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 مؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق 
 االجتماع الرا�ع 
 *2021تشر�ن الثاني/نوفمبر  5-1عبر اإلنترنت، 

 **المؤقت) من جدول األعمال ح( 4البند 
مسائل ُتعرض على مؤتمر األطراف لكي ینظر فیها  

 أو یتخذ إجراًء �شأنها: تقد�م التقار�ر الوطن�ة 

 ذج تقد�م التقار�ر الوطن�ة التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق و مشروع التوجیهات المتعلقة �استكمال نم 

 ة مذ�رة من األمان 

میناماتا �شأن الزئبق، على أن �قدم �ل طرف تقار�ره إلى مؤتمر  من اتفاق�ة    21من المادة    1تنص الفقرة   -1
األطراف، عن طر�ق األمانة، عن التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام االتفاق�ة وعن مدى فعال�ة تلك التدابیر والتحد�ات 

 المحتملة التي قد تواجهه في تحقیق هدف االتفاق�ة.

ى توقیت وشكل التقار�ر الوطن�ة التي تقدمها األطراف. ، عل1/8- واتفق مؤتمر األطراف، في المقرر ا م -2
سؤاًال یتعین أن تجیب علیها جم�ع األطراف �ل أر�ع سنوات، بینما �حتوي    43و�حتوي نموذج التقر�ر الكامل على  

تین. التقر�ر القصیر على أر�عة أسئلة (�شار إلیها �عالمة النجمة * في التقر�ر الكامل) یتعین اإلجا�ة علیها �ل سن 
و�اإلضافة إلى الجزء ألف، الذي �طلب معلومات عن الطرف والمجیب، والجزء �اء، الذي یتضمن األسئلة، تضمن  
نموذج اإلبالغ الجزء ج�م، الذي یت�ح لألطراف إمكان�ة التعلیق على التحد�ات المحتملة التي تواجه تحقیق أهداف 

التعلیق على نموذج اإلبالغ والتحسینات الممكنة،  والجزء هاء،  االتفاق�ة، والجزء دال، الذي یت�ح لألطراف إمكان�ة 
الذي یت�ح لألطراف إمكان�ة تقد�م تعلیق إضافي على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا ما رغبت الطرف 

المتاحة  الق�ام بذلك. ووفقًا للمقرر نفسه، �ستحق تقد�م التقار�ر الوطن�ة القصیرة األولى التي تستخدم المعلومات  
�انون األول/د�سمبر   31. ومن المقرر تقد�م التقار�ر الكاملة األولى �حلول  2019�انون األول/د�سمبر    31�حلول  
2021  . 

، �شأن التوجیهات المتعلقة �استكمال نموذج اإلبالغ الوطني، 3/13-وأقر مؤتمر األطراف، في المقرر ا م  -3
لتوفیر المعلومات التي تلزم لتقی�م الفعال�ة وتدعم االمتثال، وطلب   �الحاجة إلى تقد�م تقار�ر وطن�ة �املة ومتسقة

 
الزئبق �الحضور الشخصي في �الي، إندون�س�ا،  *  من المقرر أن �عقد االجتماع الرا�ع المستأنف لمؤتمر األطراف في اتفاق�ة میناماتا �شأن  
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إلى األمانة إعداد مشروع توجیهات لنموذج اإلبالغ الوطني الكامل، من أجل توض�ح المعلومات المطلو�ة في نموذج  
 التقر�ر الوطني.

ن األطراف وغیرها من  وفي نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف أ�ضًا إلى األمانة أن تلتمس التعل�قات م -4
الجهات صاح�ة المصلحة على مشروع التوجیهات، وأن تأخذ التعل�قات في االعت�ار، وتقدم مشروعًا منقحًا للتوجیهات  

 حسب االقتضاء.

التــشــم موُعمِّ  -5 فــهــ یــوجــروع  تــكــل  2021أ�ار/مایو    20ي  ــات  عــلــعــي  األطــیــلــق  بــیــراف وغــه  ول ـــلــحــرها 
. واغتنم ثمان�ة عشر طرفًا الفرصة للتعلیق، وهي االتحاد األورو�ي، و�ندون�س�ا، والبراز�ل، 2021حز�ران/یون�ه   28

و�نما، و�وروندي، وتشاد، وجمهور�ة تنزان�ا المتحدة، والجمهور�ة الدومین�ك�ة، والسلفادور، والصین، و�ندا، و�وت 
ومور� والمكس�ك،  و�ولومب�ا،  أحد  د�فوار،  أ�ضًا  وعلق  وال�ا�ان.  األمر�ك�ة،  المتحدة  والوال�ات  والنرو�ج،  شیوس، 

 أصحاب المصلحة، وهو مجلس الدفاع عن الموارد الوطن�ة.

 و�أخذ المشروع المنقح الوارد في مرفق هذه المذ�رة في االعت�ار التعل�قات الواردة.  -6

�الحاجة إلى إدخال تعدیالت على األسئلة وتجدر اإلشارة إلى أن عدة أطراف أدرجت تعل�قات ف�ما یتعلق   -7
أو تحر�رها في نموذج اإلبالغ. وقد �انت �عض المسائل التي تم تحدیدها واضحة �الفعل من الردود على التقار�ر 

، وقد  )UNEP/MC/COP.4/16(انظر الوث�قة    2019�انون األول/د�سمبر    31القصیرة التي تغطي الفترة حتى  
ا لجنة  انت�اه  �عضها  الوث�قة لفت  (انظر  األولى  القصیرة  التقار�ر  على  للردود  استعراضها  أثناء  واالمتثال  لتنفیذ 
UNEP/MC/COP.4/15 (  .وحددت األمانة �عض المسائل األخرى أثناء عمل�ة إعداد مشروع التوجیهات 

  2021سمبر  �انون األول/د�  31ونظرًا لق�ام األطراف �الفعل �إعداد تقار�رها الكاملة للفترة المنته�ة في   -8
، یبدو من غیر العملي تعدیل األسئلة في نموذج اإلبالغ  8/ 1-على أساس نموذج اإلبالغ المعتمد في المقرر ا م 

في هذا الوقت، وقد �كون من األفضل إعادة النظر في المسألة في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف في ضوء  
 الخبرات األخرى في استخدام نموذج اإلبالغ. 

ناك مسائل ذات صلة �التقار�ر القصیرة المقبلة، التي من المقرر أن تعرض على االجتماع  غیر أن ه -9
 :الخامس لمؤتمر األطراف، وهي

 ‘‘مجموع الكم�ة التي جرى استخراجها ___ طن متري سنو�اً ’’ما إذا �ان    -(ج)    1- 3السؤال   ) أ(
�شیر إلى الكم�ة اإلجمال�ة من معدن الزئبق الناتج عن التعدین األولي أو الكم�ة اإلجمال�ة للر�از المحتوي على  

 الزئبق التي تم التنقیب عنها؛ 

 ؛ ‘‘لتزامًا لمرة واحدةا’’لتزامًا مستمرًا أو اما إذا �ان االلتزام  -  3-3السؤال  )ب(

واضح، ألن الطرف ال �ملك خ�ار اإلبالغ  غیر    ‘‘ال’’إن مغزى الرد �كلمة    -  5-3السؤال   )ج(
 عن عدم تصدیره للزئبق.

 اإلجراء المقترح

الفقرة   -10 في  المبینة  المسائل  في  النظر  في  األطراف  أعاله وتقد�م توض�حات حسب   9قد یرغب مؤتمر 
 االقتضاء.

وقد یرغب مؤتمر األطراف أ�ضًا في اعتماد مشروع التوجیهات على النحو المبین في مرفق هذه المذ�رة   -11
كانون  31إلى    2017آب/أغسطس    16في إعداد تقار�رها الكاملة للفترة من    الرجوع إل�هوتشج�ع األطراف على  

 . 2021�انون األول/د�سمبر  31المقرر تقد�مها �حلول  ، 2020األول/د�سمبر 
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 المرفق

 مشروع التوجیهات المتعلقة �استكمال نماذج تقد�م التقار�ر الوطن�ة التفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق

 التزامات اإلبالغ �موجب اتفاق�ة میناماتا  21المادة  -أوالً 

األطراف، عن طر�ق  من اتفاق�ة میناماتا �شأن اإلبالغ، على أن �قدم �ل طرف تقار�ره إلى مؤتمر    21تنص المادة  
األمانة، عن التدابیر التي اتخذها لتنفیذ أحكام االتفاق�ة وعن مدى فعال�ة تلك التدابیر والتحد�ات المحتملة التي قد  

 تواجهه في تحقیق هدف االتفاق�ة.

وارد  �شأن توقیت ونموذج اإلبالغ من جانب األطراف، شكل اإلبالغ ال  1/8-واعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر ا م
التدابیر  التقار�ر عن  تقد�م  الزئبق:  میناماتا �شأن  اتفاق�ة  اإلبالغ عن  ’’نموذج  المعنون  المقرر،  ذلك  في مرفق 

تحد�ات‘‘.   من  األطراف  تواجهه  وما  التدابیر  هذه  فعال�ة  وعن  االتفاق�ة،  أحكام  لتنفیذ  اتخاذها  وأشارت  الواجب 
قد�م التقار�ر الوطن�ة إلى مؤتمر األطراف عن طر�ق أمانة اتفاق�ة  وجوب ت  التعل�مات الواردة في نموذج اإلبالغ إلى

مؤتمر  إلى  التقار�ر  تقد�م  و�تعین  المتحدة.   لألمم  الست  الرسم�ة  اللغات  من  �أي  بذلك  الق�ام  و�مكن  میناماتا. 
 األطراف عن طر�ق أمانة اتفاق�ة میناماتا، وذلك �أي لغة من اللغات الرسم�ة الست لألمم المتحدة.

وقرر مؤتمر األطراف �ذلك أن �قدم �ل طرف تقر�راً �ل أر�ع سنوات �استخدام النموذج الكامل، و�ل سنتین ف�ما  
 یتعلق �األسئلة في النموذج التي وضعت �جوارها عالمة النجمة (*). 

نموذج التي وقرر مؤتمر األطراف أ�ضًا أن �قدم �ل طرف التقار�ر القصیرة األولى (أي اإلجا�ة على األسئلة في ال
، لینظر فیها مؤتمر األطراف في  2019�انون األول/د�سمبر    31وضعت �جوارها عالمة النجمة (*)) �حلول  

 اجتماعه الالحق. 

تغطي األولى،  القصیرة  للتقار�ر  �النس�ة  �التقر�ر،  المشمولة  الفترة  أن  ذلك  یت�ع  ثم  من   ومن  اإلبالغ    فترة 
(المقرر تقد�مها �حلول   2018�انون األول/د�سمبر    31  إلىفاق�ة)  (تار�خ بدء نفاذ االت  2017آب/أغسطس   16
  2017آب/أغسطس    16  من  تغطي فترة اإلبالغ الكاملة األولى  �النس�ة للتقار�ر  و   )2019�انون األول/د�سمبر    31
. وُتكرر الدورة �عد )2021�انون األول/د�سمبر    31(المقرر تقد�مها �حلول    2020�انون األول/د�سمبر    31  إلى

الفترة من   تغطي  التي  الالحقة  القصیرة  التقار�ر  تغط�ة  الثاني/ینایر    1ذلك، مع  �انون    31إلى    2021�انون 
�انون   31إلى   2021�انون الثاني/ینایر  1والتقار�ر الكاملة الالحقة التي تغطي الفترة من   2022األول/د�سمبر 
 ، وما إلى ذلك.2024األول/د�سمبر 

من المادة    5تمد مؤتمر األطراف على التقار�ر الواردة في استعراضاته وتقی�ماته لتنفیذ االتفاق�ة عمًال �الفقرة  و�ع
. وعالوة على ذلك، �جوز للجنة التنفیذ واالمتثال 22(ب) من المادة    3، وفي تقی�مه لفعال�ة االتفاق�ة عمًال �الفقرة  23

من   2استنادًا إلى التقار�ر. وُ�لفت اللجنة �موجب الفقرة    15من المادة    (ب)  4أن تنظر في المسائل عمًال �الفقرة  
 أن ت�حث قضا�ا التنفیذ واالمتثال الفرد�ة والعامة معًا وتقدم توص�ات، حسب االقتضاء، لمؤتمر األطراف.   15المادة  

ت التنسیق الوطن�ة لكل طرف  ومن المهم أن یتم إقرار المعلومات التي یبلغ عنها الطرف وتقد�مها رسم�ًا. وتقوم جها
للفقرة     17من المادة    4بدور هام في عمل�ة اإلبالغ في هذا الصدد. وُ�عین �ل طرف جهة تنسیق وطن�ة وفقًا 

المتعلقة بت�ادل المعلومات. و�تعین تقد�م تقر�ر الطرف من قبل جهة التنسیق الوطن�ة المعینة أو من خاللها. و�مكن 
ت عن جهات التنسیق الوطن�ة التي عینتها األطراف في اتفاق�ة میناماتا على الموقع  االطالع على جم�ع المعلوما

 الش�كي لالتفاق�ة، �ما في ذلك معلومات عن ��ف�ة استكمال إجراءات هذا التعیین.
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لتقد�م تقار�رها. وتوفر جهات   )1( أداة اإلبالغ اإللكترونيوتشجع األطراف على استخدام   التي تستخدمها األمانة 
التنسیق الوطن�ة لألطراف إمكان�ة الوصول المضمون �كلمة مرور إلى هذه المنصة. و�مكن لألطراف الوصول إلى  
المنصة وتقد�م تقار�رها �أي من اللغات الرسم�ة الست لألمم المتحدة. وفي حین تشجع جم�ع األطراف على استخدام  

ة اإلبالغ اإللكتروني، في الحاالت التي قد ال �كون فیها ذلك ممكنًا، �جوز للطرف أن �قدم تقر�ره من خالل أدا 
یرجى االتصال �األمانة للحصول على معلومات أكثر تفصیًال عن تقد�م التقار�ر من   .)2( نسخة ورق�ة إلكترون�ة

-MEA  :الورق�ة اإللكترون�ة على البر�د اإللكتروني التاليخالل أداة اإلبالغ اإللكتروني و/أو عن طر�ق النسخة  

MinamataSecretariat@un.org . 

وستتحقق األمانة من التقار�ر المقدمة من األطراف عن فترات اإلبالغ المعن�ة للتأكد من اكتمالها، و�تاحتها �عد ذلك 
ات متا�عة إذا اعتبرت التقار�ر المقدمة من على الموقع الش�كي لالتفاق�ة. وستقدم األمانة اقتراحات التخاذ إجراء

 األطراف غیر �املة.

 لمحة عامة على مشروع التوجیهات المتعلقة �استكمال نموذج اإلبالغ الوطني  - ثان�اً 

الوطن�ة، و�هذه   التقار�ر  یتمثل الغرض من مشروع التوجیهات في توض�ح المعلومات المطلو�ة في نموذج تقد�م 
اف في التزامها بتقد�م تقار�ر عن التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام االتفاق�ة. وقد أعد مشروع  الطر�قة لمساعدة األطر 

 . 3/13- التوجیهات استجا�ة لطلب مؤتمر األطراف في مقرره ا م

و�ت�ع مشروع التوجیهات ه�كل نموذج اإلبالغ الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه األول. و�تألف نموذج 
 :الفروع الخمسة التال�ة اإلبالغ من 

 ؛معلومات عامة عن الطرف الذي �قدم له نموذج التقر�ر :الجزء ألف 

 معلومات عن التدابیر التي اتخذها الطرف المبلِّغ لتنفیذ األحكام ذات الصلة، وعن    :الجزء �اء
 ؛فعال�ة تلك التدابیر في تحقیق هدف االتفاق�ة

 :؛فرصة التعلیق على التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة الجزء ج�م 

 ؛تملة ف�هفرصة التعلیق على نموذج تقد�م التقار�ر والتحسینات المح :الجزء دال 

 فرصة لتقد�م المز�د من التعل�قات على �ل مادة من المواد وذلك في ص�غة نص    :الجزء هاء
 حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك. 

ولتوض�ح ذلك، ال ُ�قصد �مشروع التوجیهات هذا أن �كون دلیًال عن ��ف�ة تنفیذ مواد االتفاق�ة والتزاماتها التي تشیر 
 توج�ه لألطراف لجمع المعلومات الالزمة إلكمال األجزاء من ألف إلى هاء وتصن�فها.  إلیها األسئلة، بل هو مجرد

 
�انون    31)  طورت األمانة �ذلك أداة تجر�ب�ة لإلبالغ اإللكتروني تم تجر�بها للتقار�ر األولى التي �ان من المقرر تقد�مها �حلول  1(

للتقار�ر الكاملة المقرر    2021لتص�ح أداة �املة لإلبالغ اإللكتروني و�مكن استعمالها اعت�ارًا من أیلول/سبتمبر    2019األول/د�سمبر  
مس�قًا لجم�ع األطراف، وفي الحاالت التي قدمت فیها   1-. یتم ملء معلومات الجزء ألف 2021�انون األول/د�سمبر  31تقد�مها �حلول 
، ستكون هذه المعلومات متاحة أ�ضًا لتحدیثها و�ضافتها إلى الموعد النهائي  2019�انون األول/د�سمبر    31ر قصیرة في  األطراف تقار�

 لتقد�م التقار�ر القادمة.
ج  في حین تشجع جم�ع األطراف �قوة على استخدام األداة الكاملة لإلبالغ اإللكتروني، أعدت األمانة نسخة ورق�ة إلكترون�ة من نماذ  ) 2(

�ة  اإلبالغ القصیرة والكاملة للحاالت التي قد ال �كون من الممكن فیها ألي طرف أن �قدم تقر�رًا إلكترون�ًا. وقد تكون هذه النسخة الورق
 اإللكترون�ة مفیدة أ�ضًا لألطراف في مرحلة إعداد جمع المعلومات وتصن�فها، للدخول �عد ذلك �استخدام أداة اإلبالغ اإللكتروني.
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و�سعى مشروع التوجیهات، �صفة خاصة، إلى توفیر مز�د من الوضوح �شأن المعلومات المطلو�ة في األسئلة ال�الغ  
تقر�ر لتنفیذ أحكام االتفاق�ة ذات الواردة في الجزء �اء والمتعلقة �التدابیر التي اتخذها الطرف المقدم لل  43عددها  

 :الصلة وفعال�ة هذه التدابیر في تحقیق هدف االتفاق�ة. وتتعلق األسئلة �المواد التال�ة من االتفاق�ة

  (مصادر اإلمداد �الزئبق والتجارة ف�ه) 3المادة 

  (المنتجات الُمضاف إلیها الزئبق) 4المادة 

  ستخدم فیها الزئبق أو مرّ��ات الزئبق) (عمل�ات التصن�ع التي   5المادة�ُ 

  (تعدین الذهب الِحرفي والضیق النطاق)  7المادة 

  (االن�عاثات)  8المادة 

  (اإلطالقات) 9المادة 

  (التخز�ن المؤقت السل�م بیئ�ًا للزئبق، �خالف نفا�ات الزئبق)  10المادة 

  (نفا�ات الزئبق)  11المادة 

  (المواقع الملوثة)  12المادة 

 (الموارد واآلل�ات المال�ة)  13 المادة 

  (بناء القدرات والمساعدة التقن�ة ونقل التكنولوج�ا)  14المادة 

  (الجوانب الصح�ة)  16المادة 

  (ت�ادل المعلومات) 17المادة 

  (إعالم الجمهور وتوعیته وتثق�فه)  18المادة 

  (ال�حوث والتطو�ر والرصد)  19المادة 

جزءًا فجزء، أما الجزء �اء فیتألف من سؤال �سؤال. وفي الجزء �اء، �عرض �ل سؤال  وتم وضع مشروع التوجیهات  
مالحظات لتوفیر معلومات أساس�ة و/أو  ، وتت�عه، مع استثناءات قلیلة،  )3(على النحو المعتمد في نموذج اإلبالغ 

 .نهج مقترح لإلجا�ة على السؤالوتوض�حات 

، �اإلضافة إلى الجزء ألف، والجزء ج�م، والجزء دال، والجزء هاء، یتعین على األطراف  للتقار�ر القصیرة  و�النس�ة
أن ُتجیب على األسئلة التال�ة (التي �شار إلیها �عالمة النجمة * في النموذج) في الجزء �اء للسنتین من الفترة  

 :المشمولة �التقر�ر

  (ج)  1-3السؤال 

  (أ)  3-3السؤال 

  5-3ل السؤا 

  2-11السؤال 

 
 .الواردة في الجزء �اء لإلشارة إلى المواد التي تتعلق بها 43ت�سیر الرجوع إلیها، ُرقمت األسئلة ال�الغ عددها ل)  3( 
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، �اإلضافة إلى الجزء ألف، والجزء ج�م، والجزء دال، والجزء هاء، یتعین على األطراف للتقار�ر الكاملة  و�النس�ة
 . في الجزء �اء للسنوات األر�ع من الفترة المشمولة �التقر�ر 43أن ُتجیب على جم�ع األسئلة ال�الغ عددها  

هي أسئلة متعددة المستو�ات من أجل   في الجزء �اء  43ال�الغ عددها  وتجدر اإلشارة إلى أن العدید من األسئلة  
الحصول على أفضل التفاصیل ذات الصلة. وعلى األطراف أن ُتجیب على األسئلة الخاصة بتدابیرها �استخدام 

إجا مر�عات  الحاالت،  �عض  وفي  و’’ال‘‘،  ’’نعم‘‘  اإلجا�ة  ’’ال  مر�عات  أو  أخرى‘‘  ’’إجا�ة  مثل  إضاف�ة  �ة 
أعرف‘‘. و�النس�ة لألسئلة التي ُ�طلب فیها المز�د من التفاصیل (أو تفاصیل �اإلضافة إلى مر�عات اإلجا�ة)، �طلب 
من األطراف ملء التفاصیل �نص مسرود في مر�عات التعلیق أو تحمیل الملحقات أو توفیر روا�ط إلى مستندات 

ادر معلومات محددة. ولتعز�ز وضوح المعلومات، إذا �انت التفاصیل التي یتعین على الطرف  أخرى محددة أو مص
اإلبالغ عنها جزءًا من وثائق أو دراسات أو تقار�ر أكبر �حتفظ بها الطرف، فُ�طلب من الطرف استخراج المعلومات 

 وث�قة أو الدراسة أو التقر�ر �أكمله.الدق�قة المطلو�ة ألغراض اإلبالغ وتقد�م تلك المعلومات بدًال من تقد�م ال

 : وتوجه األمانة انت�اه األطراف إلى البنود المشار إلیها في التعل�مات المتعلقة �الجزء �اء في نموذج اإلبالغ المعتمد

 .تشكل المعلومات اإللزام�ة جوهر نموذج اإلبالغ المعتمد 

 وست�سر المعلومات اإلضاف�ة  هناك عدد محدود من األسئلة التي توصف �أنها أسئلة تكمیل�ة .‘‘
تقی�م فعال�ة االتفاق�ة وقد أدرجت أسئلة إضاف�ة للنموذج  للحصول على هذه المعلومات. و�تم  
تكمیل�ة و�مكن تقد�م اإلجا�ات علیها �شكل طوعي   تعر�ف هذه األسئلة اإلضاف�ة �معلومات 

ع �قوة على اإلجا�ة على ا لبنود التي لدیها المعلومات  وحسب تقدیر الطرف، لكن األطراف تشجَّ
 ذات الصلة �الموضوع. 

