقد ُيساعد على تقييم مثل هذه املرافق حبث أي إعفاءات ُمسجلة مبوجب االتفاقية، وكذلك البيانات  - 10
. وعلى )2(لقلويات اليت نشرها برنامج األمم املتحدة للبيئةاليت تُعرض مبوجب القائمة العاملية مبرافق الكلور وا

النحو الذي جرت مناقشته أعاله، فإن املعلومات اليت جتمع عن طريق قوائم اجلرد الوطنية للزئبق، املوضوعة مثالً 
يح اليت مبوجب التقييم املبدئي التفاقية ميناماتا، قد يساعد أيضًا يف حتديد املخزونات، وكذلك يف حبث التصار 

  تصدر بتخزين الزئبق أو مركبات الزئبق، إذا وجد نظام إلصدار مثل تلك التصاريح.
وعقب حتديد املرافق ذات الصلة، قد يكون من املفيد إجراء تقييم مكتيب لتحديد ما إذا كانت املرافق  - 11

الكتلة الذي يأخذ طنًا مرتياً. وقد يعتمد حتديد ذلك على منهج توازن  50لديها خمزونات يزيد حجمها على 
  املواد املستهلكة، مثًال ما يلي:يف احلسبان املدخالت، واملخرجات، واملواد املتولدة و 

  الكميات احلالية وتركيبة الزئبق أو مركبات الزئبق املستخدمة؛  (أ)
  الكميات املشرتاة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛  (ب)
ا؛كميات نفايات الزئبق اليت يتم التخلص منها   (ج)   أو إدار
  الكميات املباعة من الزئبق أو مركبات الزئبق؛  (د)
ا من   (ه) الكميات التقديرية من الزئبق أو من مركبات الزئبق اليت تُفقد يف البيئة، أو يتم استعاد

  عمليات التصنيع.
بتسويق الزئبق قد تتوافر املعلومات من العمليات الوطنية إلدارة واردات الزئبق، ومن املعلومات املتعلقة  - 12

وطنيًا ومن سجالت املرافق اخلاضعة للتصاريح البيئية. وقد ييسر مثل هذه التقييمات اإلبالغ الذي تقوم به 
املرافق، وكذلك تعهد السجالت التفصيلية. وقد يكون من املفيد إجراء تقييم تفصيلي للسجالت املتعلقة مبرفق 

  ما، وكذلك االتصال املباشر والتفتيش للموقع.
وعند تقييم مستوى املخزونات املوجودة فعليًا لدى املرافق، قد يكون من املفيد إجراء تفتيش بصرى  - 13

كغ قد تكون   35للتحقق من كميات الزئبق املخزنة. وكدليل إرشادي لذلك، فإن دورق الزئبق الذي تبلغ سعته 
لتخزين طن مرتي من الزئبق فتكون سم. أما احلاوية اليت تصلح 12,5سم وقطر  30أبعاده التقريبية هي ارتفاع 

طنًا مرتياً من الزئبق متأل  50سم. وبناًء على ذلك، فإن  50سم تقريباً من حيث االرتفاع وُقطرها  50أبعادها 
  مرتاً مربعاً من مساحة املخزن. 12,5حاوية، وهذه تشغل قرابة  50ما ال يقل عن 

  أطنان مترية سنوياً  10تزيد على  مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات
هناك عدد من املصادر احملتملة إلمدادات الزئبق املوجودة داخل أراضي طرف ما، واليت تتولد عنها  - 14

ا اإلمجايل  . وميكن إدراج هذه املصادر يف املساعي 3أطنان مرتية سنوياً، مبوجب املادة  10خمزونات يتجاوز وز
مصادر اإلمداد بالزئبق. وال تشمل هذه املصادر واردات الزئبق أو مركبات  اليت يبذهلا الطرف من أجل حتديد

ا داخل إقليم الطرف.   الزئبق، حيث أن مثل هذه الواردات ليست مصادر ميكن حتديد مكا

                                                      
 ُمتاحة على الرابط:  )1(

www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/ChloralkaliSector/Reports/tabid/4
495/language/en-US/Default.aspx. 
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قد ُجيرى التحديد املبدئي للمصادر احملتملة إلمدادات الزئبق يف صورة عملية مكتبية، تشمل فحص  - 15
عامالت التجارية؛ ودالئل توزيع الزئبق أو مركبات الزئبق، وسجالت االسترياد أو سجالت مثل سجالت امل

التصدير اليت ميكن مقارنتها بالكميات التقديرية املستخدمة. والغرض من مثل هذه املقارنة هو حتديد أي أوجه 
ا أن ُتربز استخدامات مل تكن معروفة سابقًا للزئبق، أو أن ُتش ري إىل وجود مصادر تفاوت ذات بال من شأ

  أخرى لإلمداد.
  أسئلة إرشادية للمساعدة في تحديد مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق أو مصادر إمدادات الزئبق

ومع وضع العناصر الواردة أعاله يف احلسبان، فإن من شأن األسئلة التالية أن ُتساعد يف حتديد ما إذا   - 16
طناً مرتياً، أو مصادر لإلمداد بالزئبق تولد  50ات الزئبق تزيد على كان بلد ما لديه خمزونات من الزئبق أو مركب

  أطنان مرتية سنوياً: 10أكثر من 
  هل حيدث التعدين األويل داخل أراضي البلد؟  (أ)

  هل جرى حتديد مواقع جيرى ختزين الزئبق فيها قبل استخدامه داخل أراضي البلد؟  (ب)
دة التدوير واالستعادة اليت قد تُنتج الزئبق؟ وإذا كان هل جترى داخل أراضي البلد أنشطة إعا  (ج)

  األمر كذلك، فما هو حجم الزئبق الذي تُنتجه تلك األنشطة؟
القلويات، ومنشآت كلوريد الفينيل - هل هناك مقرتحات لوقف تشغيل مصانع إنتاج الكلور  (د)

  الزئبق أو مركبات الزئبق؟املونومر، أو املنشآت األخرى اليت جتري فيها عمليات تصنيع تستخدم 
هل توجد منشآت قد ُتسفر عن إنتاج ُمنتجات زئبق ثانوية داخل أراضي البلد؟ وإذا كان األمر    (هـ)

  كذلك، فما هي كمية الزئبق الذي تولده هذه املرافق؟
___________  