   یدعو النموذج إلى معلومات عن التدابیر التي اتخذها الطرف المبلِّغ لتنفیذ األحكام ذات الصلة
 من اتفاق�ة میناماتا، وعن فعال�ة تلك التدابیر في تحقیق هدف االتفاق�ة.

  لحالة الخاصة لألطراف وقدراتها، وعلى  ین�غي تقد�م أوصاف لفعال�ة تدابیر التنفیذ بناء على ا
 الرغم من ذلك �جب أن تكون متسقة قدر اإلمكان في تقر�ر �ل طرف.

  تعد فعال�ة تدابیر التنفیذ التي یذ�رها الطرف مستقلة عن تقی�م فعال�ة االتفاق�ة التي یتعین تقی�مها
 . 22�موجب المادة 

 الوطن�ة:مالحظة: من أجل استكمال التقار�ر 

  خطط مس�قًا لتأمین المعلومات المطلو�ة لجم�ع أجزاء نموذج اإلبالغ، وال س�ما لألسئلة الواردة في الجزء
التقار�ر  تقد�م  لضمان  المناسب  الوقت  في  تكون ضرور�ة،  قد  التي  والروا�ط  الملحقات  و�ذلك  �اء، 

 �الكامل �حلول الموعد النهائي.

 عن الب�انات السنو�ة. حدد الفترة، عندما ال تكون الفترة المشمولة    حدد السنة (السنوات) عند اإلبالغ
 �انون األول/د�سمبر.  31�انون الثاني/ینایر إلى  1�التقر�ر في الفترة من 

 ‘‘ذات مغزى ’’روا�ة  تقد�م  نفسه  الوقت  وفي  اإلجا�ات وجیزة  تكون  أن  اإلجا�ة على    تأكد من  عند 
 األسئلة المفتوحة. 

  االتساق بین اإلجا�ات على األسئلة المختلفة. تحقق من 

 .(مثل األطنان المتر�ة) الحظ الوحدات التي سیتم فیها تقد�م معلومات عن الكم�ات 
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 استكمال نموذج اإلبالغ التفاق�ة میناماتا  - ثالثاً 

هثن   ب  بˇ هعك غعئك� هئ كئضفنث آح�ئل ئإلةفئف� د ئكمئجن ئةجئد د عك ئكئتئان ذ� �ظ ئكئقئ ـ  ةقت ن ئآلصدئ لئ ةمئجه د ه ئكئتئان
ة  �ئ ثت  لك ة

 الجزء ألف: معلومات عامة عن الطرف

یتضمن الجزء ألف معلومات عامة عن الطرف الذي �قدم له نموذج التقر�ر. و�نقسم إلى أر�عة أجزاء حیث وضعت  
ذلك، یتم اإلشارة إلى أوًال معلومات عن وضع الطرف؛ ثم، اإلشارة إلى تفاصیل عن جهات التنسیق الوطن�ة؛ �عد  

معلومات عن موظف اتصال إضافي، حسب الضرورة؛ وأخیرًا، یتم إدخال تار�خ تقد�م التقر�ر. وسیتم ملء الكثیر 
من المعلومات في الجزء ألف مس�قًا في األداة اإللكترون�ة، لیتم تأكیدها و/أو تحدیثها حس�ما �قتض�ه الطرف مقدم  

 التقر�ر.

 میناماتا �شأن الزئبقاتفاق�ة 
 21التقر�ر الوطني عمًال �المادة 

 معلومات عن الطرف  -1 

  اسم الطرف 

 (الیوم/الشهر/السنة) تار�خ إیداعه لصك التصدیق أو االنضمام أو الموافقة أو القبول 

 (الیوم/الشهر/السنة) تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف 

تار�خ نفاذ االتفاق�ة �النس�ة ألي طرف �صدق على هذه االتفاق�ة أو �قبلها أو �قرها أو ینضم إلیها �عد  :مالحظات
) هو تار�خ  2017أ�ار/مایو    18إیداع الصك الخمسین من صكوك التصدیق أو االنضمام أو اإلقرار أو القبول (أي  

 ). 2017آب/أغسطس  16نفاذ االتفاق�ة (أي 

، فإن تار�خ نفاذ 2017مایو    18الذي قام �إیداع صك تصد�قه أو انضمامه أو إقراره أو قبوله �عد  �النس�ة للطرف  و 
). وتجدر اإلشارة 31االتفاق�ة هو الیوم التسعین �عد تار�خ إیداع صك تصد�قه أو انضمامه أو إقراره أو قبوله (المادة  

 یومًا تقو�م�ًا. 90إلى أن هذا �شیر إلى  

تار�خ إیداع صك التصدیق على االتفاق�ة أو االنضمام إلیها أو إقرارها أو قبولها ألي طرف و�مكن االطالع على  
 على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.

 معلومات عن جهة التنسیق الوطن�ة  -2

  اسم المؤسسة �الكامل 

  اسم ووظ�فة مسؤول االتصال 

  العنوان البر�دي 

  رقم الهاتف

  رقم الفاكس 

  البر�د اإللكتروني عنوان 

  الموقع اإللكتروني 

الفقرة  مالحظات تقتضي  المادة    4:  �موجب    17من  المعلومات  لت�ادل  اتصال وطن�ة  ُ�عّین �ل طرف جهة  أن 
االتفاق�ة. وتحتفظ األمانة �قائمة �جم�ع جهات التنسیق الوطن�ة المعینة على الموقع الش�كي لالتفاق�ة. وُ�طلب إلى 
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من صحة المعلومات الواردة في قائمة جهات التنسیق الوطن�ة، وتنب�ه األمانة فورًا إلى أ�ة معلومات األطراف التحقق  
مستجدة. و�مكن االطالع على استمارة تعیین جهة اتصال وطن�ة (�ما في ذلك رسالة نموذج�ة) على الموقع الش�كي 

رف وتقد�مها رسم�ًا. وتقوم جهات التنسیق الوطن�ة  لالتفاق�ة. ومن المهم أن یتم إقرار المعلومات التي یبلغ عنها الط
بدور هام في عمل�ة اإلبالغ في هذا الصدد. و�تعین تقد�م تقر�ر الطرف من قبل جهة التنسیق الوطن�ة المعینة أو 

 من خاللها.

 المذ�ورة أعالهمعلومات عن مسؤول االتصال المتقدم بنموذج التقر�ر في حال اختلف عن صاحب الب�انات  -3

  اسم المؤسسة �الكامل 

  اسم ووظ�فة مسؤول االتصال 

  العنوان البر�دي 

  رقم الهاتف

  رقم الفاكس 

  عنوان البر�د اإللكتروني 

  الموقع اإللكتروني 

ملء هذه الحقول اخت�اري. وفي الحاالت التي �قدم فیها تقر�ر الطرف عن طر�ق (ول�س من جانب)  :  مالحظات
التنسیق الوطن�ة المعینة، ُ�حدد هنا موظف االتصال الذي �قدم المعلومات في نموذج اإلبالغ. وستحال طل�ات جهة  

 التوض�ح أو المتا�عة إلى �ل من جهة التنسیق الوطن�ة وموظف االتصال اإلضافي. 

 (الیوم/الشهر/السنة) تار�خ تقد�م التقر�ر   -4

اإللكتروني، �مجرد أن �ستكمل الموظف الُمقدم للطلب التقد�م و�ؤ�ده، س�قوم النظام في أداة اإلبالغ  :  مالحظات
 بتعیین تار�خ ووقت التقر�ر المقدم تلقائ�ًا في هذا المجال. 

 و�ذا قدم أحد األطراف تقر�ره من خالل النسخة الورق�ة اإللكترون�ة، تسجل األمانة تار�خ ووقت استالم التقر�ر.

الحالتین، ستتاح للطرف المقدم للتقر�ر نسخة من التقر�ر الذي تم استكماله. و�عد ذلك، �مكن االطالع  وفي �لتا  
 على التقار�ر على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.

تلك   فعال�ة  الصلة، وعن  األحكام ذات  لتنفیذ  المبلِّغ  الطرف  اتخذها  التي  التدابیر  معلومات عن  �اء:  الجزء 
 االتفاق�ة التدابیر في تحقیق هدف

یتضمن الجزء �اء ردود الطرف المبلِّغ �شأن التدابیر التي اتخذها الطرف لتنفیذ األحكام ذات الصلة، وعن فعال�ة  
سؤاًال. و�النس�ة للتقر�ر القصیر، ال یتعین اإلجا�ة   43تلك التدابیر في تحقیق هدف االتفاق�ة. یتكون هذا الجزء من  

لة التي �شار إلیها �عالمة النجمة *. و�النس�ة للتقر�ر الكامل، یتعین اإلجا�ة على  إال على أر�عة أسئلة، وهي األسئ
جم�ع األسئلة. وتم تحدید األسئلة حسب المادة، وقد تم ترق�مها في هذه التوجیهات لإلشارة إلى المادة التي تتعلق  

، قد ترغب األطراف في استغالل الفرص بها. و�النس�ة للجزء �اء، تجدر اإلشارة إلى أنه ف�ما یتعلق �مختلف األسئلة
المتاحة في الجزء ج�م والجزء هاء إلضافة تعل�قات أو تفسیرات أو توض�حات أو شواغل أو أي معلومات أخرى  

 �عتبرها الطرف ذات صلة �المالحظة �شأن المادة أو السؤال المحدد. 
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 مصادر اإلمداد �الزئبق والتجارة ف�ه :3المادة 
 

هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األولي �انت تعمل داخل أراض�ه في تار�خ بدء نفاذ   :1-3السؤال 
 )3هذه االتفاق�ة �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى ذ�ر:بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 أو  (الشهر، السنة): أ) التار�خ المتوقع إلغالق المنجم/المناجم(

 (الشهر) (السنة) : المنجم/المناجمالتار�خ الذي أغلق ف�ه (ب) 

 ج) *مجموع الكم�ة التي جرى استخراجها ________ طن متري سنو�اً (

الرقم في  ،  Hg(0)( (د) من االتفاق�ة �أنه ’’... عنصر الزئبق األولي    2ف ’’الزئبق‘‘ في المادة  عرَّ : �ُ مالحظات
‘ تعدین الزئبق األولي �أنه ’’التعدین 1’  2المادة  ف  وتعرِّ   .‘‘... )6- 97- 7439سجل دائرة المستخلصات الكیمیائیة  

عل�ه، ال �سعى هذا السؤال للحصول على معلومات    الذي تكون المادة الرئ�س�ة المقصودة ف�ه هي الزئبق‘‘. و�ناءً 
السؤال   (یتناول  نفا�ات  أو  الزئبق منها �منتج ثانوي  المناجم التي یتم الحصول على  الزئبق من    3-3عن  أدناه 

 أخرى من هذا القبیل). مصادر

للطرف الذي �قوم بتعدین الزئبق األولي داخل أراض�ه في تار�خ دخول االتفاق�ة حیز   3من المادة  4وتسمح الفقرة 
عامًا �عد ذلك التار�خ. وتقتضي   15النفاذ �النس�ة له �أن یواصل السماح لتلك المناجم القائمة �العمل لفترة تصل إلى  

�المادة    3المادة  من    11الفقرة   عمًال  المقدَّمة  تقار�ره  في  یدرج  أن  طرف  �ل  است�فاء    21من  تبیِّن  معلومات 
 االشتراطات الواردة في هذه المادة.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا لم �كن لدى الطرف مناجم الستخراج الزئبق األولي �انت تعمل في تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ
 ‘‘ و�نتقل إلى السؤال التالي. ’’ال ب الطرف على السؤال �كلمة �النس�ة له، ف�جی

  ،إذا �ان لدى الطرف مناجم الستخراج الزئبق األولي التي �انت تعمل في تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ
 ‘‘ واإلشارة، إلى �ل منجم:نعمف�جیب الطرف على السؤال �كلمة ’’

  التار�خ الذي أغلق ف�ه المنجم (المناجم)؛الموعد المتوقع إلغالق المنجم أو 

  مجموع الكم�ة التي جرى استخراجها سنو�ًا من الفترة المشمولة �التقر�ر (�األطنان المتر�ة من
معدن الزئبق الناتج عن التعدین األولي، بدًال من الكم�ة اإلجمال�ة للر�از المحتوي على الزئبق 

انات عن �ل عام تم ف�ه تشغیل المنجم (المناجم) منذ  التي تم التنقیب عنها). و�ن�غي توفیر ب�
النفاذ. و�مكن تضمین ب�انات السنوات الجزئ�ة في حالة عدم توفر   تار�خ دخول الطرف حیز 
ب�انات السنوات الكاملة. وفي هذه الحالة، أو عندما تكون الب�انات غیر متاحة تمامًا، و�النس�ة 

لة �الموضوع، هناك فرصة لتقد�م تفسیر و/أو مز�د  ألي معلومات أخرى �عتبرها الطرف ذات ص
الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة و/أو من المعلومات في  

الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة  
 .نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك
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هل لدى الطرف أي مناجم للزئبق األولي تعمل حال�ًا، ولم تكن تعمل عند تار�خ بدء نفاذ هذه    :2-3السؤال  
 ) 11، والفقرة 3االتفاق�ة �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 یرجى التوض�ح. بنعمفي حالة اإلجا�ة 

األّولي الذي لم �كن �جري على من �ل طرف عدم السماح بتعدین الزئبق    3من المادة    3: تتطلب الفقرة  مالحظات
 أراض�ه في تار�خ دخول االتفاق�ة حیِّز النفاذ �النس�ة له. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا لم �كن لدى الطرف مناجم الستخراج الزئبق األولي بدأ تشغیلها �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ
 و�نتقل إلى السؤال التالي. ‘‘ ال �النس�ة له، ف�جیب الطرف على السؤال �كلمة ’’

   إذا �ان لدى الطرف مناجم الستخراج الزئبق األولي بدأت تشغیلها �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ
 ‘‘ و�وضح، �ما في ذلك، إذا �ان متاحًا، ما یلي:نعم�النس�ة له، ف�جیب الطرف على السؤال �كلمة ’’

  عدد هذه المناجم؛ 

  المنجم (المناجم)؛ تار�خ (توار�خ) بدأ تشغیل 

  ما إذا �ان المنجم (المناجم) مناجم رسم�ة أو غیر رسم�ة؛ 

   الكم�ة اإلجمال�ة من معدن الزئبق الناتج عن التعدین األولي (�األطنان المتر�ة) عن �ل سنة
 منذ تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف؛ 

  ؛3من المادة  3لفقرة اإلجراءات المقترحة للوفاء �االلتزام الوارد في ا 

 .(المناجم) تار�خ (توار�خ) اإلغالق المتوقع للمنجم 

الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة  وقد یرغب الطرف أ�ضًا في تقد�م تفسیر و/أو مز�د من المعلومات في  
إضاف�ة على �ل مادة من المواد  في تحقیق هدف االتفاق�ة و/أو الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات  

 . في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك

هل سعى الطرف إلى تحدید ما �قع على أراض�ه من المخزونات المنفردة من الزئبق أو مر��اته   :3-3السؤال  
أطنان متر�ة في السنة؟    10طنًا متر�ًا ومصادر إمدادات الزئبق التي تولد مخزونات تز�د عن    50التي تتجاوز  

 )5(الفقرة 

  نعم 

 ال 

 أعاله:  3-3على السؤال    بنعمأ) *إذا أجاب الطرف (

جى إرفاق نتائج تلك المساعي أو اإلشارة إلى الموقع الذي تتاح ف�ه على ش�كة اإلنترنت، ما لم تكن ‘ یر 1’
 المعلومات قد ظلت دون تغییر من دورة اإلبالغ السا�قة.

على سبیل المثال ف�ما یتعلق   -‘ معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م أي معلومات تتعلق بذلك في حالة توفرها2’
 ت أو مصادر الزئبق تلك والتخلص منها.�استخدام مخزونا

 على السؤال أعاله، یرجى التوض�ح.  بــالب) إذا أجاب الطرف (
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، تشمل اإلشارات إلى ’’الزئبق‘‘ خالئط الزئبق مع مواد أخرى، �ما في ذلك س�ائك 3ألغراض المادة    :مالحظات
، ُعرفت ’’مر��ات  3في المائة من وزنها. والحظ أنه ألغراض المادة    95الزئبق التي ال �قل تر�یز الزئبق فیها عن  

تعني سوى �لور�د الزئ�قوز (المعروف أ�ضًا �اسم  (ه) وال    2الزئبق‘‘ تعر�فًا أضیق من التعر�ف الوارد في المادة  
الكالومیل)، و(ثاني) أكسید الزئبق، و�بر�تات الزئ�ق�ك، ونترات الزئ�ق�ك، والزنجفر، و�بر�تید الزئ�ق�ك (انظر الجدول  

  التالي).

 األسماء األخرى  الص�غة الك�م�ائ�ة  االسم 
الرقم في سجل دائرة  

 المستخلصات الك�م�ائ�ة

 ,2Cl2Hg Mercurous chloride (أول) �لور�د الزئبق
calomel 10112-91-1 

 HgO Mercuric oxide or (ثاني) أكسید الزئبق
simply mercury oxide 21908-53-2 

 ,4HgSO Mercury(II) sulfate كبر�تات الزئ�ق�ك 
mercuric sulfate 7783-35-9 

 ,3Hg(NO Mercury dinitrate(2 (ثاني) نترات الزئبق
mercuric nitrate 10045-94-0, 7783-34-8 

 الُزنُجفر

 HgS كبر�تید الزئ�ق�ك 

Mercuric sulfide, 
mercury sulfide, 
mercury(II) sulfide, 
vermillion 

1344-48-5 

م ا  مقرره  في  األطراف،  مؤتمر  اإلمداد  2/ 1-اعتمد  �مصادر  المتعلقة  التوجیهات  �شأن  ف�ه،  ،  والتجارة  �الزئبق 
طنًا متر�ًا أو مصادر    50’’التوجیهات �شأن تحدید المخزونات المنفردة من الزئبق ومر��ات الزئبق التي تز�د عن  

أطنان متر�ة في السنة. وتوضح التوجیهات أن ’’المخزون‘‘، في    10إمدادات الزئبق التي تولد مخزونات تز�د عن  
من الزئبق أو مر��ات الزئبق المتراكمة أو المتاحة لالستخدام في المستقبل، ولكنه   هذا الس�اق، �مكن اعت�اره �م�ة

الزئبق في موقع ملوث، وال االحت�اط�ات  التخلص منها و�دارتها �نفا�ات، وال  یتم  التي  الزئبق  لن �شمل �م�ات 
اوز الوزن اإلجمالي للزئبق الجیولوج�ة من الزئبق. وعالوة على ذلك، سیتم تحدید ’’أي مخزون منفرد‘‘ عندما یتج

 طنًا متر�ًا. 50أو مر��ات الزئبق 

وقد تشمل المخزونات المنفردة قوائم الجرد أو المخزونات الموجودة لدى الحكومات أو التجار أو مرافـق إنتـاج الكلـور  
مر��ات الزئبق أو تخزنها في والقلو�ـات العاملة. وترد �عض األمثلة األخرى للك�انات التي قد تستخدم الزئبق أو  

 من التوجیهات، وهي:  9الفقرة 

والتصدیر،    االستیرادتجار الزئبق الذین �شترون و�ب�عون الزئبق أو مر��ات الزئبق، بوسائل منها   ) أ(
 والذین �كون لدیهم �م�ات متفاوتة جاهزة ومتاحة في أي وقت؛

مناجم استخراج الزئبق األولي، التي قد تكون لدیها مخزونات زئبق تنتظر الب�ع، ومن ثم تكون  )ب(
 لدیها �م�ات �بیرة متاحة في أوقات معینة، ت�عًا لحالة الطلب؛ 

التي تنتج الزئبق أو مر��ات الزئبق، �ما   -ًال  إعادة التدو�ر مث  -المرافق أو األنشطة األخرى   )ج(
في ذلك مرافق معالجة نفا�ات الزئبق، التي قد تكون لدیها أ�ضًا مخزونات �بیرة متاحة، وذلك اعتمادًا على الطلب  
الكلي على الزئبق أو ما إذا �ان الزئبق فیها محجوزًا ر�ثما �صدر قرار نهائي �شأن �ما إذا �ان سُیوجه للتخلص  

 ه؛من

الحكومات الوطن�ة، التي قد تكون لدیها مخزونات من الزئبق متاحة وجاهزة ناتجة عن مصادرة  )د(
 الزئبق ومن االستخدامات المرخص بها، مثل التخز�ن العسكري؛ 
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مرافق إنتاج الزئبق المنتجات المضاف إلیها الزئبق أو المرافق التي تستخدم عمل�ات تستخدم  )ه(
 تي قد تحتفظ أ�ضًا �مخزونات �بیرة من الزئبق رهنًا �سلسلة اإلمدادات والطلب الجاري.الزئبق أو مر��ات الزئبق، وال

و�عتبر الك�ان الذي �خزن الزئبق في مواقع مختلفة أنها تمثل مجتمعة مخزونًا منفردًا. و�ذا �ان ��ان ما لد�ه مرفقین  
طنًا متر�ًا، فین�غي إدراج هذا المخزون    50ه  أو أكثر داخل إقل�م البلد وتجاوز المجموع الكلي لمخزونات الزئبق لد�

 في التقر�ر.

من التوجیهات أسئلة إرشاد�ة لمساعدة الطرف في تحدید ما إذا �ان لد�ه مخزونات من الزئبق أو   16وتقدم الفقرة  
 طنًا متر�ًا.  50مر��ات الزئبق تز�د عن 

الطرف في تحدید ما إذا �ان لد�ه مصادر لإلمداد �الزئبق من التوجیهات أسئلة إرشاد�ة لمساعدة    16كما تقدم الفقرة  
أطنان متر�ة سنو�ة. و�مكن أن تشمل مصادر إمدادات الزئبق المولدة للمخزونات عوامل إعادة    10تولد أكثر من  

العرض�ة  تدو�ر الزئبق المحفزة ومرافق معالجة النفا�ات، ومناجم الزئبق، ومنتجي مر��ات الزئبق، ومواقع تولید النواتج  
للزئبق، �ما في ذلك المناجم غیر الزئ�ق�ة التي تنتج الزئبق �ناتج عرضي. وتجدر اإلشارة إلى أن ’’المصادر‘‘ ال  

 تشمل واردات الزئبق أو مر��ات الزئبق ألن هذه الواردات ل�ست مصادر تقع داخل إقل�م الطرف. 

إلى    3-3والمجسد في السؤال    3من المادة    5الفقرة  �شیر االلتزام الذي �قع على عاتق األطراف والمجسد في  و 
، �ما في ذلك، على سبیل المثال، من ’’... السعي لتحدید...‘‘. و�جوز لألطراف تنفیذ االلتزام حس�مًا تراه مناس�اً 

 خالل اتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التال�ة:

  مسح أو قائمة جرد محددة؛ 

 خطرة؛تنفیذ اللوائح الوطن�ة للمواد ال 

  من االتفاق�ة)؛ 20وضع خطة تنفیذ الطرف (إذا �ان قد تم وضعها عمًال �المادة 

  .(إذا تم تنفیذه) وضع التقی�م األولي التفاق�ة میناماتا للطرف 

 وقد تكون المعلومات التي �ستخدمها الطرف في اإلجا�ة على هذا السؤال متاحة من واحد أو أكثر مما یلي:

 یتم إنشاؤه لتقد�م معلومات عن إمدادات الزئبق وتجارة الزئبق؛  أي ترتیب وطني لإلبالغ 

 أي ترخ�ص تجاري وطني �شمل الزئبق أو مر��ات الزئبق؛ 

   أو البیئة  الخطرة أو حما�ة  المواد  التنظ�م�ة في مجاالت مثل مراق�ة  التدابیر  اإلبالغ �موجب 
 التعدین؛

 ؛ 20 خطة تنفیذ الطرف (إذا �ان قد تم وضعها عمًال �المادة( 

 .(إذا تم تنفیذه) التقی�م األولي التفاق�ة میناماتا للطرف 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  ولكنه قرر عدم وجود أي   3(أ) من المادة   5إذا حاول الطرف تحدید المخزونات والمصادر عمًال �الفقرة
الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف ‘‘، و�مكنه أن �قدم توض�حًا في  نعممنها، فإن الطرف ُ�جیب على السؤال �كلمة ’’

 أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في شكل نص حر إذا اختارت ذلك. 

   جیب الطرف �كلمة 3(أ) من المادة    5إذا �ان الطرف قد حدد المخزونات والمصادر عمًال �الفقرة�ُ ،
 ‘، مثل:1’ (أ)  3-3سؤال  ‘‘، و�قدم معلومات في إطار النعم’’

  العمل�ة المستخدمة لتحدید المخزونات والمصادر؛ 
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   التي تولدها تلك أو  المخزونات  المتر�ة) في تلك  الزئبق (�األطنان  أو مر��ات  الزئبق  كم�ات 
 المصادر؛ 

  تار�خ أحدث تقی�م؛ 

   تكن متاحة على  (إذا لم  ما إذا �انت نت�جة التقی�م متاحة على اإلنترنت وأین �مكن الوصول إلیها
 اإلنترنت، فقد یرغب الطرف في إرفاق نت�جة التقی�م). 

   ولكن إما أنه لم یتمكن من    3(أ) من المادة    5إذا حاول الطرف تحدید المخزونات والمصادر عمًال �الفقرة
‘‘  نعم’إكمال المهمة، أو أن الطرف قد أكمل المهمة ولكن النتائج ل�ست شاملة أو قاطعة، فُ�جیب الطرف �كلمة ’

 : ‘، �ما في ذلك1’ (أ) 3- 3و�قدم تفسیرًا في إطار السؤال 

   :إذا حدد الطرف المخزونات والمصادر

   التي تولدها تلك أو  المخزونات  المتر�ة) في تلك  الزئبق (�األطنان  أو مر��ات  الزئبق  كم�ات 
 المصادر؛ 

  تار�خ أحدث تقی�م؛ 

   إذا لم تكن متاحة على  ما إذا �انت نت�جة التقی�م متاحة على اإلنترنت وأین �مكن الوصول إلیها)
 اإلنترنت، فقد یرغب الطرف في إرفاق نت�جة التقی�م). 

 إذا �ان الطرف غیر قادر على إكمال المهمة:

 الموعد المتوقع إلنجاز المهمة؛ أو 

  .األس�اب التي تحول دون إتمام المهمة 

�الفقرة  إذا حا الطرف تحدید المخزونات والمصادر عمًال  أو  3(أ) من المادة    5ول  ل�ست شاملة  النتائج  ، ولكن 
 قاطعة:

  أي خطوات مقترحة إلنهاء المهمة، والتار�خ المتوقع إلنجاز المهمة؛ أو 

   اآلن. إذا لم یتم التفكیر في اتخاذ خطوات أخرى، فقد یرغب الطرف في إرفاق نت�جة التقی�م حتى 

   3(أ) من المادة    5إذا لم �كن الطرف قد ’’... سعى لتحدید...‘‘ المخزونات والمصادر عمًال �الفقرة  ،
؛ اإلجراءات 3(أ) من المادة    5‘‘ و�شرح األس�اب التي تمنع الطرف من تنفیذ الفقرة  الفُ�جیب الطرف �كلمة ’’

 الستكمال اإلجراءات. المقترحة للوفاء �االلتزام؛ والتار�خ المتوقع 

 (ب)) 5هل لدى الطرف زئبق فائض ناتج من وقف تشغیل مرافق إنتاج الكلور والقلو�ات؟ (الفقرة    :4-3السؤال  

  نعم 

 ال 

، ُیرجى توض�ح التدابیر التي اتخذت للتخلص من الزئبق الفائض وفقًا للم�ادئ التوجیه�ة بنعمفي حالة اإلجا�ة  
، و�استخدام عمل�ات ال تؤّدي إلى االسترداد أو  11(أ) من المادة    3إلیها في الفقرة    لإلدارة السل�مة بیئ�ًا المشار

 ) 11(ب)، الفقرة  5إعادة التدو�ر أو االستخالص أو االستخدام الم�اشر أو االستخدامات البدیلة. (الفقرة 

ر الطرف توافر فائض    3(ب) من المادة    5تتطلب الفقرة    :مالحظات من الطرف أن یتخذ تدابیر تكُفل، إذا ما قرَّ
الزئبق نت�جة وقف تشغیل مرافق إنتاج الكلور والقلو�ات، التخلُّص من هذا الزئبق وفقًا للم�ادئ التوجیه�ة لإلدارة  
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، �استخدام عمل�ات ال تؤّدي إلى استرداد أو إعادة تدو�ر  11(أ) من المادة    3السل�مة بیئ�ًا المشار إلیها في الفقرة  
 أو استخالص أو االستخدام الم�اشر أو االستخدامات البدیلة‘‘. 

و�ناًء على ذلك، عندما یتم وقف تشغیل مصنع للكلور والقلو�ات، �جوز للطرف أن �قرر أن الزئبق الذي �ص�ح  
�ذا ما تبین للطرف أن هذا الزئبق فائض، �جب على الطرف  متاحًا من وقف التشغیل ’’فائض‘‘ عن متطل�اته. و 

، سواء داخل إقل�م الطرف أو �التصدیر إلى  11من المادة    3أن یتخذ تدابیر لضمان التخلص من الزئبق وفقًا للفقرة  
 . 11(أ) من المادة  3طرف آخر للتخلص منه وفقا للفقرة 

التوجیه�ة   الم�ادئ  الخطرة  و�مكن االطالع على  النفا�ات  نقل  في  التحكم  �ازل �شأن  اتفاق�ة  الموضوعة �موجب 
 على الموقع الش�كي التفاق�ة �ازل.   11(أ) من المادة  3والتخلص منها عبر الحدود والمشار إلیها في الفقرة 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

 و�نتقل إلى  الب �كلمة ’’إذا لم �كن لدى الطرف مرافق للكلور والقلو�ات التي تم وقف تشغیلها، فُ�جی ‘‘
 السؤال التالي. 

  إذا �ان لدى الطرف مرافق للكلور والقلو�ات التي تم إ�قاف تشغیلها ولكن الطرف لم �قرر توافر فائض
الجزء ج�م:   ، ولكنه س�قدم تفسیرًا في’’نعم‘‘ وال �لمة ’’ال‘‘الزئبق نت�جة وقف التشغیل، فلن ُ�جیب الطرف �كلمة  

لتحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة و/أو الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات  تعل�قات �شأن �ا
 إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك. 

  إذا �ان لدى الطرف مرافق للكلور والقلو�ات التي تم إ�قاف تشغیلها، وقرر عدم توافر فائض الزئبق نت�جة
 . ’’ال‘‘وقف تشغیل هذه المرافق، ف�جیب الطرف �كلمة 

  إذا �ان لدى الطرف مرافق للكلور والقلو�ات التي تم إ�قاف تشغیلها، وقرر أن هناك فائض الزئبق نت�جة
 .3 (ب) من المادة 5و�قدم تفسیرًا للتدابیر المتخذة عمًال �الفقرة  ’’نعم‘‘وقف ذلك التشغیل، فُ�جیب الطرف �كلمة 

، و�ما في  3على إخطار عام �الموافقة، وفقًا للمادة  هل حصل الطرف على الموافقة أو اعتمد  * :5-3السؤال  
ذلك أي شهادات مطلو�ة من المستوردین غیر األطراف، من أجل تصدیر الزئبق من أراضي الطرف في الفترة 

 )7، الفقرة 6المشمولة �التقر�ر؟ (الفقرة 

 :نعم، صادرات لألطراف 

 نعم، الصادرات إلى غیر األطراف 

 ال 

 ، بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 وقد قدم الطرف إلى األمانة نسخًا من استمارات الموافقة، فل�ست هناك حاجة إلى معلومات إضاف�ة. )   أ(

 إذا لم �سبق للطرف تقد�م هذه النسخ، فهو یوصى �الق�ام بذلك. 

وفي غیر ذلك من الحاالت، یرجى تقد�م معلومات مناس�ة أخرى تبین است�فاء الشروط األخرى الواردة في  
 . 3من المادة  6الفقرة 

 معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م المعلومات، في حالة توفرها، عن استخدام الزئبق المصدَّر. 
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، یرجى اإلشارة، إذا توفرت 3من المادة    7إذا �انت الصادرات تستند إلى إخطار عام وفقًا للفقرة  )   ب(
أو شروط معن�ة �الموضوع ترد في اإلخطار المعلومات، إلى الكم�ة اإلجمال�ة المصدَّرة و�لى أي أحكام  

 العام وتتعلق �االستخدام.

یتعلق هذا السؤال حصرًا بتصدیر الزئبق، والذي �شمل خالئط الزئبق مع مواد أخرى، �ما في ذلك س�ائك   :مالحظات
في المائة من وزنها. وال یتعلق بتصدیر مر��ات الزئبق أو المنتجات    95الزئبق التي ال �قل تر�یز الزئبق فیها عن  

 المضافة إلیها الزئبق أو نفا�ات الزئبق. 

(أ) و(ب) هي االستمارات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه    5- 3شار إلیها في السؤال  إن االستمارات الم
،  3األول والتي �مكن أن تستخدمها األطراف وغیر األطراف في توفیر الموافقة على االتجار �الزئبق �موجب المادة  

 وهي: 

 استمارة لتقد�م موافقة خط�ة من طرف على استیراد الزئبق؛ :االستمارة ألف ‘ 1’

 استمارة لتقد�م موافقة خط�ة من غیر طرف على استیراد الزئبق؛  :االستمارة �اء   ‘2’

 استمارة لإلخطار العام �الموافقة على استیراد الزئبق. :االستمارة دال   ‘3’

موقع الش�كي لالتفاق�ة، و�ذلك قائمة جهات التنسیق الوطن�ة و�مكن االطالع على قائمة األطراف في االتفاق�ة على ال
 المعینة.

من األطراف عدم السماح �التصدیر إال �موافقة خط�ة من األطراف المستوردة أو    3من المادة    6وتقتضي الفقرة  
طراف، غیر المستوردة، ول�س ألي غرض سوى األغراض مسموح بها. ولذلك، إذا تم تصدیر الزئبق من قبل أحد األ

من خالل االستمارة ألف: استمارة لتقد�م موافقة خط�ة من طرف  فین�غي للطرف أن �حصل على موافقة خط�ة (مثال  
النموذج دال:  (أي    3من المادة    7أو أن �عتمد على اإلخطار العام المنصوص عل�ه في الفقرة    على استیراد الزئبق)

. وتجدر اإلشارة إلى أن الصادرات من طرف إلى غیر طرف  استیراد الزئبق)نموذج لإلخطار العام �الموافقة على  
تتطلب أن یتلقى الطرف، �اإلضافة إلى الموافقة الخط�ة من الجهة غیر الطرف، على شهادة تثبت أن لدى الجهة  

لزئبق سوف  وأن ا ،11و  10غیر الطرف تدابیر تكفل حما�ة صحة اإلنسان والبیئة وتكفل امتثاله ألحكام المادتین  
ُ�ستخَدم فقط استخدامًا مسموحًا �ه لطرف �موجب االتفاق�ة أو من أجل التخز�ن المؤقت السل�م بیئ�ًا على النحو 

 . 10المبیَّن في المادة  

م ا  مقرره  في  األطراف،  مؤتمر  ف�ه،  1/2- واعتمد  والتجارة  �الزئبق  اإلمداد  �مصادر  المتعلقة  التوجیهات  �شأن   ،
ف�ما یتعلق �التجارة في الزئبق‘‘. وتتضمن هذه    3كمال االستمارات المطلو�ة �موجب المادة  ’’توجیهات �شأن است

المادة   (المادة    3التوجیهات معلومات عن نطاق  الزئبق  نفا�ات  المادة، وهي  ) والمنتجات 11(أي ما ال تشمله 
ظرف وما هي االعت�ارات التي )؛ ما هي النماذج التي �مكن استخدامها في أي  4المضافة إلیها الزئبق (المادة  

ین�غي أخذها في االعت�ار قبل إصدار الموافقة؛ المعلومات التي سیتم توفیرها في �ل فرع؛ دور السجالت و��ف�ة  
و��ف�ة نقل النماذج. وتوضح التوجیهات أنه ین�غي لألطراف أن تنظر مكان الحصول على النماذج؛  استخدامها؛.  

ة قبل الموافقة، ف�مجرد دخول الزئبق إلى إقل�م أحد األطراف، �كون الطرف مسؤوًال  في االلتزامات �موجب االتفاق�
�موجب االتفاق�ة. و�ن�غي أن تتخذ األطراف تدابیر �حیث ال ُ�ستخدم أي استیراد إال لالستخدام المسموح �ه، و�خزن 

 . 11�طر�قة سل�مة بیئ�ًا أو یتم التخلص منه وفقًا للمادة 

ئمة األطراف التي قدمت إخطارًا عامًا �الموافقة على االستیراد في سجل عام �مكن الوصول إل�ه  وتحتفظ األمانة �قا
 على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.
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 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا �ان الطرف قد قام بتصدیر الزئبق إلى أي طرف أو غیر طرف، أو �لیهما، وفي هذه الحالة حصل
، �ما في ذلك أي شهادة مطلو�ة من غیر األطراف  3على موافقة أو اعتمد على إخطار عام �الموافقة وفقًا للمادة  

طرف في الفترة المشمولة �التقر�ر،    المستوردة، على جم�ع صادرات الزئبق من أراضي الطرف إلى أي طرف أو غیر
 :، و�النس�ة لكل تصدیر’’نعم، صادرات لغیر األطراف‘‘و/أو  ’’نعم، صادرات لألطراف‘‘فُ�جیب �كلمة 

  إذا لم �كن الطرف قد قدم من قبل نسخًا من هذه الموافقة الواردة، فإنه یوصى �أن �قوم بذلك في
 وقت اإلبالغ. 

 ُنسخ، فُ�طلب منه تقد�م معلومات مناس�ة أخرى تبین است�فاء    إذا لم یتمكن الطرف من تقد�م
. وما لم یتم التصدیر إلى طرف أو غیر طرف  3من المادة    6الشروط األخرى الواردة في الفقرة  

(أ) متاحة من    5-3�موجب إخطار عام، ین�غي أن تكون المعلومات المطلو�ة �موجب السؤال  
، الذي �ان ین�غي أن  قة خط�ة من طرف على استیراد الزئبقاالستمارة ألف: استمارة لتقد�م مواف

أو   المستورد،  الطرف  لتقد�م موافقة خط�ة من غیر طرف على  �قدمه  �اء: استمارة  االستمارة 
الزئبق الطرف  استیراد  اختار  و�ذا  المستورد.  الطرف  غیر  الجهة  تقدمه  أن  ین�غي  �ان  التي   ،

(أ)، �مكن للطرف أن �حدد ما إذا �ان الغرض    5-3السؤال  اإلجا�ة على الجانب التكمیلي من  
أو ما إذا �ان الغرض منه    10من استیراد الزئبق هو التخز�ن المؤقت السل�م بیئ�ًا وفقًا للمادة  

استخدام مسموح �ه لطرف �موجب االتفاق�ة. و�ذا �ان الزئبق مخصصًا للتخز�ن المؤقت، �مكن  
 صود، إذا �ان معروفًا. تقد�م معلومات عن االستخدام المق

   ،إذا �ان تصدیر الزئبق �ستند إلى إخطار عام من طرف أو غیر طرف، ین�غي للطرف أن �حدد
في   ذات صلة  أو شروط  أحكام  وأي  المتر�ة)  (�األطنان  المصدرة  اإلجمال�ة  الكم�ة  إن وجد، 

المعلوما على  االطالع  و�مكن  المصدر.  الزئبق  �استخدام  المتعلق  العام  المتعلقة اإلخطار  ت 
من   ج�م  الفرع  في  الصلة  ذات  الشروط  أو  العام  �األحكام  لإلخطار  استمارة  دال:  االستمارة 

الزئبق   إلى األمانة بوصفها �الموافقة على استیراد  الطرف  أو الجهة غیر  الطرف  التي قدمها 
 موافقته الخط�ة على استیراد الزئبق.

  ف أو غیر طرف، أو �لیهما، ولم �حصل على موافقة  إذا �ان الطرف قد قام بتصدیر الزئبق إلى أي طر
الجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات المحتملة وقد یرغب في أن �قدم، في    ’’ال‘‘في �لتا الحالتین، فُ�جیب �كلمة  

تفسیرًا لسبب الق�ام �مثل هذه الصادرات، والتدابیر التي �جري اتخاذها لمنع حدوث تلك  ،  في تحقیق هدف االتفاق�ة
 حالة في المستقبل.ال

  ِّالجزء هاء،  و�حدد في    ’’ال‘‘ر الطرف الزئبق أو مر��ات الزئبق من أراض�ه، فُ�جیب �كلمة  إذا لم �صد
حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام 

 . هو عدم وجود صادرات ’’ال‘‘السبب في اخت�ار �لمة أن   بذلك،

 هل سمح الطرف �استیراد الزئبق من جهة غیر طرف؟ :6-3السؤال 

 ال 

  نعم 

وق�ام الطرف بتقد�م نسخ من استمارات الموافقة إلى األمانة، ال یلزم تقد�م معلومات    بنعمفي حالة اإلجا�ة  
 إضاف�ة. 

 إذا لم �سبق للطرف تقد�م هذه النسخ، فهو یوصى �الق�ام بذلك. 
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وفي غیر ذلك من الحاالت، یرجى تقد�م معلومات مناس�ة أخرى تبین است�فاء الشروط األخرى  
 . 3ة  من الماد 8الواردة في الفقرة 

 معلومات تكمیل�ة: یرجى تقد�م المعلومات عن الكم�ات، وعن بلدان المنشأ. 

  3من المادة  7اعتمد الطرف المستورد على الفقرة . 

   الفقرة  بنعمفي حالة اإلجا�ة ، هل قدمت 3من المادة    7، أو إذا اعتمد الطرف المستورد على 
 5أو الفقرة    3ر المحددة في الفقرة  الجهة غیر الطرف شهادات تفید �أن الزئبق ل�س من المصاد

 )8؟ (الفقرة 3(ب) من المادة 

  نعم 

 ال 

   الفقرة ، وقدم المعلومات عن  3من المادة    9قدم الطرف إخطارًا عامًا �الموافقة، وطبق 
 الكم�ات و�لدان المنشأ.

  یرجى التوض�ح.بالفي حالة اإلجا�ة ، 

من الطرف أال �سمح �استیراد الزئبق من غیر طرف س�قدم له موافقته    3من المادة    8تقتضي الفقرة    :مالحظات
الخط�ة ما لم �كن غیر الطرف قد قدم شهادة �أن ذلك الزئبق ل�س من مصادر محددة على أنها مصادر غیر  

عدین األولي أو الزئبق الذي حدده ل�ست ناتجة عن الت  �ع�ارة أخرى،  –  )(ب  5أو الفقرة    3مسموح بها �موجب الفقرة  
 ض نت�جة وقف تشغیل مرافق إنتاج الكلور والقلو�ات.ئغیر الطرف المصّدر أنه زئبق فا 

هي االستمارات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه    6-3إن استمارات الموافقة المشار إلیها في السؤال  
 ، وهي: 3األطراف في توفیر الموافقة على االتجار �الزئبق �موجب المادة األول والتي ستستخدمها األطراف وغیر 

 استمارة لتقد�م موافقة خط�ة من طرف على استیراد الزئبق؛ :االستمارة ألف ‘ 1’

استمارة شهادة أحد غیر األطراف �شأن مصدر الزئبق المراد تصدیره إلى أحد   :االستمارة ج�م ‘ 2’
 دال، عند االقتضاء)؛  ة األطراف، (التي ستستخدم �االقتران مع االستمارة ألف أو االستمار 

 استمارة لإلخطار العام �الموافقة على استیراد الزئبق. :االستمارة دال ‘ 3’

في االتفاق�ة على الموقع الش�كي لالتفاق�ة، و�ذلك جهات التنسیق الوطن�ة و�مكن االطالع على قائمة األطراف  
 . المعینة. وفي �عض الحاالت، أخطرت الجهات غیر األطراف األمانة أ�ضًا �جهات التنسیق الوطن�ة التا�عة لها

االستمارة وفي حالة سماح أحد األطراف �الواردات من غیر طرف، �كون الطرف قد قدم موافقته المكتو�ة �استخدام 
. وتعد المعلومات المطلوب اإلبالغ  ألف: استمارة لتقد�م موافقة خط�ة من جانب أحد األطراف على استیراد الزئبق

للتأكد من است�فاء مت الفقرة  عنها في إطار هذا السؤال ضرور�ة  ، أي أن الزئبق الذي تم 3من المادة    8طل�ات 
ض نت�جة وقف  ئ عن التعدین األولي أو الزئبق الذي حدده غیر الطرف المصّدر أنه زئبق فا  اً استیراده ل�س ناتج

 .تشغیل مرافق إنتاج الكلور والقلو�ات

دة من جهة غیر طرف لمصدر  االستمارة ج�م: استمارة إلصدار شها  و�ن�غي أن �قدم البلد المصدر غیر الطرف
االستمارة  �غض النظر عما إذا �ان الطرف المستورد قد قدم موافقة من خالل    الزئبق لیتم تصدیره إلى أحد األطراف

 . أو من خالل إخطار عام ألف: استمارة لتقد�م موافقة خط�ة من طرف على استیراد الزئبق

 عامًا �التنازل عن القیود التي تفرضها االتفاق�ة على واردات للطرف الذي قدم إخطاراً  3من المادة  9وتسمح الفقرة 
الزئبق من غیر طرف، شر�طة أن یواصل تطبیق قیود شاملة على تصدیر الزئبق وأن �كون لد�ه تدابیر محل�ة 
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ى األمانة،  لكفالة أن یدار هذا الزئبق المستورد �طر�قة سل�مة بیئ�ًا. وُطلب من الطرف أن �قدم إخطارًا بهذا القرار إل
یتضمن معلومات تصف قیوده على الصادرات والتدابیر التنظ�م�ة المحل�ة، فضًال عن معلومات عن �م�ات الزئبق  

لحین اختتام االجتماع    9و�لدان منشأ الزئبق المستورد من غیر األطراف. وُأت�ح اإلجراء المبیَّن أعاله في الفقرة  
 . التي أخطرت األمانة بهذا الشأن على الموقع الش�كي لالتفاق�ةالثاني لمؤتمر األطراف. وُأدرجت األطراف 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  و�نتقل  ’’ال‘‘إذا لم �كن الطرف قد استورد الزئبق أو مر��ات الزئبق من جهة غیر طرف، فُ�جیب �كلمة
 إلى السؤال التالي. 

   إذا �ان الطرف قد استورد الزئبق أو مر��ات الزئبق من غیر طرف إما عن طر�ق الموافقة �استخدام
االستمارة ألف أو بواسطة االستمارة دال لإلخطار العام، مصحو�ة �االستمارة ج�م من غیر الطرف للتصدیق على  

و�النس�ة لكل   ’’نعم‘‘فُ�جیب �كلمة    (ب)،  5أو الفقرة    3أن الزئبق لم �كن من المصادر المحددة �موجب الفقرة  
 استیراد:

 ؛ إذا لم �سبق للطرف تقد�م نسخ من موافقته، فیوصى الطرف �الق�ام بذلك 

  إذا لم یتمكن الطرف من تقد�م نسخ من الموافقة، فإن الطرف س�قدم معلومات إلث�ات أنه قدم
ینتج عن التعدین األولي أو    موافقته، وأنه قرر أن الزئبق الذي سیتم استیراده من غیر الطرف لم

 ؛الزئبق الذي ُحدد أنه زئبق فائض نت�جة وقف تشغیل مرافق إنتاج الكلور والقلو�ات

  ُتشجع األطراف على تقد�م معلومات ذات صلة (�األطنان المتر�ة) عن �م�ة الزئبق المستوردة
 ؛السؤال التكمیلي من غیر األطراف للفترات السنو�ة المعن�ة و�لدان المنشأ عند اإلجا�ة على 

   إذا قدمت الجهة غیر الطرف شهادة تثبت �أن الزئبق لم �كن من مصادر محددة �موجب الفقرة
، فیوصى �أن �قدم الطرف المستورد ذلك. و�ذا لم یتمكن الطرف 3(ب) من المادة    5أو الفقرة    3

نه قد تم است�فاء  من تقد�م ذلك، فیوصى �أن �قدم الطرف المستورد معلومات مناس�ة أخرى تبین أ
 . 3من المادة  8الشروط األخرى الواردة في الفقرة 

   ما في ذلك تقد�م المعلومات    3من المادة    9إذا �ان الطرف قد قدم إخطاره العام �الموافقة وطبق الفقرة�)
 المطلو�ة)، فس�ختار الطرف هذا الخ�ار، وال یلزم تقد�م مز�د من المعلومات. 

 المنتجات الُمضاف إلیها الزئبق  :4المادة 
 

هل اتخذ الطرف أ�ة تدابیر مناس�ة من أجل عدم السماح بتصن�ع أو استیراد أو تصدیر المنتجات    :1-4السؤال  
المضاف إلیها الزئبق والمدرجة في الجزء األول من المرفق ألف من االتفاق�ة �عد تار�خ التخلص التدر�جي المحدد  

 )1لتلك المنتجات؟ (الفقرة 
 . 2-4تقال م�اشرة إلى السؤال  ، یرجى االن2في حالة تنفیذ الطرف للفقرة 

  نعم 
 ال 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن تلك التدابیر.بنعمفي حالة اإلجا�ة 
ل الطرف للحصول على إعفاء عمًال �المادة بالفي حال اإلجا�ة   ؟ 6، هل َسجِّ

  نعم 
 ال 

 (د))  2، الفقرة 1، �خصوص أي منتجات (الرجاء سرد قائمة بها)؟ (الفقرة بنعمفي حال اإلجا�ة 
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 إلى اإلجا�ة على هذا السؤال و�نتقل إلى السؤال التالي.   4من المادة   2ال �حتاج الطرف المنفذ للفقرة  :مالحظات

ن المــُنتج الذي �حتوي على الزئبق أو مرّ�ب   2وُتعّرف المادة   (و) ’’المــُنتج المضاف إل�ه الزئبق‘‘ �منتج أو مكوِّ
 .زئبق ُأض�ف عمداً 

على �ل طرف أال �سمح، من خالل اتخاذه تدابیر مناس�ة، بتصن�ع أو استیراد أو   4من المادة    1الفقرة  وتقتضي  
تصدیر المنتجات المضاف إلیها الزئبق المـُدرجة في الجزء األول من المرفق ألف �عد انقضاء موعد اإلنهاء التدر�جي  

د إعفاء في المرفق   د لتلك المنتجات، إّال إذا ُحدِّ . وتار�خ 6ألف أو �ان لدى الطرف إعفاء مسّجل عمًال �المادة  المحدَّ
 . 2020اإلنهاء التدر�جي المحدد للمنتجات المدرجة في الجزء األول من المرفق ألف هو عام  

على أن تسجل أي دولة أو منظمة إقل�م�ة للتكامل االقتصادي نفسها للحصول على    6من المادة    1وتنص الفقرة  
التدر�جي المدرجة في المرفق ألف وذلك �إخطار األمانة    إعفاء واحد أو أكثر من اإلعفاءات من توار�خ اإلنهاء 

للتكامل  إقل�م�ة  أو منظمة  الخ�ار �عد أن تص�ح أي دولة  خط�ًا عندما تص�ح طرفًا في االتفاق�ة. وال یتاح هذا 
 االقتصادي طرفًا في االتفاق�ة. 

 على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.و�مكن االطالع على قائمة �إعفاءات األطراف 

و�مكن أن تشمل التدابیر التي قد یتخذها أحد األطراف التدابیر ذات الصلة �موجب القانون البیئي، أو قانون إدارة 
القوانین واللوائح التي تغطي المنتجات الطب�ة ومستحضرات التجمیل والمنتجات الكهر�ائ�ة أو  المواد الخطرة، أو 

 ، ومعاییر المنتجات. غیرها من المنتجات

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا اتخذ الطرف التدابیر المناس�ة من أجل عدم السماح بتصن�ع أو استیراد أو تصدیر المنتجات المضاف
لتلك   المحدد  التدر�جي  التخلص  تار�خ  �عد  االتفاق�ة  ألف من  المرفق  األول من  الجزء  في  الزئبق والمدرجة  إلیها 

و�صف التدابیر المتخذة. وقد یرغب الطرف في أن یدرج، �النس�ة لكل    ’’نعم‘‘ المنتجات، ف�جیب الطرف �كلمة  
 فئة من فئات المنتجات المدرجة في الجزء األول الذي اتخذ تدبیرًا من أجلها: 

  وصف التدبیر المتخذ واإلشارة إلى السلطات القانون�ة، حیثما ینطبق ذلك؛ 

 تار�خ اتخاذ هذا التدبیر؛ 

 لمتوقع أن �ص�ح نافذ المفعول). تار�خ سر�ان اإلجراء (أو من ا 

إذا �ان الطرف أ�ضًا طرفًا في اتفاق�ة روتردام المتعلقة بتطبیق إجراء الموافقة المس�قة عن علم على مواد  
ك�م�ائ�ة ومبیدات آفات معینة خطرة متداولة في التجارة الدول�ة، فقد یرغب الطرف في إدراج إشارة إلى  

تفاق�ة ف�ما یتعلق �مبیدات آفات التي تحتوي على الزئبق أو مر��ات  استجابته لالستیراد �موجب تلك اال
 الزئبق.

   إذا لم یتخذ الطرف تدابیر مناس�ة من أجل عدم السماح بتصن�ع أو استیراد أو تصدیر المنتجات المضاف
ا التدر�جي  التخلص  تار�خ  �عد  االتفاق�ة  ألف من  المرفق  األول من  الجزء  في  الزئبق والمدرجة  لتلك  إلیها  لمحدد 

الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في وقد یود أن �قدم، في    ’’ال‘‘المنتجات، ف�جیب الطرف �كلمة  
 لسبب عدم اتخاذ مثل هذه التدابیر، �ما في ذلك تقدیر متى یتوقع اتخاذها. ، شرحاً تحقیق هدف االتفاق�ة

 للحصول  6(أ) من المادة    1رفًا (الفقرة  إذا سجل الطرف نفسه للحصول على إعفاء من أن �ص�ح ط (
التدر�جي المدرجة في الجزء األول، فُ�جیب الطرف   على إعفاء واحد أو أكثر من اإلعفاءات من توار�خ اإلنهاء 

 على الجزء الثاني من السؤال.  ’’نعم‘‘�كلمة 



UNEP/MC/COP.4/17 

20 

 األول أو �لها، ولكن   إذا �ان الطرف قد اتخذ تدابیر ف�ما یتعلق ب�عض فئات المنتجات المدرجة في الجزء
على الجزء األول من السؤال (و�قدم المعلومات   ’’نعم‘‘كان لد�ه أ�ضًا إعفاء لفئة واحدة أو أكثر، فُ�جیب �كلمة  

 على الجزء الثاني من السؤال وذ�ر قائمة المنتجات التي لد�ه إعفاء �شأنها.  ’’نعم‘‘المطلو�ة)، وُ�جیب �كلمة 

 اس�ة من أجل عدم السماح بتصن�ع أو استیراد أو تصدیر المنتجات المضاف  إذا لم یتخذ الطرف تدابیر من
لتلك   المحدد  التدر�جي  التخلص  تار�خ  �عد  االتفاق�ة  ألف من  المرفق  األول من  الجزء  في  الزئبق والمدرجة  إلیها 

ول على إعفاء ) للحص6(أ) من المادة    1المنتجات أو تسجیل نفسه للحصول على إعفاء من أن �ص�ح طرفًا (الفقرة  
  ’’ال‘‘واحد أو أكثر من اإلعفاءات من توار�خ اإلنهاء التدر�جي المدرجة في الجزء األول، فُ�جیب الطرف �كلمة  

الجزء ج�م:  على �ال الجزأین من السؤال، وقد یرغب في شرح األس�اب التي أدت إلى عدم الق�ام �أي منهما في  
 .هدف االتفاق�ةتعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق 

 ) 2(الفقرة : )4من المادة  2، (تنفیذ الفقرة بنعمفي حالة اإلجا�ة  :2-4السؤال 

م الطرف إلى مؤتمر األطراف تقر�رًا في أول فرصة یتضمن وصفًا للتدابیر أو االسترات�ج�ات التي نفذها،  هل قدَّ
 (أ))  2�ما في ذلك تقدیر �مي للتخف�ضات التي تحققت؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

هل َنفَّذ الطرف تدابیر أو استرات�ج�ات ترمي إلى الحد من استخدام الزئبق في أي منتجات ُمدرجة في الجزء األول  
 (ب))  2من المرفق ألف، ولم یتم �عد الحصول على ق�مة الحد األدنى لها؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 التدابیر.، ُیرجى تقد�م معلومات عن تلك بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 (ج))  2هل نظر الطرف في اتخاذ تدابیر إضاف�ة لتحقیق مز�د من التخف�ضات؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن تلك التدابیر.بنعمفي حالة اإلجا�ة 

الفقرة    :مالحظات ینفذ  �أنه  إخطارًا وقت تصد�قه  قدم  الذي  للطرف  إال  السؤال  هذا  على  اإلجا�ة  یلزم  من    2ال 
 إلى السؤال التالي.  2. و�نتقل أي طرف ال ینفذ الفقرة 4 المادة

، أن �شیر، وقت التصدیق  4من المادة    1على أنه �جوز للطرف، �بدیل عن الفقرة    4من المادة    2وتنص الفقرة  
و لدى دخول التعدیل على المرفق ألف حیز النفاذ �النس�ة له، إلى أنه سُینفذ تدابیر أو استرات�ج�ات مختلفة عل�ه أ

للتعامل مع المنتجات المدرجة في الجزء األول من المرفق ألف. وال �جوز للطرف أن �ختار هذا البدیل إال إذا أمكنه  
یراد وتصدیر الغالب�ة الكبرى من المنتجات المدرجة في الجزء أن یثبت أنه قلل فعًال إلى الحد األدنى تصن�ع واست

األول من المرفق ألف وأنه قد نفذ تدابیر أو استرات�ج�ات لخفض استخدام الزئبق في منتجات إضاف�ة ل�ست مدرجة  
 في الجزء األول من المرفق ألف وقت إخطاره األمانة �قراره �استخدام هذا البدیل. 

 على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.  4من المادة  2قائمة األطراف المنفذة للفقرة و�مكن االطالع على 
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هل اتخذ الطرف تدبیر�ن اثنین أو أكثر ف�ما �خص المنتجات المضاف إلیها الزئبق المدرجة في    :3-4السؤال  
 ) 3الجزء الثاني من المرفق ألف وفقًا لألحكام الواردة ف�ه؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن تلك التدابیر.بنعم في حالة اإلجا�ة

إن ملغم األسنان هو المنتج الوحید المضاف إل�ه الزئبق المدرج في الجزء الثاني من المرفق ألف. و�قدم   :مالحظات
التدر�جي من استخدام ملغم   الثاني من المرفق ألف قائمة �التدابیر التي یتعین اتخاذها للتخلص  األسنان.  الجزء 

م ا  المقرر  في  األطراف  مؤتمر  القائمة. وشجع  تلك  من  األقل  على  تدبیر�ن  تنفیذ  الطرف  على  ،  3/2- و�تعین 
 األطراف على اتخاذ أكثر من تدبیر�ن وفقًا للجزء الثاني من المرفق ألف. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   و�قدم معلومات عن التدابیر المتخذة. و�مكن أن    ’’نعم‘‘إذا اتخذ الطرف تدبیر�ن أو أكثر، فُ�جیب �كلمة
 تشمل هذه المعلومات التدابیر التي تم اتخاذها، وتار�خ تنفیذ �ل تدبیر، وفعال�ة التدابیر.

   الجزء تقد�م تفسیر في    وقد یرغب في  ’’ال‘‘و�ذا لم یتخذ الطرف تدبیر�ن من هذا القبیل، فُ�جیب �كلمة
 ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة.

هل اتخذ الطرف التدابیر الالزمة لمنع إدخال منتجات مضاف إلیها الزئبق ال ُ�سمح بتصن�عها أو   :4-4السؤال  
 ) 5في منتجات ُمجمعة؟ (الفقرة  4استیرادها أو تصدیرها �موجب المادة 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن تلك التدابیر.بنعمفي حالة اإلجا�ة 

المدرجة في الجزء األول من المرفق ألف (مثل القواطع، والمرحالت،  �مكن استخدام �عض المنتجات    :مالحظات
وال�طار�ات) �مكونات للمنتجات االستهالك�ة والتجار�ة والصناع�ة، �ما في ذلك الس�ارات واألجهزة وسخانات لألمكنة  

 واألفران ووحدات معالجة الهواء وأنظمة األمن وأجهزة التسو�ة والمضخات.

 :�ةالنهج المقترح لإلجا 

   إذا لم �كن لدى الطرف تصن�ع قد �ستخدم المنتجات المضاف إلیها الزئبق مدرجة في المرفق ألف، فُ�جیب
الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل  و�قدم هذا التفسیر في    ’’ال‘‘الطرف �كلمة  

 مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك. 

  إذا اتخذ الطرف تدابیر لمنع إدراج المنتجات المضاف إلیها الزئبق في المنتجات الُمجمَّعة، فُ�جیب الطرف
 و�صف التدابیر التي اتخذها لمنع ذلك االستخدام.  ’’نعم‘‘�كلمة 

  الُمجمَّعة، فُ�جیب إلیها الزئبق في المنتجات  إذا لم یتخذ الطرف تدابیر لمنع إدراج المنتجات المضاف 
تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة :  الجزء ج�موقد یرغب في شرح أس�اب عدم ق�امه بذلك في    ’’ال‘‘لطرف �كلمة  ا

 .في تحقیق هدف االتفاق�ة
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هل عمل الطرف على الثني عن التصن�ع أو التوز�ع التجاري للمنتجات المضاف إلیها الزئبق    :5-4السؤال  
 ) 6؟ (الفقرة 4من المادة  6التي ال �شملها أي استعمال معروف، وذلك وفقًا للفقرة 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن تلك التدابیر المتخذة.بنعمفي حالة اإلجا�ة 

، هل �ان هناك تقدیر لمخاطر وفوائد الـُمنَتج �ظهر أنه �عود �فوائد على البیئة أو صحة  بالفي حالة اإلجا�ة  
 اإلنسان؟ هل قدم الطرف معلومات لألمانة، حسب االقتضاء، عن أي ُمنَتج من هذا القبیل؟

  نعم 

 ال 

 _____________ ، یرجى تسم�ة المنتج:نعمإذا �ان الجواب 

ال �شیر هذا السؤال إلى أي منتجات �انت معروفة وقت دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة لكل طرف.    :مالحظات
و�شیر السؤال إلى المنتجات الجدیدة المضافة إلیها الزئبق التي أص�حت معروفة لدى الطرف �عد دخول االتفاق�ة 

هذه المنتجات المضاف إلیها الزئبق، إال إذا أظهر  حیز النفاذ. یلتزم �ل طرف �الثني عن التصن�ع والتوز�ع التجاري ل
من    4من المادة    6تقی�م لمخاطر وفوائد هذا المنتج أن له فوائد تعود على البیئة أو صحة اإلنسان. وتقتضي الفقرة  

أي  ذلك  في  �ما  القبیل،  ُمنَتج من هذا  أي  للمقتضى، معلومات عن  األمانة، وفقًا  إلى  الطرف  �قدم  أن  الطرف 
 ات عن مخاطر هذا المـُنَتج وفوائده للبیئة وصحة اإلنسان. معلوم

و�ن�غي ألي طرف أن �قدم تقر�رًا عن التدابیر التي اتخذها لتثب�ط التصن�ع أو التوز�ع التجاري للمنتجات المضاف  
 إلیها الزئبق، مثل:

  االتفاق�ة مثال)؛من  18و 17توفیر معلومات عن البدائل الخال�ة من الزئبق (�موجب المادتین 

   إبالغ قطاع الصناعة �ضرورة اإلبالغ ومصالح الحكومة في السعي إلى متا�عة المنتجات التي
 ال تحتوي على الزئبق؛

   التدابیر اإلدار�ة أو التنظ�م�ة المتصلة �إدخال منتجات مضاف إلیها الزئبق جدیدة لم تكن معروفة
 من قبل. 

 النهج المقترح لإلجا�ة:

 الثني عن التصن�ع والتوز�ع التجاري لهذه المنتجات المضاف إلیها الزئبق، فُ�جیب �كلمة   إذا قام الطرف�
 ‘‘ و�قدم معلومات عن التدابیر المتخذة. و�مكن أن تشمل هذه المعلومات، على سبیل المثال: نعم’’

  فعال�ة التدابیر المتخذة؛ 

  .تار�خ دخول هذه التدابیر حیز التنفیذ 

 الث� الطرف  الزئبق، فُ�جیب إذا لم �قم  إلیها  المضاف  المنتجات  لهذه  التجاري  التصن�ع والتوز�ع  ني عن 
’’ في  ال�كلمة  یوضح،  أن  في  یرغب  وقد  تحقیق هدف  ‘‘،  في  المحتملة  التحد�ات  �شأن  التعل�قات  ج�م:  الجزء 
 ، التحد�ات التي یواجهها في تنفیذ هذا التدبیر.االتفاق�ة
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 إلیها الزئبق الستخدامات غیر معروفة، أو أجرى تقی�مًا إذا لم �عثر الطرف على أي منتجات م ضافة 
لمخاطر وفوائد هذا المنتج (المنتجات) المضاف إلیها الزئبق التي تظهر أنها تعود �فوائد بیئ�ة أو صح�ة، فُ�جیب  

 ‘‘ و: نعمالطرف �كلمة ’’

  تسم�ة المنتج (المنتجات)؛ 

  المنتج (المنتجات) إلى األمانة. توض�ح ما إذا �ان قد قدم معلومات عن 

   إذا لم �قم الطرف �إجراء تقی�م لمخاطر وفوائد مثل هذا المنتج (المنتجات) المضاف إلیها الزئبق، فُ�جیب
في  ’’ال‘‘ �كلمة   یوضح،  أن  في  یرغب  وقد  تحقیق هدف  ،  في  المحتملة  التحد�ات  �شأن  التعل�قات  ج�م:  الجزء 

 في تنفیذ هذا التدبیر. التحد�ات التي یواجههااالتفاق�ة، 

 عمل�ات التصن�ع التي ُ�ستخدم فیها الزئبق أو مرّ��ات الزئبق :5المادة 
 

هل توجد مرافق داخل أراضي الطرف تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق في عمل�ات التصن�ع   :1-5السؤال  
 )5من االتفاق�ة؟ (الفقرة  5من المادة  5المدرجة في المرفق �اء من اتفاق�ة میناماتا وفقًا للفقرة 

  نعم 

 ال 

  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 

بیر المتخذة �صدد ان�عاثات و�طالقات الزئبق أو مر��ات  ، ُیرجى تقد�م معلومات عن التدابنعمفي حالة اإلجا�ة  
 الزئبق التي تصدر من تلك المرافق.

التقدیر�ة للزئبق أو مر��ات   یرجى تقد�م المعلومات، إذا �انت متاحة، عن عدد ونوع المرافق والكم�ة السنو�ة 
 الزئبق المستخدمة في تلك المرافق.

الزئبق (�األطنان المتر�ة) التي تستخدم في العمل�ات المدرجة في البندین األول  یرجى تقد�م معلومات عن �م�ات  
 والثاني الواردین في الجزء الثاني من المرفق �اء خالل السنة األخیرة من الفترة المشمولة �التقر�ر. 

والمرفق �اء، ال تشمل عمل�ات التصن�ع التي ُ�ستخَدم فیها الزئبق أو مرّ��ات الزئبق  5ألغراض المادة    :مالحظات
العمل�ات التي تستخِدم المنتجات المضاف إلیها الزئبق أو عمل�ات تصن�ع المواد المضاف إلیها الزئبق أو العمل�ات  

والمرفق �اء أ�ضًا، فإن تعر�في ’’الزئبق‘‘   5غراض المادة  المستخَدمة في معالجة النفا�ات المحتو�ة على الزئبق. وأل
 . 2و’’مر��ات الزئبق‘‘ هما التعر�فان الواردان في المادة  

�سعي �ل طرف إلى تحدید المرافق الموجودة داخل أراض�ه التي تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق في العمل�ات 
فترة ال تتعّدى ثالث سنوات �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حیَّز   المدرجة في المرفق �اء وموافاة األمانة، في غضون 

أو   الزئبق  المستخدمة من  السنو�ة  للكم�ة  المرافق و�تقدیر  للطرف، �معلومات عن عدد وأنواع هذه  �النس�ة  النفاذ 
 مر��ات الزئبق المستخدمة في تلك المرافق.

إلى أي خطط ترخ�ص أو   إشارةً خل أراضي الطرف  و�مكن أن تشمل عمل�ة السعي إلى تحدید المرافق الموجودة دا
(إذا    20تسجیل للمرافق التي تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق، أو خطة تنفیذ الطرف التي وضعت عمال �المادة  

 تم تطو�ر واحدة) أو التقی�م األولي �موجب اتفاق�ة میناماتا (إذا تم االضطالع بتقی�م واحد). 
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 :لإلجا�ةالنهج المقترح 

  إذا قرر الطرف أنه ال توجد مرافق داخل أراض�ه تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق في العمل�ات المدرجة
 و�نتقل إلى السؤال التالي.  ’’ال‘‘في المرفق �اء التفاق�ة میناماتا، فُ�جیب الطرف �كلمة 

 مر��ات الزئبق في    إذا لم �حاول الطرف تحدید ما إذا �انت لد�ه مرافق داخل إقل�مه تستخدم الزئبق أو
العمل�ات المدرجة في المرفق �اء التفاق�ة میناماتا، أو أنه قد شرع في عمل�ة تحدید الهو�ة ولكنه لم �كمل العمل�ة،  

التعل�قات المتعلقة �التحد�ات المحتملة  الجزء ج�م:  وقد یرغب في تقد�م تفسیر في    ’’ال أعرف‘‘فُ�جیب الطرف �ع�ارة  
ة و/أو الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد  في تحقیق هدف االتفاق�

 في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك. 

 كلمة   إذا �ان الطرف قد حدد مرافق داخل أراض�ه تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق، فُ�جیب الطرف�
 و�قدم معلومات عن:  ’’نعم‘‘

  المرافق (إن وجدت)؛ عدد ونوع 

   الكم�ة اإلجمال�ة المقدرة (�األطنان المتر�ة) من الزئبق أو مر��ات الزئبق المستخدمة في تلك
 المرافق في الفترات السنو�ة من الفترة المشمولة �التقر�ر؛

 .التدابیر المتخذة �صدد ان�عاثات و�طالقات الزئبق أو مر��ات الزئبق التي تصدر من تلك المرافق 

  التي تنتج   إذا الزئبق في المرافق  أو مر��ات  �ان الطرف قد حدد مرافق داخل أراض�ه تستخدم الزئبق 
مونومر �لور�د الفینیل، أو میثیالت أو إیثیالت الصودیوم أو البوتاسیوم، فإن الطرف س�شیر، لكل عمل�ة من هذه  

مل�ات في السنة األخیرة من الفترة المشمولة العمل�ات، إلى �م�ة الزئبق (�األطنان المتر�ة) المستخدمة في تلك الع
 �التقر�ر. 

هل هناك تدابیر معمول بها لمنع استخدام الزئبق أو مرّ��ات الزئبق في عمل�ات التصن�ع المدرجة   :2-5السؤال  
د في ذلك المرفق لفرادى العمل�ات؟  في الجزء األول من المرفق �اء �عد انقضاء موعد اإلنهاء التدر�جي المحدَّ

 )2الفقرة (

 إنتاج الكلور والقلو�ات: 

  نعم 

 ال 

  (ال توجد هذه المرافق)ال ینطبق 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن هذه التدابیر.  بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 إنتاج األسیتالدهید الذي ُ�ستخدم ف�ه الزئبق أو مر��اته �مواد حفازة:

  نعم 

 ال 

 (ال توجد هذه المرافق) ال ینطبق 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن هذه التدابیر.  بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 ؟ 6عن أحد السؤالین أعاله، هل سجَّل الطرف للحصول على إعفاء عمًال �المادة  بال في حالة اإلجا�ة 

  نعم 

 ال 

 (الرجاء سرد قائمة بها)، ألي عمل�ة أو عمل�ات؟ بنعمفي حالة اإلجا�ة 
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هما عملیتان تصن�عیتان قد تستخدمان الزئبق أو مر��ات    �نتاج األسیتالدهیدو   والقلو�اتالكلور  إنتاج    :مالحظات
، وعلى هذا النحو، فإنهما مدرجان في المرفق �اء، الجزء األول، لإلنهاء 5من المادة    2الزئبق وتخضعان للفقرة  

تي ال تسمح �استخدام الزئبق على التوالي. و�مكن االطالع على التدابیر ال  2018و  2025التدر�جي �حلول عام  
أو مر��ات الزئبق في إنتاج الكلور والقلو�ات أو إنتاج األسیتالدهید عمومًا في قانون مراق�ة المواد الخطرة أو القانون  

 صكوك الس�اسات�ة.الالبیئي أو شروط استصدار التراخ�ص أو غیرها من 

ة إقل�م�ة للتكامل االقتصادي نفسها للحصول على  على أن تسجل أي دولة أو منظم  6من المادة    1وتنص الفقرة  
إعفاء واحد أو أكثر من اإلعفاءات من توار�خ اإلنهاء التدر�جي المدرجة في المرفق �اء وذلك �إخطار األمانة خط�ًا 

ي عندما تص�ح طرفًا في االتفاق�ة. وال یتاح هذا الخ�ار �عد أن تص�ح أي دولة أو منظمة إقل�م�ة للتكامل االقتصاد
 طرفًا في االتفاق�ة.

 و�مكن االطالع على قائمة �إعفاءات األطراف على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا لم �كن لدى الطرف مرافق إلنتاج الكلور والقلو�ات و/أو مرافق إلنتاج األسیتالدهید، فُ�جیب الطرف
 �موجب العنوان الفرعي المنطبق و�نتقل إلى السؤال التالي.  ’’ال ینطبق‘‘�ع�ارة 

   أو إنتاج  و/  2025إذا �ان لدى الطرف تدابیر لإلنهاء التدر�جي من إنتاج الكلور والقلو�ات �حلول عام
و�قدم مز�دًا من المعلومات عن التدابیر المتخذة في    ’’نعم‘‘، فُ�جیب الطرف �كلمة  2018األسیتالدهید �حلول عام  

 المكان المحدد للعمل�ة (العمل�ات) المشار إلیها. 

   و�درج    ’’نعم‘‘، فُ�جیب الطرف �كلمة  6إذا �ان الطرف قد سجل نفسه للحصول على إعفاء عمًال �المادة
 عمل�ة (العمل�ات) التي سجل إعفاءات �شأنها.ال

  ال‘‘، فُ�جیب الطرف �كلمة 6إذا لم �كن الطرف قد سجل نفسه للحصول على إعفاء عمًال �المادة’’ . 

   على أي من الجزأین األولین من السؤال ولم �سجل نفسه للحصول    ’’ال‘‘ إذا �ان الطرف قد أجاب �كلمة
 الجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة، على إعفاء، فقد یرغب في أن �قدم، في  

 شرحًا لسبب عدم اتخاذه مثل هذه التدابیر، وجدوًال زمن�ا العتمادها.

هل هناك تدابیر معمول بها لتقیید استخدام الزئبق أو مرّ��ات الزئبق في العمل�ات المدرجة في    :3-5السؤال  
 )3الجزء الثاني من المرفق �اء، وفقًا لألحكام المحّددة ف�ه؟ (الفقرة 

 إنتاج مونومر �لور�د الفینیل:

  نعم 

 ال 

  (ال توجد هذه المرافق)ال ینطبق 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن هذه التدابیر.  بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 میثیالت أو إیثیالت الصودیوم أو البوتاسیوم:

  نعم 

 ال 

  (ال توجد هذه المرافق)ال ینطبق 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن هذه التدابیر.  بنعمفي حالة اإلجا�ة 
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 ور�ثان �استخدام مواد حفازة تحتوي على الزئبق:ی إنتاج البولي

  نعم 

 ال 

  (ال توجد هذه المرافق)ال ینطبق 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن هذه التدابیر.بنعمفي حالة اإلجا�ة 

الفینیل�خضع    :مالحظات البوتاسیومأو    إنتاج مونومر �لور�د  أو  إیثیالت الصودیوم  أو  البولي، و میثیالت    �نتاج 
، على نحو العمل�ات المدرجة في الجزء الثاني 5من المادة    3للفقرة    ور�ثان �استخدام مواد حفازة تحتوي على الزئبقی

 من المرفق �اء، وفقًا لألحكام المحددة ف�ه. 

و�جب أن تشمل التدابیر التي یتعین اتخاذها التدابیر المدرجة في الجزء الثاني من المرفق �اء في إطار العمل�ات 
 المدرجة. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا لم �كن لدى الطرف مرافق تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق في العمل�ات المدرجة في الجزء الثاني
 �موجب العنوان الفرعي المنطبق و�نتقل إلى السؤال التالي.  ’’ال ینطبق‘‘من المرفق �اء، فُ�جیب الطرف �ع�ارة 

 لعمل�ات المدرجة في الجزء الثاني من  إذا �ان لدى الطرف مرافق تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق في ا
 ، حسب االقتضاء، و�قدم معلومات مثل:’’نعم‘‘المرفق �اء، فُ�جیب �كلمة 

  التدابیر المتخذة عمًال �الجزء الثاني من المرفق �اء؛ 

 تار�خ تنفیذ التدابیر؛ 

  فعال�ة التدابیر؛ 

  على جزء أو أكثر من السؤال، أو إذا �ان الطرف قد أجاب �كلمة  ’’ال‘‘ إذا �ان الطرف قد أجاب �كلمة
ولكنه لم یتخذ التدابیر المنصوص علیها في الجزء الثاني من المرفق �اء، فقد یرغب الطرف في أن �قدم،    ’’نعم‘‘ 

شرحًا لسبب جدوًال زمن�ًا العتماده، و   الجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة،في  
 عدم اتخاذه هذه التدابیر. 

هل هناك أي استخدام للزئبق أو لمرّ��ات الزئبق في مرفق �ستخدم عمل�ات التصن�ع الواردة في    :4-5السؤال  
 )6المرفق �اء، ولم �كن موجودًا قبل تار�خ دخول االتفاق�ة حیِّز النفاذ �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 
 ال 

 ، ُیرجى توض�ح الظروف. بنعمفي حالة اإلجا�ة 

من الطرف أال �سمح �استخدام الزئبق أو مر��ات الزئبق في مرفق لم �كن    5من المادة    6تقتضي الفقرة   :مالحظات
موجودًا قبل تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له و�ستخدم عمل�ات التصن�ع المدرجة في المرفق �اء. وال  

 ور�ثان �استخدام محفزات تحتوي على الزئبق.ی تنطبق هذه الفقرة على أي مرفق ینتج البولي
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 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا �ان لدى الطرف مرفقًا لم �كن موجودًا قبل دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له، و�ان ذلك المرفق
و�قدم    ’’نعم‘‘�ستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق في عمل�ات التصن�ع المدرجة في المرفق �اء، فُ�جیب الطرف �كلمة  

 معلومات مثل:

  عدد هذه المرافق؛ 

  ستخدم فیها الزئبق أو مر��ات الزئبق؛ عمل�ة التصن�ع التي�ُ 

   الكم�ة السنو�ة (�األطنان المتر�ة) المستخدمة من الزئبق أو مر��ات الزئبق �النس�ة لكل عمل�ة
 تصن�ع. 

 إذا �ان لدى الطرف مرفقًا لم �كن موجودًا قبل دخول االتفاق�ة حیز النفاذ، و�ان ذلك المرفق ینتج البولي  
و�وضح أن المرفق ینتج البولي یور�ثین   ’’نعم‘‘ ور�ثان �استخدام محفزات تحتوي على الزئبق، فُ�جیب الطرف �كلمة  ی

 �استخدام محفزات تحتوي على الزئبق. 

  ال‘‘إذا لم �كن لدى الطرف أي مرفق من هذا القبیل، فُ�جیب �كلمة’’ . 

�ع أخرى ُ�ستخَدم فیها الزئبق أو مرّ��ات الزئبق  هل تم تطو�ر أي مرفق َ�ستخِدم أي عمل�ة تصن  :5-5السؤال  
 )7عن عمد، ولم �كن موجودًا قبل تار�خ دخول االتفاق�ة حیِّز النفاذ؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

، ُیرجى تقد�م المعلومات عن ��ف�ة محاولة الطرف الثني عن هذا التطو�ر أو تبین  بنعمفي حالة اإلجا�ة 
األطراف الفوائد البیئ�ة والصح�ة الناجمة عنه، وأنه ال توجد بدائل متاحة خال�ة  أن الطرف أثبت لمؤتمر  

 من الزئبق ومجد�ة تقن�ًا واقتصاد�ًا توفر هذه المنافع. 

إلى تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ، ول�س إلى تار�خ دخول االتفاق�ة حیز  5من المادة  7تشیر الفقرة  :مالحظات
. لم یتم تعر�ف مصطلح  2017آب/أغسطس    16. و�ان تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ هو  النفاذ �النس�ة للطرف

’’تثب�ط‘‘ في االتفاق�ة، ولكنه �مكن أن یتضمن تدابیر تتراوح بین حظر استخدام الزئبق في أي عمل�ة صناع�ة  
و توفیر حوافز العتمادها. و�مكن  و�تاحة المعلومات عن العمل�ات البدیلة التي ال تستخدم الزئبق أو مر��ات الزئبق أ

أن تشمل التدابیر التي قد �كون الطرف قد اتخذها في الوفاء بهذا االلتزام توفیر معلومات عن البدائل الخال�ة من  
 من االتفاق�ة مثًال). 18و 17الزئبق (�موجب المادتین 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا لم �كن لدى الطرف عمل�ات تصن�ع تستخدم فیها مر��ات الزئبق أو الزئبق عن عمد، فُ�جیب الطرف
 و�نتقل إلى السؤال التالي. ’’ال‘‘�كلمة 

   إذا لم �حدد الطرف أي مرفق تم تطو�ره �استخدام أي عمل�ة تصن�ع أخرى �ستخدم فیها الزئبق أو مر��ات
  ’’ال‘‘ ، فُ�جیب الطرف �كلمة  �النس�ة له  ة قبل تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذالزئبق عن عمد والتي لم تكن موجود

 و�نتقل إلى السؤال التالي. 

   إذا �ان الطرف قد حدد أي مرفق تم تطو�ره �استخدام أي عمل�ة تصن�ع أخرى �ستخدم فیها الزئبق أو مر��ات
 : و   ’’نعم‘‘ة حیز النفاذ، فُ�جیب الطرف �كلمة  الزئبق عن عمد والتي لم تكن موجودة قبل تار�خ دخول االتفاق� 
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   إذا �ان الطرف قد حاول تثب�ط تطو�ر مثل هذا المرفق، فعلى الطرف أن �صف التدابیر التي
 اتخذها؛ أو 

   إذا قرر الطرف أن عمل�ة التصن�ع توفر فوائد بیئ�ة وصح�ة �بیرة وأنه ال تتوافر بدائل خال�ة من
�جدواها   تتسم  مؤتمر الزئبق  ُ�قنع  �ما  ذلك  وأثبت  الفوائد،  هذه  مثل  توفر  واالقتصاد�ة  التقن�ة 

 األطراف، فإن الطرف س�قدم أدلة �اف�ة على ذلك إلقناع مؤتمر األطراف �أنه وفى �المتطل�ات. 

 تعدین الذهب الحرفي والَضیِّق النطاق  :7المادة 
 

هل اتخذت خطوات للحد من استخدام الزئبق ومر��ات الزئبق، والتخلص منها حیثما أمكن، في    :1-7السؤال  
تعدین الذهب الحرفي والَضیِّق النطاق، ولمنع ان�عاثات و�طالقات الزئبق في البیئة الناجمة عن تعدین ومعالجة  

 )2في أراض�كم؟ (الفقرة   7الذهب بتلك الوسائل الخاضعة ألحكام المادة 

  نعم 

 ال 

   ال توجد في أراضي الطرف عمل�ات لتعدین ومعالجة الذهب �الوسائل الحرف�ة وعلى نطاق ضیق
 ، وتستخدم فیها ملغمة الزئبق.7تخضع ألحكام المادة 

 ، ُیرجى تقد�م معلومات عن هذه الخطوات. بنعمفي حالة اإلجا�ة 

إلى أي عمل�ات لتعدین ومعالجة الذهب �الوسائل الحرف�ة وعلى نطاق ضیق �استخدام   1-7�شیر السؤال    :مالحظات
المادة   الزئبق. وتعرف  أو مر��ات  �أنه تعدین   2الزئبق  النطاق  الحرفي والضیِّق  الذهب  االتفاق�ة تعدین  (أ) من 

ِقَبل عمال مناجم أفراد أو شر�ات صغیرة �استثمار رأسما الفقرة  الذهب من  من    1لي و�نتاج محدودین. وتقتصر 
والمرفق ج�م على تعدین وتصن�ع الذهب الحرفي والضیق النطاق   7من تطبیق التدابیر الواردة في المادة    7المادة  

لعمل�ات تعدین الذهب الكبیرة،    7التي ُتستخدم ف�ه ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الر�از. وال تخضع المادة  
الح الذي ال والتعدین  الحرفي والضیق النطاق  الذهب  الذهب وتعدین  لمواد غیر  رفي والتعدین على نطاق ضیق 

 �ستخدم الزئبق.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا لم �كن لدى الطرف عمل�ات لتعدین ومعالجة الذهب �الوسائل الحرف�ة وعلى نطاق ضیق التي ُتستخدم
 . 5-7واالنتقال إلى السؤال   ’’ال یوجد ...‘‘ف�ه ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الر�از، فُ�جیب الطرف �ع�ارة 

  سائل الحرف�ة وعلى نطاق ضیق التي  إذا �ان الطرف لد�ه �الفعل عمل�ات لتعدین ومعالجة الذهب �الو
ُتستخدم ف�ه ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الر�از، واتخذ خطوات للحد من استخدام الزئبق ومر��ات الزئبق،  
والتخلص منه حیثما أمكن، في هذا التعدین والتصن�ع، ومنع ان�عاثات و�طالقات الزئبق الناجمة عن هذا التعدین  

 و�قدم معلومات مثل: ’’نعم‘‘فُ�جیب الطرف �كلمة والتصن�ع في البیئة، 

  الخطوات التي اتخذها الطرف؛ 

  التار�خ (التوار�خ) الذي اتخذت ف�ه الخطوات؛ 

 .فعال�ة الخطوات 

   إذا �ان الطرف لد�ه �الفعل عمل�ات لتعدین ومعالجة الذهب �الوسائل الحرف�ة وعلى نطاق ضیق التي
الذهب من الر�از، لكنه لم یتخذ خطوات للحد من استخدام الزئبق ومر��ات ُتستخدم ف�ه ملغمة الزئبق الستخراج  

الزئبق، والتخلص منه حیثما أمكن، في هذا التعدین والتصن�ع، ومنع ان�عاثات و�طالقات الزئبق الناجمة عن هذا  



UNEP/MC/COP.4/17 

29 

�كلمة   الطرف  فُ�جیب  البیئة،  في  في    ’’ال‘‘التعدین والتصن�ع  تقد�م،  في  تعل�قات �شأن  الجزء ج�م:  وقد یرغب 
 معلومات عن: التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة،

  أس�اب عدم اتخاذه أي خطوات؛ 

  .موعد توقع اتخاذ خطوات 

هل حدد الطرف أن تعدین وتصن�ع الذهب الحرفي والَضیِّق النطاق في أراض�ه هو أكثر من �ونه   :2-7السؤال  
 عد�م األهم�ة، وأخطر األمانة بذلك؟

  نعم 

 ال 

 المتعلقة �االن�عاثات. 8، یرجى االنتقال إلى المادة  بالفي حالة اإلجا�ة 

أن �خطر �ل طرف األمانة، إذا �ان قد قرر أن تعدین وتصن�ع الذهب   7من المادة    3تقتضي الفقرة    :مالحظات
الحرفي والضیق النطاق الحرفیین في أراض�ه هو أكثر من �ونه عد�م األهم�ة. و�مكن االطالع على قائمة األطراف 

 التي أخطرت األمانة بذلك على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.

 :ح لإلجا�ةالنهج المقتر 

   إذا حدد الطرف أن تعدین وتصن�ع الذهب الحرفي والَضیِّق النطاق في أراض�ه هو أكثر من �ونه عد�م
 .’’نعم‘‘األهم�ة، وأخطر األمانة بذلك، فُ�جیب �كلمة 

  إذا حدد الطرف أن تعدین وتصن�ع الذهب الحرفي والَضیِّق النطاق في أراض�ه هو ل�س أكثر من �ونه
 . 5-7وقد یرغب في االنتقال إلى السؤال   ’’ال‘‘عد�م األهم�ة، فُ�جیب �كلمة 

  إذا لم �حدد الطرف ما إذا �ان تعدین وتصن�ع الذهب الحرفي والَضیِّق النطاق في أراض�ه هو ل�س أكثر
 . 5- 7وقد یرغب في االنتقال إلى السؤال   ’’ال‘‘ن �ونه عد�م األهم�ة، فُ�جیب �كلمة م

 (ب))  3(أ)، الفقرة  3هل قام الطرف بوضع وتنفیذ خطة عمل وطن�ة وقدمها لألمانة؟ (الفقرة  :3-7السؤال 

  نعم 

 ال 

  جري العمل على ذلك� 

 . 2-7‘‘ على السؤال نعمینطبق هذا السؤال فقط على الطرف الذي أجاب �كلمة ’’ :مالحظات

األمانة �أن لد�ه تعدین وتصن�ع الذهب من الطرف الذي أخطر    7(ب) من المادة    3(أ) و  3وتتطلب الفقرتان  
الحرفي والَضیِّق النطاق أكثر من �ونه عد�م األهم�ة، أن �ضع و�نفذ خطة عمل وطن�ة وأن �قدم تلك الخطة إلى  
األمانة في موعد ال یتجاوز ثالث سنوات �عد بدء نفاذ االتفاق�ة �النس�ة له أو �عد ثالث سنوات من إرسال اإلخطار 

 أیهما أ�عد.إلى األمانة، 
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 :النهج المقترح لإلجا�ة

  نعم‘‘إذا �ان الطرف قد وضع خطة عمل وطن�ة و�نفذها، فُ�جیب �كلمة’’ . 

  ال‘‘إذا لم �ضع الطرف خطة عمل وطن�ة، فُ�جیب �كلمة’’ . 

  إذا �ان الطرف ال یزال �عد خطة العمل الوطن�ة أو أكملها ولكنه لم ینفذها �عد، أو لم �قدم خطة العمل
 .’’�جري العمل على ذلك‘‘الوطن�ة إلى األمانة، فُ�جیب �ع�ارة 

، إال إذا �ان  7(ج) من المادة    3یرجى إرفاق أحدث استعراض لكم �جب إنجازه �موجب الفقرة    :4-7السؤال  
 لم �حل �عد.موعده 

 . 3-7‘‘ على السؤال نعمینطبق هذا السؤال فقط على الطرف الذي أجاب �كلمة ’’ :مالحظات

الفقرة  و  المادة    3تقتضي  النطاق في   7(ج) من  الحرفي والَضیِّق  الذهب  لد�ه تعدین وتصن�ع  الذي  الطرف  من 
سنوات للتقدم المحرز في الوفاء �التزاماته �موجب  أراض�ه أكثر من �ونه عد�م األهم�ة أن �قدم استعراضًا �ل ثالث  

 . 7المادة 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  :إذا �ان من المقرر إجراء هذا االستعراض من جانب الطرف وتم استكماله، فإن الطرف إما 

 أن ُیرفق االستعراض؛ أو 

  .حدد مكان توفره عبر اإلنترنت�ُ 

   إذا �ان من المقرر إجراء هذا االستعراض من جانب الطرف ولكنه لم ُ�ستكمل، فقد یرغب الطرف في
الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف تقد�م جدول زمني الستكمال االستعراض وشرح في  

مادة من المواد في ص�غة نص حر الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل و االتفاق�ة
 إذا رغب الطرف الق�ام بذلك. 

أو مع    :5-7السؤال   الدول�ة المعن�ة  المنظمات  البلدان األخرى أو  الطرف مع  معلومات تكمیل�ة: هل تعاون 
 )4ك�انات أخرى لتحقیق الهدف من هذه المادة؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 معلومات. ، ُیرجى تقد�م بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا �ان الطرف قد شارك في أي تعاون ثنائي أو إقل�مي، أو في أي مشار�ع تم االضطالع بها �التعاون
للتنم�ة  المتحدة  للبیئة، ومنظمة األمم  المتحدة  الدول�ة أو بدعم منها (مثل برنامج األمم  الحكوم�ة  المنظمات  مع 

عهد األمم المتحدة للتدر�ب وال�حث، وما إلى ذلك)  الصناع�ة، و�رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك الدولي، وم
، فُ�جیب  7أو غیرها من الك�انات (مثل الجهات غیر األطراف أو المنظمات غیر الحكوم�ة) لتحقیق هدف المادة  

 وقد یرغب في تقد�م معلومات، �ما في ذلك: ’’نعم‘‘ الطرف �كلمة 

 طب�عة التعاون أو الدعم أو المشروع؛ 

  ف؛مع من تعاون الطر 
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 تار�خ التعاون؛ 

   ما إذا �انت نت�جة التعاون متاحة على اإلنترنت وأین �مكن الوصول إلیها (إذا لم تكن متاحة
 على اإلنترنت، فقد یرغب الطرف في إرفاق أي معلومات متاحة).

   إذا لم یتعاون الطرف مع البلدان األخرى أو المنظمات الدول�ة المعن�ة أو مع ��انات أخرى لتحقیق هدف
 . ’’ال‘‘، فُ�جیب الطرف �كلمة 7المادة 

 االن�عاثات  :8المادة 
 

یرجى تحدید أي فئة من فئات مصادر االن�عاثات الواردة في المرفق دال، والتي توجد �النس�ة لها  :1-8السؤال 
 . 8(ج) من المادة  2مصادر جدیدة من ان�عاثات الزئبق أو مر��ات الزئبق على النحو المحدد في الفقرة 

ولكل فئة من فئات تلك المصادر اذ�ر التدابیر المعمول بها، �ما في ذلك مدى فعال�ة تلك التدابیر، المتخذة 
 . 8من المادة  4لتنفیذ ما تتطل�ه الفقرة 

استخدام   الطرف  اشترط  االن�عاثات هل  أجل ض�ط  البیئ�ة من  الممارسات  أفضل  أو  المتاحة  التقن�ات  أفضل 
سنوات �عد تار�خ دخول االتفاق�ة   5الناجمة عن مصادر جدیدة وتخف�ضها حیثما أمكن ذلك، وخالل فترة أقصاها  

 ) 4حیز النفاذ �النس�ة للطرف؟ (الفقرة 

  نعم 

  (یرجى التوض�ح)ال 

(ب) ’’المصدر ذي الصلة‘‘ �أنه مصدر یندرج في فئة من فئات المصادر الواردة في    2تعرف الفقرة    :مالحظات
الفقرة   أن یتخذ أي طرف لد�ه مصادر ذات صلة تدابیر لض�ط    8من المادة    3المرفق دال لالتفاق�ة. وتتطلب 

لتقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات استخدام أفضل ا   8من المادة    4االن�عاثات (من تلك المصادر). وتتطلب الفقرة  
البیئ�ة ف�ما یتعلق �المصادر الجدیدة ضمن فئات المصادر الواردة في المرفق دال �حیث ال یتجاوز خمسة أعوام  
من دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة لذلك الطرف. و�جوز للطرف أ�ضًا أن �ستخدم ِقَ�مًا حّد�ة لالن�عاثات تتسق  

 ن�ات المتاحة.وتطبیق أفضل التق

و�حدد الطرف أوًال فئات المصادر الواردة في المرفق دال، إن وجدت، التي تم تحدیدها في أراض�ه. ومن ثم �حدد  
الفقرة   ). وقد تشمل مصادر  8(ج) من المادة    2ما إذا �انت هناك أي مصادر جدیدة (على النحو المحدد في 

الطر  أن �ستخدمها  �مكن  التي  المحتملة  في  المعلومات  ذات صلة  إذا �انت هناك مصادر جدیدة  لتحدید ما  ف 
تتعلق �ض�ط   8أراض�ه، على سبیل المثال، قوائم جرد االن�عاثات أو شروط استصدار التراخ�ص. و�ما أن المادة  

إلیها غال�ًا �ع�ارة ’’الزئبق الكلي‘‘، في الغالف الجوي من   ان�عاثات الزئبق ومر��ات الزئبق، المشار  وتخف�ض 
تدابیر تهدف إلى ض�ط االن�عاثات من المصادر الثابتة التي تندرج في فئات المصادر الواردة في المرفق    خالل

 دال، �مكن اقتراح ’’الفعال�ة‘‘ من خالل مدى عدم ز�ادة هذه االن�عاثات أو تخف�ضها منذ اعتماد التدابیر.

التوج في  المبینة  التدابیر  إلى  اإلشارة  الطرف عندئذ في  المتاحة وقد یرغب  التقن�ات  أفضل  المتعلقة �شأن  یهات 
 وأفضل الممارسات البیئ�ة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه األول.

وقد یرغب الطرف، لدى وصف التدابیر المتخذة، في إدراج إشارة إلى التشر�عات و/أو اللوائح التي ُسنت الشتراط 
البیئ�ة. وقد یرغب الطرف في الرجوع إلى وثائقه الوطن�ة، أو  تطبیق أفضل التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات  

 التوجیهات ذات الصلة المقدمة إلى المرافق، و�رفاق الوثائق ذات الصلة. 
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 :النهج المقترح لإلجا�ة

   ،إذا قرر الطرف أنه ال توجد في أراض�ه مصادر جدیدة في أي من فئات المصادر الواردة في المرفق دال
 . 2-8و�وضح أنه ال توجد لد�ه مصادر جدیدة. و�مكن للطرف �عد ذلك االنتقال إلى السؤال   ’’ال‘‘فُ�جیب �كلمة 

 صادر الواردة في المرفق دال،  إذا حدد الطرف أنه توجد في أراض�ه مصادر جدیدة في أي من فئات الم
 فُیدرج الطرف فئات المصادر هذه.

  إذا �ان الطرف قد اشترط استخدام أفضل التقن�ات المتاحة (أو الق�م الحد�ة لالن�عاثات التي تتسق مع
تطبیق أفضل التقن�ات المتاحة) وأفضل الممارسات البیئ�ة لض�ط االن�عاثات �النس�ة للمصادر الجدیدة وتخف�ضها 

  ’’نعم‘‘ ي موعد ال یتجاوز خمس سنوات �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف، فُ�جیب �كلمة  ف
 و�صف ما یلي:

 تدابیر أفضل التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات البیئ�ة التي تم اتخذتها؛ 

  التار�خ (التوار�خ) الذي اتخذت ف�ه التدابیر؛ 

 ة المرافق العتماد أفضل التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات  فعال�ة هذه التدابیر (مثل استجا�
 البیئ�ة حسب االقتضاء وتقدیر تخف�ضات االن�عاثات المحققة أو المتوقعة).

   إذا حدد الطرف أنه توجد في أراض�ه مصادر جدیدة في أي من فئات المصادر الواردة في المرفق دال
�النس�ة للمصادر   البیئ�ة لض�ط االن�عاثات  التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات  ولكنه لم �شترط استخدام أفضل 

خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة  الجدیدة وتخف�ضها، حیثما أمكن، في موعد ال یتجاوز خمس سنوات �عد تار�
للطرف،  أو بدأ �اتخاذ  إجراءات تتطلب مثل هذا االستخدام �شأن أفضل التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات 

 و�قدم هذا التفسیر. ’’ال‘‘البیئ�ة التي لم ُتستكمل، فُ�جیب �كلمة 

یرجى تحدید أي فئة من فئات مصادر االن�عاثات الواردة في المرفق دال، والتي توجد �النس�ة لها  :2-8السؤال 
 . 8(ه) من المادة  2مصادر قائمة من ان�عاثات الزئبق أو مر��ات الزئبق على النحو المحدد في الفقرة 

 5لتدابیر المنفذة في إطار الفقرة  و�النس�ة لكل فئة من فئات تلك المصادر، الرجاء اخت�ار وتقد�م تفاصیل �شأن ا
 ، وتوض�ح التقدم الذي أحرزته هذه التدابیر في الحد من االن�عاثات مع مرور الوقت في أراض�كم.8من المادة 

  هدف �ّمي لض�ط االن�عاثات، وتخف�ضها حیثما أمكن ذلك، من المصادر ذات الصلة؛ 

   ،ة لالن�عاثات �غ�ة ض�ط االن�عاثات�ّ وتخف�ضها حیثما أمكن ذلك، من المصادر ذات  الِقَ�م الحدِّ
 الصلة؛ 

   استخدام أفضل التقن�ات المتاحة/أفضل الممارسات البیئ�ة لض�ط االن�عاثات من المصادر ذات
 الصلة؛ 

  استرات�ج�ة لض�ط الملّوثات المتعددة �مكن أن توفر منافع مشتر�ة لض�ط ان�عاثات الزئبق؛ 

 لمصادر ذات الصلة. تدابیر بدیلة لتخف�ض االن�عاثات من ا 

سنوات    10في مدة لم تتجاوز    8من المادة    5هل تم تنفیذ التدابیر �النس�ة للمصادر الموجودة في إطار الفقرة  
 �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف؟ 

  نعم 

  (یرجى التوض�ح)ال 
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في اإلجا�ة على هذا السؤال، �شیر الطرف أوًال إلى فئات المصادر المدرجة في المرفق دال، إن وجدت،    :مالحظات
(ه) من   2التي تم تحدیدها في أراض�ه، وما إذا �انت هناك أي مصادر قائمة (على النحو المحدد في الفقرة  

التي �مكن أن �ستخدمه8 المادة المحتملة  المعلومات  إذا �انت هناك  ). وقد تشمل مصادر  لتحدید ما  الطرف  ا 
مصادر جدیدة ذات صلة في أراض�ه، على سبیل المثال، قوائم جرد االن�عاثات أو شروط استصدار التراخ�ص. 

 . 8من المادة  5والتدابیر المذ�ورة هي تلك الواردة في الفقرة 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   قائمة في أي من فئات المصادر الواردة في المرفق دال،  إذا حدد الطرف أنه توجد في أراض�ه مصادر
 فُیدرج الطرف فئات المصادر هذه.

 :إذا نفذ الطرف تدبیرًا أو أكثر من التدابیر المذ�ورة، فقد یرغب الطرف، على سبیل المثال، في ما یلي 

 اإلشارة إلى التدابیر التي اتخذتها؛ 

  اإلشارة إلى تار�خ اتخاذ التدابیر؛ 

   وتقدیر وصف للتدابیر  لالستجا�ة  المرافق  استجا�ة  مدى  ذلك  في  �ما  التدابیر،  تلك  فعال�ة 
 تخف�ضات االن�عاثات المحققة أو المتوقعة؛

  .ب�ان معدل تحدید التدابیر ذات الصلة ومعدل إزالة الزئبق في غاز المداخن 

   ة حیز النفاذ، فُ�جیب الطرف سنوات �عد تار�خ دخول االتفاق  10إذا نفذ الطرف التدابیر في موعد أقصاه�
 . ’’نعم‘‘�كلمة 

  سنوات �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ، أو أنه بدأ   10إذا لم ینفذ الطرف التدابیر في موعد أقصاه
الطرف �كلمة   لم تكتمل، فُ�جیب  تنفیذ و�قدم تفسیراً   ’’ال‘‘ اتخاذ إجراءات  إلى موعد توقع  ، �ما في ذلك اإلشارة 

 التدابیر.

 و�وضح أنه ال توجد لد�ه مصادر قائمة. ’’ال‘‘ذا لم �كن لدى الطرف مصادر قائمة، فُ�جیب �كلمة إ 

سنوات من دخول    5هل أعد الطرف قائمة جرد لالن�عاثات من المصادر ذات الصلة في غضون    :3-8السؤال  
 )7االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

  سنوات 5لفترة لم �كن الطرف عضوًا 

 ، ما هو تار�خ آخر تحدیث لقائمة الجرد؟ بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 یرجى ذ�ر أین �مكن االطالع على هذا الجرد. 

 في حالة عدم وجود قائمة جرد �ذلك، یرجى التوض�ح. 

، و�التالي لن تكون سار�ة المفعول لمدة خمس 2017آب/أغسطس   16دخلت االتفاق�ة حیز النفاذ في    :مالحظات
. واعتمد مؤتمر األطراف  2021�انون األول/د�سمبر    31سنوات �النس�ة ألي طرف لدورة اإلبالغ التي ستنتهي في  

 من المصادر ذات الصلة.   في اجتماعه األول توجیهات لمساعدة أي طرف في وضع قائمة جرده لالن�عاثات
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 :النهج المقترح لإلجا�ة

  و: ’’نعم‘‘إذا �ان الطرف قد أعد قائمة جرد لالن�عاثات من المصادر ذات الصلة، فُ�جیب �كلمة 

   ما إذا �انت قائمة الجرد متوفرة على اإلنترنت، و�ذا �ان األمر �ذلك أین مكان توافرها (إذا لم
اإلنترنت، فإما إرفاق نسخة منها �التقر�ر أو اإلشارة إلى المكان الذي �مكن  تكن متاحة على  

 االطالع علیها ف�ه)؛

 .تار�خ آخر تحدیث لها 

  إذا �ان الطرف عضوًا لفترة خمس سنوات أو أكثر ولكنه لم �عد قائمة جرد لالن�عاثات من المصادر ذات
وتقدیر للتار�خ الذي س�كمل ف�ه إعداد قائمة �جرد االن�عاثات    ‘‘ وقد یرغب في تقد�م تفسیرالالصلة، فُ�جیب �كلمة ’’

الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة و/أو الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف في  
 . أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك

   سنوات  5لم أكن عضوًا لفترة  �كن الطرف عضوًا لفترة خمس سنوات، فُ�جیب أ�ضًا �ع�ارة ’’إذا لم  .‘‘
 وال یلزم تقد�م مز�د من التفسیرات.

فئات   :4-8السؤال   فئة من  المشمولة ضمن  الصلة  ذات  المصادر  لتحدید  الطرف وضع معاییر  اختار  هل 
 (ب))  2المصادر؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

في المائة    75، یرجى توض�ح ��ف أن المعاییر �النس�ة ألي فئة تشمل على األقل  بنعمفي حالة اإلجا�ة  
من االن�عاثات الصادرة من تلك الفئة وتوض�ح ��ف أخذ الطرف التوجیهات التي اعتمدها مؤتمر األطراف 

 في الحس�ان. 

للطرف أن �ضع معاییر لتحدید المصادر المشمولة �فئة للمصادر    8(ب) من المادة    2تسمح الفقرة    :مالحظات
في المائة على األقل من االن�عاثات    75مدرجة في المرفق دال طالما اشتملت المعاییر المتعلقة �أي فئة على نس�ة  
یهات لمساعدة أي طرف في وضع هذه  الصادرة من تلك الفئة. واعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه األول توج

 المعاییر. و�مكن االطالع على التقار�ر على الموقع الش�كي لالتفاق�ة.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   ،إذا لم �ختر الطرف وضع معاییر لتحدید المصادر ذات الصلة المشمولة ضمن فئة من فئات المصادر
 السؤال التالي. ‘‘ و�نتقل إلى الفُ�جیب الطرف �كلمة ’’

   ،إذا اختار الطرف وضع معاییر لتحدید المصادر ذات الصلة المشمولة ضمن فئة من فئات المصادر
في المائة على األقل    75‘‘ و�شرح ��ف تشمل المعاییر المتعلقة �أي فئة على نس�ة  نعمفُ�جیب الطرف �كلمة ’’

 العت�ار التوجیهات التي اعتمدها مؤتمر األطراف.من االن�عاثات الصادرة من تلك الفئة، و��ف أخذ الطرف في ا

هل اختار الطرف إعداد خطة وطن�ة تحدد التدابیر التي ستتخذ لض�ط االن�عاثات من المصادر    :5-8السؤال  
 )3ذات الصلة والق�م المستهدفة واألهداف والنتائج المتوخاة منها؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 
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، هل قدم الطرف خطته الوطن�ة إلى مؤتمر األطراف �موجب هذه المادة في فترة بنعمفي حالة اإلجا�ة  
 سنوات �عد دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف؟ 4تتجاوز ال 

  نعم 

  (یرجى التوض�ح)ال 

توخاة  م�عد إعداد خطة وطن�ة تحدد التدابیر التي ستتخذ لض�ط االن�عاثات والغا�ات واألهداف والنتائج ال  :مالحظات
. غیر أنه إذا قام أي طرف �إعداد خطة من هذا  8من المادة    3منها أمرًا اخت�ار�ًا �النس�ة ألي طرف �موجب الفقرة  

، �جب أن تقدم الخطة إلى مؤتمر 20ضعت وفقًا للمادة  القبیل، إما �خطة قائمة بذاتها أو �جزء من خطة تنفیذ و 
 األطراف في غضون أر�ع سنوات من تار�خ دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

 ’’ 5-8‘‘ على الجزء األول من السؤال  ال إذا لم �قرر الطرف إعداد خطة من هذا القبیل، فُ�جیب �كلمة  ،
 السؤال التالي. و�نتقل إلى 

 ’’ 5-8 ‘‘ على الجزء األول من السؤال نعمإذا قرر الطرف إعداد خطة وطن�ة من هذا القبیل، فُ�جیب �كلمة . 

   إذا �ان الطرف قد قدم خطته الوطن�ة إلى مؤتمر األطراف في غضون أر�ع سنوات من تار�خ دخول
 . 5-8ى الجزء الثاني من السؤال  ‘‘ علنعماالتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة للطرف، فُ�جیب �كلمة ’’

 ’’ على الجزء الثاني الإذا قرر الطرف إعداد خطة وطن�ة من هذا القبیل، ولكنه لم �كملها، فُ�جیب �كلمة ‘‘
 ، و�وضح أن الخطة لم توضع في ص�غتها النهائ�ة �عد. 5-8من السؤال  

  و�شرح  ال اف، فُ�جیب �كلمة ’’إذا �ان الطرف قد أعد خطته الوطن�ة ولكنه لم �قدمها إلى مؤتمر األطر ‘‘
 أس�اب عدم ق�امه بذلك حتى اآلن. 

 اإلطالقات  :9المادة 
 

  2هل توجد داخل أراضي الطرف مصادر ذات صلة لإلطالقات، على النحو المحدد في الفقرة    :1-9السؤال  
 )4؟ (الفقرة 9(ب) من المادة 

  نعم 

 ال 

  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 

، ُیرجى ذ�ر التدابیر المتخذة لض�ط اإلطالقات الصادرة من المصادر ذات الصلة  بنعمفي حالة اإلجا�ة 
 )5و��ان مدى فعال�ة تلك التدابیر. (الفقرة 

أن �حدد �ل طرف فئات المصادر الثابتة ذات الصلة في موعد أقصاه    9من المادة    3تقتضي الفقرة  ات:  مالحظ
توض�حًا لمساعدة الطرف في    3/4- دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له. یوفر المقرر ا مثالث سنوات من تار�خ  

 تحدید ما إذا �ان لد�ه مصادر ثابتة ذات الصلة لإلطالقات، وهي:

تشمل فئات المصادر الثابتة لإلطالقات مصادر ثابتة ذات الصلة قد تكون ذات أهم�ة   الین�غي أ ) أ(
وُتعالج إطالقاتها في أحكام أخرى من اتفاق�ة میناماتا �شأن الزئبق، �صرف النظر عما إذا �انت 

 تلك األحكام األخرى تتضمن التزامات لقوائم الجرد. 
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 ین�غي عدم إدراج المصادر المنتشرة.  )ب(

 تقتصر فئات المصادر على تلك التي وثقت �شأنها إطالقات الزئبق. ین�غي أن )ج(

�عالج  )د( االتفاق�ة  �موجب  عل�ه  المنصوص  للنفا�ات  بیئ�ًا  السل�مة  اإلدارة  �ضمان  االلتزام  أن 
 اإلطالقات الكبیرة في األراضي والم�اه. 

لألطراف أن تضع  ، فإنه �جوز  9أنه على الرغم من أن م�اه الصرف تعالج في إطار المادة   )ه(
 من االتفاق�ة. 11ضوا�ط إضاف�ة لم�اه الصرف �موجب المادة 

المادة   أن  ’’الزئبق   9و�ما  �ع�ارة  غال�ًا  إلیها  المشار  الزئبق،  الزئبق ومر��ات  ان�عاثات  تتعلق �ض�ط وتخف�ض 
طالقات أو تخف�ضها منذ الكلي‘‘، في األراضي والم�اه، �مكن اقتراح ’’الفعال�ة‘‘ من خالل مدى عدم ز�ادة هذه اإل

 اعتماد التدابیر.

  9من المادة    5ولم �عتمد مؤتمر األطراف توجیهات �شأن منهج�ة إلعداد قوائم جرد اإلطالقات. و�رد في الفقرة  
(ب)    5التدابیر التي یتعین على الطرف اتخاذها لض�ط اإلطالقات الصادرة من مصدر ذي صلة. وتشیر الفقرة  

التقن�ات   �عتمد إلى ’’أفضل  لم  األطراف  أن مؤتمر  الرغم من  البیئ�ة‘‘. وعلى  الممارسات  المتاحة‘‘ و’’أفضل 
، فإن المصطلحات  9(أ) من المادة    7توجیهات �شأن أفضل التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات البیئ�ة عمًال �الفقرة  

 من االتفاق�ة. 2محددة في المادة  

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  ال الطرف عدم وجود مصادر ذات صلة لإلطالقات في أراض�ه، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’إذا قرر .‘‘ 

  إذا لم �حدد الطرف المصادر ذات الصلة في أراض�ه، إما ألن الفترة التي انقضت منذ دخول االتفاق�ة
انتظار توجی في  قدمًا  المضي  یتمكن من  لم  أو ألنه  تقل عن ثالث سنوات،  له  �النس�ة  النفاذ  مؤتمر حیز  هات 

‘‘  ال أعرف األطراف، أو ألنه ال یزال في طور تحدید ما إذا �انت لد�ه مصادر ذات صلة، فُ�جیب الطرف �ع�ارة ’’
و�قدم تفسیرًا أو معلومات عن العمل�ة التي یت�عها لتمكینه من اتخاذ مثل هذا القرار، ومتى یتوقع أن یتخذ ذلك  

 القرار.

 و�قدم المعلومات  نعمقات ذات الصلة في أراض�ه، فُ�جیب �كلمة ’’إذا �ان الطرف قد حدد مصادر اإلطال ‘‘
 التال�ة: 

  وصف المصادر؛ 

  اتخذ لض�ط اإلطالقات؛ 9من المادة  5أي من التدابیر الواردة في الفقرة 

  التار�خ (التوار�خ) الذي اتخذت ف�ه التدابیر؛ 

  األساس قبل تنفیذها). فعال�ة التدابیر المنفذة (مثل تخف�ض اإلطالقات مقارنة مع خط 

سنوات من    5هل وضع الطرف قائمة جرد لإلطالقات من المصادر ذات الصلة في غضون    :2-9السؤال  
 ) 6دخول االتفاق�ة حیز النفاذ �النس�ة له؟ (الفقرة 

  نعم 
  ال توجد مصادر ذات صلة في أراضي الطرف 
  سنوات 5لم �كن الطرف عضوًا لفترة 
  رجى التوض�ح)(یُ ال 
  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 
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 ، ما هو تار�خ آخر تحدیث لقائمة الجرد؟ بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 یرجى ذ�ر أین �مكن االطالع على هذه المعلومات.

أن �ضع �ل طرف قائمة جرد لإلطالقات من المصادر ذات الصلة، وذلك    9من المادة    6تتطلب الفقرة    :مالحظات
في غضون خمسة أعوام �عد تار�خ دخول االتفاق�ة حّیز النفاذ �النس�ة له، وأن �حتفظ بها �عد ذلك. ونظرًا لدخول  

لمدة خمس سنوات �النس�ة ألي طرف    ، لن تكون سار�ة المفعول2017آب/أغسطس    16االتفاق�ة حیز النفاذ في  
. ولم �عتمد مؤتمر األطراف �عد توجیهات �شأن 2021�انون األول/د�سمبر    31لدورة اإلبالغ التي ستنتهي في  

 . 9(ب) من المادة  7منهج�ة إلعداد قوائم جرد اإلطالقات عمًال �الفقرة 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   ى أنه ل�س لد�ه مصادر إطالقات ذات صلة، فُ�جیب �ع�ارة ’’ إل  1- 9إذا أشار الطرف في إطار السؤال  
 ‘‘، وال یلزم تقد�م أي توض�ح آخر. ال توجد مصادر ذات صلة في األراضي

   إلى أن لد�ه مصادر إطالق ذات صلة وأنه وضع قائمة جرد، فُ�جیب    1- 9إذا أشار الطرف في السؤال
 ‘‘ و�قدم المعلومات التال�ة:نعمالطرف �كلمة ’’

   ما إذا �انت قائمة الجرد متوفرة على اإلنترنت، و�ذا �ان األمر �ذلك، أین مكان توافرها (إذا لم
تكن متاحة على اإلنترنت، فإما إرفاق نسخة �التقر�ر أو اإلشارة إلى المكان الذي �مكن االطالع 

 علیها ف�ه)؛

 ائمة الجرد أو تقد�م معلومات إذا لم تكن قائمة الجرد متوفرة على اإلنترنت، فإما إرفاق نسخة من ق
 عن مكان الوصول إلى قائمة الجرد؛

  .تار�خ آخر تحدیث لقائمة الجرد 

   أنه ال �عرف ما إذا �انت لد�ه مصادر ذات صلة، فُ�جیب   1- 9إذا أجاب الطرف في إطار السؤال�
 .1- 9‘‘ و�كرر التفسیر المقدم في إطار السؤال ال الطرف �كلمة ’’

   أن لد�ه مصادر إطالق ذات صلة ولكنه لم �ضع قائمة جرد،    1-9إطار السؤال  إذا أجاب الطرف في�
 ‘‘ و�شرح سبب عدم ق�امه بذلك. الفُ�جیب �كلمة ’’

 التخز�ن المؤقت السل�م بیئ�ًا للزئبق، �خالف نفا�ات الزئبق :10المادة 
 

للزئبق ومر��ات الزئبق التي ال تمثل نفا�ات هل اتخذ الطرف تدابیر لكفالة أن التخز�ن المؤّقت  :1-10السؤال 
 )2والمخصصة الستخدام مسموح �ه لألطراف �موجب االتفاق�ة ینفذ �طر�قة سل�مة بیئ�ًا؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 

�طر�قة سل�مة ، ُیرجى ذ�ر التدابیر المتخذة لضمان تنفیذ مثل ذلك التخز�ن المؤقت  بنعمفي حالة اإلجا�ة  
 بیئ�ًا مع ب�ان مدى فعال�ة تلك التدابیر.

الزئبق ومر��ات الزئبق عندما یتم تخز�نها في مواقع مختلفة قبل االستخدام المقصود.   10تتناول المادة  :مالحظات
 . 3على الزئبق ومر��ات الزئبق على النحو المحدد في المادة   10و�قتصر نطاق المادة 



UNEP/MC/COP.4/17 

38 

 :على ذلك، فإنها تغطي و�ناءً 

 الزئبق (النقي)؛ ) أ(

  95ذلك س�ائك الزئبق التي ال �قل تر�یز الزئبق فیها عن  خالئط الزئبق مع مواد أخرى، �ما في   )ب(
 في المائة من وزنها؛

الزئ�ق�ك،   )ج( وأكسید  الكالومیل)،  �اسم  أ�ضًا  (المعروف  الزئ�قوز  �لور�د  وهي  الزئبق،  مر��ات 
 و�بر�تات الزئ�ق�ك، ونترات الزئ�ق�ك، والزنجفر، و�بر�تید الزئبق. 

 :، أي المواد أو األش�اء11من المادة  2ئبق على النحو المحدد في الفقرة وال تشمل نفا�ات الزئبق أو مر��ات الز 

 المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق؛  ) أ(

 المحتو�ة على الزئبق أو مر��ات الزئبق؛ أو )ب(

 .الملوثة �الزئبق أو �مر��ات الزئبق )ج(

دها مؤتمر   األطراف، �التعاون مع الهیئات ذات الصلة في  �كم�ة تز�د عن المستو�ات الحّد�ة ذات الصلة التي �حدِّ
اتفاق�ة �ازل و�طر�قة متسقة، والتي �جري التخلص منها أو المزمع التخلص منها أو المطلوب التخلص منها �موجب  

 أحكام القانون الوطني أو اتفاق�ة میناماتا. 

توجیه�ة التفاق�ة �ازل �شأن التخز�ن وال تعرف االتفاق�ة مصطلح ’’التخز�ن المؤقت‘‘. ومع ذلك، فإن ’’الم�ادئ ال
المؤقت السل�م بیئ�ًا للزئبق، �خالف نفا�ات الزئبق‘‘ التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني، تشیر إلى  
الزئبق �طر�قة  التخز�ن المؤقت السل�م بیئ�ًا للزئبق، �خالف نفا�ات الزئبق �أنه ’’إدارة تخز�ن الزئبق أو مر��ات 

 حة ال�شر�ة والبیئة من اآلثار الضارة التي قد تنتج عن تخز�ن الزئبق ومر��ات الزئبق‘‘. تحمي الص

(ك) ’’االستخدام المسموح �ه‘‘ أنه أي استخدام من طرف ما للزئبق أو مرّ��اته یتسق مع االتفاق�ة،   2وتعّرف المادة  
 تصر علیها.، دون أن �ق7و 6و 5و 4و 3�ما في ذلك االستخدامات المتسقة مع المواد 

 على ذلك، �مكن ر�ط التخز�ن المؤقت، على سبیل المثال ال الحصر، �مواقع مثل:  و�ناءً 

 مرافق إمدادات الزئبق أو مر��ات الزئبق؛ 

  المرافق المرت�طة �االتجار �الزئبق أو مر��ات الزئبق لالستخدام المسموح �ه؛ 

  مصانع تصن�ع المنتجات المضاف إلیها �الزئبق؛ 

 العمل�ات الصناع�ة التي تستخدم الزئبق؛ المواقع ذات 

 المواقع التي یتم فیها تعدین الذهب الحرفي والضیق النطاق؛ 

 .مواقع التخز�ن المؤقتة المعینة األخرى 

 و�مكن أن تشمل التدابیر التي قد یرغب أحد األطراف في اإلبالغ عنها ما یلي:

  تحدید مر��ات الزئبق والزئبق الموجودة على أراض�ه؛ 

   الفقرة أ�ضًا  (انظر  موقع  �ل  في  المخزنة  الزئبق  ومر��ات  الزئبق  �م�ات  من    5تحدید  (أ) 
 )؛ 3 المادة

  وضع خطط متعددة القطاعات إلدارة المواد الك�م�ائ�ة التي تعالج الزئبق ومر��ات الزئبق؛ 

  ترخ�ص مرافق التخز�ن المؤقت؛ 

  التوجیه�ة المشار إلیها أعاله.التدابیر الخاصة �المرفق �ما یتفق مع الم�ادئ 
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،  20 وقد �كون الطرف �صدد إجراء تقی�مه األولي �موجب اتفاق�ة میناماتا أو خطته الخاصة �التنفیذ �موجب المادة
 ولذلك قد ال �كون على علم �المواقع التي یتم فیها تخز�ن الزئبق على أساس مؤقت في أراض�ه. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

 ا یتخذ  لم  نفا�ات إذا  تمثل  ال  التي  الزئبق  ومر��ات  للزئبق  المؤّقت  التخز�ن  أن  لكفالة  تدابیر  لطرف 
‘‘  الوالمخصصة الستخدام مسموح �ه لألطراف �موجب االتفاق�ة ینفذ �طر�قة سل�مة بیئ�ًا، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’

ت �شأن �التحد�ات المحتملة في الجزء ج�م: تعل�قا وقد یود أن �قدم توض�حًا لسبب عدم اتخاذه هذه التدابیر في  
 تحقیق هدف االتفاق�ة.

   إذا لم �كن الطرف �عرف ما إذا �انت لد�ه مواقع في أراض�ه تخزن الزئبق على أساس مؤقت، أو ما إذا
كان قد اتخذ تدابیر لكفالة أن التخز�ن المؤّقت للزئبق ومر��ات الزئبق التي ال تمثل نفا�ات والمخصصة الستخدام  

و�قدم تفسیرًا أو    ’’ال أعرف‘‘فُ�جیب الطرف �ع�ارة مسموح �ه لألطراف �موجب االتفاق�ة ینفذ �طر�قة سل�مة بیئ�ًا، 
 معلومات عن العمل�ة التي یت�عها لتمكینه من اتخاذ مثل هذا القرار ومتى یتوقع أن یتخذ ذلك القرار. 

   إذا اتخذ الطرف تدابیر لكفالة أن التخز�ن المؤّقت للزئبق ومر��ات الزئبق التي ال تمثل نفا�ات والمخصصة
’’ �كلمة  الطرف  فُ�جیب  بیئ�ًا،  ینفذ �طر�قة سل�مة  االتفاق�ة  �ه لألطراف �موجب  ‘‘ و�حدد  نعمالستخدام مسموح 

 التدابیر التي اتخذها، وتار�خ (توار�خ) اتخاذ التدابیر، وفعال�ة هذه التدابیر.

 نفا�ات الزئبق  :11المادة 
 

�النس�ة لنفا�ات الزئبق التي تعود إلى    11من المادة    3هل تم تنفیذ التدابیر المبینة في الفقرة    :1-11السؤال  
 )3الطرف؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

للفقرة  بنعمفي حالة اإلجا�ة   المنفذة وفقًا  التدابیر  فعال�ة تلك  3، ُیرجى ذ�ر  أ�ضًا ب�ان مدى  ، و�رجى 
 التدابیر.

، ینطبق التعر�ف الواسع لمصطلح ’’مر��ات الزئبق‘‘ على النحو  11�النس�ة لألحكام الواردة في المادة    :مالحظات
من االتفاق�ة أن تدیر األطراف، �طر�قة سل�مة بیئ�ًا،   11(ه) من االتفاق�ة. وتشترط المادة    2المحدد في المادة  

 : جم�ع نفا�ات الزئبق

 المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق؛  ) أ(

 المحتو�ة على الزئبق أو مر��ات الزئبق؛ أو )ب(

 الملوثة �الزئبق أو �مر��ات الزئبق )ج(

دها مؤتمر األطراف، �التعاون مع الهیئات ذات الصلة في   �كم�ة تز�د عن المستو�ات الحّد�ة ذات الصلة التي �حدِّ
لمطلوب التخلص منها �موجب  اتفاق�ة �ازل و�طر�قة متسقة، والتي �جري التخلص منها أو المزمع التخلص منها أو ا 

 أحكام القانون الوطني أو االتفاق�ة.

تشیر إلى ’’... العت�ات التي حددها مؤتمر األطراف...‘‘، قرر مؤتمر األطراف   11من المادة   2ورغم أن الفقرة  
(ب)    2رة  (أ) والفق  2أنه ال حاجة إلى تحدید عت�ات لنفا�ات الزئبق التي تندرج تحت الفقرة    3/5- في المقرر ا م

، أي المواد التي تتكون من الزئبق أو مر��ات الزئبق أو تحتوي علیها. وقرر أ�ضًا أن المنتجات  11من المادة  
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المضاف إلیها الزئبق والتي �جري التخلص منها أو المزمع التخلص منها أو المطلوب التخلص منها، والنفا�ات 
ات من هذا القبیل. و�ناء على ذلك، فإن االتفاق�ة تغطي جم�ع  المدرجة في الجداول المرفقة �المقرر، ستعتبر نفا�

 هذه النفا�ات.

(ج)، أي النفا�ات الملوثة �الزئبق أو مر��ات    2و�جري حال�ًا تحدید عت�ات لنفا�ات الزئبق التي تندرج تحت الفقرة  
ي حددها مؤتمر األطراف ل�ست  الزئبق. وتعد النفا�ات الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق التي تقل عن العت�ات الت

 . 11نفا�ات زئبق ألغراض المادة 

 هي، �إ�جاز، ما یلي:  11من المادة  3والتدابیر المبینة في الفقرة 

  ضمان إدارة نفا�ات الزئبق �طر�قة سل�مة بیئ�ًا، على أن تؤخذ في االعت�ار الم�ادئ التوجیه�ة
اتفاق�ة �ازل اتفاق�ة   )4(الموضوعة �موجب  واالشتراطات التي یتعین على مؤتمر األطراف في 

 میناماتا وضعها؛ 

  ضمان عدم استرجاع نفا�ات الزئبق أو إعادة تدو�رها أو استعادتها أو إعادة استخدامها م�اشرًة
 إال من أجل استخدام مسموح �ه للطرف �موجب اتفاق�ة میناماتا أو للتخلص السل�م بیئ�ًا منها؛

 �ات الزئبق عبر الحدود الدول�ة إال لغرض التخلص السل�م بیئ�ًا منها ط�قًا ألحكام  عدم نقل نفا
 ، واتفاق�ة �ازل. 11المادة 

ضمان أن �كون أي تعر�ف للنفا�ات   11من المادة    3وقد تشمل الخطوات التي قد یتخذها الطرف في تطبیق الفقرة  
؛ تقیید استخدام الزئبق المتاح إلعادة االستخدام  11لمادة  من ا   2الخطرة �موجب تشر�عاته المحل�ة متسقًا مع الفقرة  

الم�اشر أو الذي تم استرجاعه أو إعادة تدو�ره أو استعادته من النفا�ات لالستخدامات المسموح بها �موجب االتفاق�ة؛ 
 وتقیید النقل العابر للحدود لنفا�ات الزئبق.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   نفا�ات زئبق في أراض�ه، و�التالي لم تكن هناك حاجة لتنفیذ التدابیر المبینة في  إذا لم �كن لدى الطرف
الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم ‘‘ و�قدم ذلك التفسیر في  ال، فُ�جیب �كلمة ’’11من المادة    3الفقرة  

 . تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك

   وقد یرغب الطرف ال، فُ�جیب �كلمة ’’11من المادة    3إذا لم یتخذ الطرف التدابیر المبینة في الفقرة ‘‘
الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة و/أو الجزء هاء، حیث في تقد�م تفسیر في  

 .د في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك�جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من الموا

   فُ�جیب �كلمة ’’نعم‘‘ و�صف التدابیر 11من المادة    3إذا �ان الطرف قد اتخذ التدابیر المبینة في الفقرة ،
 المتخذة، والتار�خ (التوار�خ) التي اتخذت فیها التدابیر، وفعال�ة تلك التدابیر.

لنهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق داخل  هل توجد مرافق للتخلص ا* :2-11السؤال  
 أراضي الطرف؟ 

  نعم 

 ال 

  (ُیرجى التوض�ح) ال أعرف 

 
و�ة  �مكن االطالع على ’’الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة �شأن اإلدارة السل�مة بیئ�ًا للنفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق أو المحت)   4( 

 http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsand  : ة �ازل، على الموقع الش�كي التالي ـ یــاقـفـها‘‘ التـة بـلوثـمـا أو الـهـعلی
guidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx .  

http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
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، و�ذا �انت المعلومات متوفرة، ما هي �م�ة النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات  بنعمفي حالة اإلجا�ة  
إطار   في  منها  النهائي  للتخلص  خضعت  التي  طر�قة الزئبق  تحدید  یرجى  �التقر�ر؟  المشمولة  الفترة 

 عمل�ة/عمل�ات التخلص النهائي.

إلى تحدید مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات   2-11�سعى السؤال    :مالحظات
ت الزئبق أو الزئبق. وال �سعى للحصول على معلومات عن التخلص من النفا�ات المحتو�ة على الزئبق أو مر��ا

 الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق.

من مرفق ذلك المقرر ُتعتبر نفا�ات    1أن النفا�ات المدرجة في الجدول    3/5- وقرر مؤتمر األطراف في المقرر ا م
 تتكون من الزئبق أو مر��ات الزئبق.

تراطات لإلدارة السل�مة بیئ�ًا من مؤتمر األطراف أن �عتمد مرفقًا یتضمن اش  11(أ) من المادة    3وتتطلب الفقرة  
لنفا�ات الزئبق. ور�ثما یتم اعتماد هذا المرفق، �مكن لألطراف اإلبالغ عن المرافق التي تستخدم التقن�ات الواردة في 

�شأن اإلدارة السل�مة بیئ�ًا للنفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق    )5(الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة التفاق�ة �ازل
أو المحتو�ة علیها أو الملوثة بها. وتصف الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة المعالجة الفیز�ائ�ة الك�م�ائ�ة �استخدام عمل�ات 

ص النهائ�ة، تصف الم�ادئ التوجیه�ة التثبیت والتصلید، لتلب�ة معاییر قبول مرافق التخلص. و�وصفها عمل�ات التخل
التقن�ة أسالیب التخلص، على سبیل المثال، في مدافن النفا�ات المصممة خص�صًا والتخلص منها في المخازن  
الدائمة (مرافق تحت األرض) إلى جانب التدابیر التي یتعین اتخاذها لمنع إطالق المر��ات المستقرة ومثیلتها، ومنع 

 د طو�ل األجل.الحرائق، و�جراء رص

و�مكن االطالع على معلومات عن مرافق التخلص النهائي من الزئبق أو مر��ات الزئبق في اإلبالغ �موجب القوانین 
ماتا أو  ا الوطن�ة التي تحكم إدارة النفا�ات الخطرة ومراق�ة المواد الخطرة، أو من وضع تقی�م أولي �موجب اتفاق�ة مین

 من االتفاق�ة. وتجدر اإلشارة إلى أن السؤال �سعى إلى تحدید المرافق.  20دة في خطة تنفیذ وضعت عمًال �الما

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا �ان لدى الطرف مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات الزئبق في
ة) من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو ‘‘ و�قدم تقر�رًا عن الكم�ة (�األطنان المتر�نعمأراض�ه، فُ�جیب �كلمة ’’

مر��ات الزئبق التي �انت خاضعة للتخلص النهائي عن �ل سنة من فترة اإلبالغ، و�ذلك طر�قة التخلص النهائي 
 من مثل هذه النفا�ات.

   إذا لم �كن لدى الطرف مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق داخل
 ‘‘. الض�ه، فُ�جیب �كلمة ’’أرا

   إذا لم �حدد الطرف ما إذا �ان لد�ه مرافق للتخلص النهائي من النفا�ات التي تتكون من الزئبق أو مر��ات
الزئبق في أراض�ه ولكنه �صدد الق�ام بذلك (مثًال، من خالل إجراء تقی�مه األولي �موجب اتفاق�ة میناماتا أو خطته 

 ‘‘ و�قدم تفسیرًا.ال أعرفالطرف �ع�ارة ’’الخاصة �التنفیذ)، فُ�جیب 

 

 

 

 
و�ة  �مكن االطالع على ’’الم�ادئ التوجیه�ة التقن�ة �شأن اإلدارة السل�مة بیئ�ًا للنفا�ات المكونة من الزئبق أو مر��ات الزئبق أو المحت)   5( 

 http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsand�كي التالي:  ـع الشـ وقـازل، على المـة بـ یـاقـفـها‘‘ التـة بـوثـلـمـا أو الـهـیـعل
guidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx.  

http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
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 المواقع الملوثة �الزئبق :12المادة 
 

هل سعى الطرف لوضع استرات�ج�ات لتحدید وتقی�م المواقع الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق    :1-12السؤال  
 ) 1داخل أراض�ه؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 یرجى إعطاء تفاصیل.

�مكن أن تكون المواقع الملوثة نشطة، حیث تستمر العمل�ات أو الممارسات القائمة في المساهمة في    :مالحظات
التلوث، أو تار�خ�ة، حیث توقفت هذه العمل�ات أو الممارسات ولكن التلوث ال یزال قائمًا. و�مكن أن �ختلف سبب 

والقلو�ا الكلور  الكبیرة، مثل مرافق  الصناع�ة  العمل�ات  العمل�ات األصغر حجمًا، مثل مواقع  التلوث من  إلى  ت، 
النفا�ات،  إدارة  أنشطة  التلوث هي  قد تكون مصادر  ذلك،  النطاق. وعالوة على  الحرفي والَضیِّق  الذهب  تعدین 

 وان�عاثات المداخن، واالن�عاثات المتسر�ة و/أو االنسكا�ات، وحوادث الطوارئ.

وجیهات المتعلقة �إدارة المواقع الملوثة‘‘. وتشیر التوجیهات إلى  واعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث ’’الت
في   الواردة  بها  الخاصة  التعار�ف  األطراف  تت�ع  وقد  االتفاق�ة.  نص  في  یرد  ال  ملوث‘‘  ’’موقع  مصطلح  أن 

 تشر�عاتها. 

ت الزئبق الناجمة الوارد في التوجیهات إلى موقع یثبت ف�ه وجود الزئبق أو مر��ا   ‘‘الموقع الملوث’’و�شیر مصطلح  
عن األنشطة ال�شر�ة وذلك �مستوى (أو مستو�ات) �عتبر طرف ما أنها تشكل خطرًا �بیرًا على صحة ال�شر أو  

 البیئة.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا �ان الطرف قد وضع استرات�ج�ة لتحدید وتقی�م المواقع الملوثة �الزئبق أو مر��ات الزئبق في أراض�ه
 ، وقد یرغب في تقد�م معلومات مثل:’’نعم‘‘أو شرع في وضع هذه االسترات�ج�ة، فُ�جیب الطرف �كلمة 

 تعر�ف ’’الموقع الملوث‘‘ الذي �ستخدمه الطرف؛ 

 � ،ما في ذلك تار�خ وضع االسترات�ج�ة في ص�غتها النهائ�ة أو التار�خ  حالة وضع االسترات�ج�ة
 المتوقع لوضع اللمسات األخیرة علیها؛

  أین مكان توافر اإلسترات�ج�ة على اإلنترنت (إذا لم تكن متاحة على اإلنترنت، فإما إرفاق نسخة
 ها ف�ه)؛من االسترات�ج�ة �التقر�ر أو اإلشارة إلى المكان الذي �مكن االطالع علی

   وتحدید وتقی�مها  �الزئبق  ثة  الملوَّ المواقع  لتحدید  االسترات�ج�ة  إطار  في  أنشطة  أي  تنفیذ  حالة 
 أولو�اتها و�دارتها والق�ام، وفقًا للمقتضى، بتطهیرها. 

   و�قدم معلومات لتوض�ح موقفه،   ’’ال‘‘ إذا لم �سع الطرف لوضع مثل هذه االسترات�ج�ة، فُ�جیب �كلمة
 ا إذا �ان لد�ه خطط لوضع استرات�ج�ة، و�ذا �ان األمر �ذلك، متى سیتم االنتهاء من االسترات�ج�ة. �ما في ذلك م
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 الموارد واآلل�ات المال�ة :13المادة 
 

هل تعهد الطرف �أن �قدم، في حدود قدراته، موارد ف�ما یتعلق �األنشطة الوطن�ة التي ُ�قصد    :1-13السؤال  
 ) 1بها تنفیذ االتفاق�ة وفقًا لس�اساته وأولو�اته وخططه و�رامجه الوطن�ة؟ (الفقرة 

  (ُیرجى التحدید)نعم 

  (ُیرجى تحدید السبب) ال 

 في حالة وجود تعل�قات یرجى تقد�مها. 

 بتعهد الطرف بتوفیر الموارد الالزمة ألنشطتها الوطن�ة لتنفیذ االتفاق�ة.  13من المادة  1تتعلق الفقرة  :مالحظات

و�مكن أن تشمل هذه الموارد التمو�ل المحلي من خالل الس�اسات واالسترات�ج�ات اإلنمائ�ة والمیزان�ات الوطن�ة ذات 
األطراف،   والمتعدد  الثنائي  والتمو�ل  االضطالع الصلة،  في  الخاص  القطاع  یتحملها  التي  التكال�ف  عن  فضًال 

الموارد   إدراج  في  الطرف  یرغب  قد  المقدمة،  الموارد  تقی�م مستوى  االتفاق�ة. وعند  �موجب  المطلو�ة  �االلتزامات 
للتنفیذ. وعالوة على   الم�اشرة  التكال�ف  �التنفیذ، فضًال عن  المتعلقة  الس�اسات والخطط  ذلك،  المقدمة في وضع 

(على مستوى   الوطني  دون  الصعید  الموارد على  توفیر  فیها  �مكن  التي  الحاالت  في  الموارد  هذه  تجم�ع  ین�غي 
 الوال�ات أو المقاطعات مثًال) لتوفیر المعلومات على المستوى الوطني (أي على مستوى األطراف).

 :النهج المقترح لإلجا�ة

 الوطن�ة الطرف قد وفر موارد لألنشطة  الطرف �كلمة   إذا �ان  االتفاق�ة، فُ�جیب  تنفیذ  إلى  التي تهدف 
 و�قدم ما یلي:  ’’نعم‘‘

   معلومات عن أنواع الموارد التي وفرها (على سبیل المثال، المال�ة والتقن�ة و�ناء القدرات ونقل
 التكنولوج�ا)؛ 

   لكل سنة من سنوات األخرى  المالي والموارد  الدعم  إجمالي  تقدیر  أمكن،  المشمولة إن  الفترة 
 �التقر�ر. 

 ’’ الجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات ‘‘ و�قدم تفسیرًا في  الإذا لم �قدم الطرف موارد، فُ�جیب الطرف �كلمة
 وتقدیرًا للتار�خ الذي یتوقع ف�ه توفیر الموارد الالزمة للتنفیذ. المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة،

ساهم الطرف، في حدود قدراته، في آل�ة الموارد المال�ة المشار إلیها في  معلومات تكمیل�ة: هل  :2-13السؤال 
 ) 12؟ (الفقرة 13من المادة  5الفقرة 

 (ُیرجى التأشیر على مر�ع واحد فقط)

  (ُیرجى التحدید)نعم 

  (ُیرجى تحدید السبب) ال 

 في حالة وجود تعل�قات یرجى تقد�مها. 

من مرفق البیئة العالم�ة والبرنامج الدولي المحدد    13من المادة    5تتكون اآلل�ة المشار إلیها في الفقرة    :مالحظات
الصادر عن    1/6-لدعم بناء القدرات والمساعدة التقن�ة. وقد تم تشغیل البرنامج الدولي المحدد �موجب المقرر ا م

جم�ع األطراف وغیرها إلى توفیر الموارد المال�ة    13مادة  من ال  9مؤتمر األطراف في اجتماعه األول. وتدعو الفقرة  
 للبرنامج، على أساس طوعي. 
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 :النهج المقترح لإلجا�ة

  و�حدد ما یلي: ’’نعم‘‘إذا �ان الطرف قد ساهم في اآلل�ة، فُ�جیب �كلمة 

 طب�عة المساهمة عن �ل سنة من سنوات الفترة المشمولة �التقر�ر؛ 

  الوال�ات المتحدة) لمرفق البیئة العالم�ة والبرنامج الدولي المحدد. المبلغ (بدوالرات 

 ’’ و�قدم معلومات عن أس�اب عدم مساهمته وما إذا  الإذا لم �ساهم الطرف في اآلل�ة، فُ�جیب �كلمة ‘‘
 كان ینوي المساهمة في المستقبل.

   لتحد�ات المحتملة في تحقیق  الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �اقد یرغب الطرف في تقد�م تعل�قات إضاف�ة في
هدف االتفاق�ة و/أو الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة  

 .نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك

و/أو   :3-13السؤال   النام�ة  البلدان  من  األطراف  لمساعدة  مال�ة  موارد  الطرف  م  َقدَّ هل  تكمیل�ة:  معلومات 
األطراف التي تمر اقتصاداتها �مرحلة انتقال�ة على تنفیذ االتفاق�ة من خالل المصادر أو القنوات الثنائ�ة واإلقل�م�ة 

 )3والمتعددة األطراف األخرى؟ (الفقرة 

 ع واحد فقط)(ُیرجى التأشیر على مر�

  (ُیرجى التحدید)نعم 

  (ُیرجى تحدید السبب) ال 

 في حالة وجود تعل�قات یرجى تقد�مها. 

اآلل�ة التي تتكون من الصندوق االستئماني لمرفق البیئة العالم�ة والبرنامج   13من المادة    5أنشأت الفقرة    :مالحظات
ع المصادر    13من المادة    3الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدة التقن�ة. وعالوة على ذلك، فإن الفقرة   تشجِّ

المال�ة والتقن�ة ولبناء القدرات ونقل التكنولوج�ا، �صفة عاجلة، على  المتعددة األطراف واإلقل�م�ة والثنائ�ة للمساعدة 
تعز�ز وز�ادة أنشطتها �شأن الزئبق دعمًا لألطراف من البلدان النام�ة في تنفیذ االتفاق�ة ف�ما یتصل �الموارد المال�ة  

 والمساعدة التقن�ة ونقل التكنولوج�ا.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  اقتصاداتها التي تمر  النام�ة و/أو األطراف  البلدان  الطرف موارد مال�ة لمساعدة األطراف من  م  َقدَّ إذا 
�مرحلة انتقال�ة على تنفیذ االتفاق�ة من خالل المصادر أو القنوات الثنائ�ة واإلقل�م�ة والمتعددة األطراف األخرى غیر 

 : و�قدم معلومات مثل ’’نعم‘‘الطرف �كلمة  ، فُ�جیب13من المادة  5اآلل�ة المنشأة في الفقرة 

  المصادر أو القنوات التي تم من خاللها توفیر الموارد؛ 

 ما إذا �ان النشاط المدعوم وطن�ًا أو دون إقل�مي أو إقل�مي؛ 

 ما إذا �ان المستفید طرفًا أو منظمة غیر حكوم�ة؛ 

   الفترة المشمولة المبلغ اإلجمالي لهذه المساعدة (بدوالرات الوال�ات المتحدة) عن �ل سنة من 
 �التقر�ر، وما إذا �انت هذه الموارد موارد مال�ة جدیدة أو إضاف�ة. 

  إذا لم ُ�قدم الطرف موارد مال�ة لمساعدة األطراف من البلدان النام�ة و/أو األطراف التي تمر اقتصاداتها
القنوات الثنائ�ة واإلقل�م�ة والمتعددة األطراف األخرى غیر �مرحلة انتقال�ة على تنفیذ االتفاق�ة من خالل المصادر أو  
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‘‘ و�قدم معلومات لشرح أس�اب عدم توفیر ال، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’13من المادة    5اآلل�ة المنشأة في الفقرة  
 الموارد وما إذا �انت تعتزم توفیر هذه الموارد في المستقبل.

 الجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات المحتملة في تحقیق  ي  قد یرغب الطرف في تقد�م تعل�قات إضاف�ة ف
 هدف االتفاق�ة.

 بناء القدرات والمساعدة الِتقن�ة ونقل التكنولوج�ا  :14المادة 
 

هل تعاون الطرف لتقد�م المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة لطرف آخر في االتفاق�ة    :1-14السؤال  
 ) 1(الفقرة ؟  14عمًال �المادة 

  (ُیرجى التحدید)نعم 

  (ُیرجى التحدید)ال 

أن تتعاون األطراف لتقدم، في حدود إمكان�ات �ل منها، مساعدة لبناء    14من المادة    1تتطلب الفقرة  :  مالحظات
ال س�ما األطراف من أقل  و القدرات ومساعدة تقن�ة مالئمة وفي الوقت المناسب، إلى األطراف من البلدان النام�ة،  

ال النام�ة، واألطراف  الجزر�ة الصغیرة  الدول  أو  انتقال، لمساعدتها على  البلدان نموا�  اقتصاداتها �مرحلة  تي تمر 
 الوفاء �التزاماتها �موجب االتفاق�ة.

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   و�قدم   ’’نعم‘‘إذا قدم الطرف المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة لطرف آخر، فُ�جیب �كلمة
 :معلومات مثل

  قدم فیها المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة؛سنوات الفترة المشمولة �التقر�ر التي 

 اسم الطرف الذي یتلقى المساعدة؛ 

 نوع المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة؛ 

   الق�مة اإلجمال�ة للمساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة (بدوالرات الوال�ات المتحدة)، �ما
 في ذلك المساهمات العین�ة.

   و�قدم   ’’ال‘‘ إذا لم �قدم الطرف المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة لطرف آخر، فُ�جیب �كلمة
 معلومات عن أس�اب عدم تقد�مه وما إذا �ان �عتزم توفیر هذه الموارد في المستقبل.

معلومات تكمیل�ة: هل حصل الطرف على مساعدة في مجال بناء القدرات أو على مساعدة    :2-14السؤال  
 )1؟ (الفقرة 14ِتقن�ة عمًال �المادة 

  (ُیرجى التحدید)نعم 

  (ُیرجى التحدید)ال 

 في حالة وجود تعل�قات یرجى تقد�مها. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  إذا حصل الطرف على مساعدة في مجال بناء القدرات أو على مساعدة من طرف آخر، فُ�جیب �كلمة
 :و�قدم معلومات مثل ’’نعم‘‘
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 سنوات الفترة المشمولة �التقر�ر التي قدم فیها المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة؛ 

   المنظمة أو  اإلقل�مي  المر�ز  أو  الطرف،  بناء اسم  في  المساعدة  تقدم  التي  الدول�ة  الحكوم�ة 
 القدرات أو المساعدة التقن�ة؛

 نوع المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة؛ 

   الق�مة اإلجمال�ة للمساعدة في بناء القدرات أو المساعدة التقن�ة (بدوالرات الوال�ات المتحدة)، �ما
 في ذلك المساهمات العین�ة.

   الطرف على مساعدة في مجال بناء القدرات أو على مساعدة من طرف آخر، فُ�جیب �كلمة إذا لم �حصل
‘‘ و�قدم معلومات لتوض�ح حالته، �ما في ذلك ما إذا �ان قد التمس المساعدة في بناء القدرات أو المساعدة ال’’

 التقن�ة من طرف آخر. 

   قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق  الجزء ج�م: تعل�قد یرغب الطرف في تقد�م تعل�قات إضاف�ة في
الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة    و/أو  هدف االتفاق�ة

 .نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك

هل قام الطرف بتعز�ز وت�سیر تطو�ر ونقل ونشر أحدث التقن�ات البدیلة السل�مة بیئ�ًا وسبل    :3-14السؤال  
 )3الحصول علیها؟ (الفقرة 

  (ُیرجى التحدید)نعم 

  (ُیرجى تحدید السبب) ال 

 (ُیرجى إعطاء معلومات) غیر ذلك 

المتقدمة، واألطراف األخرى أن تشجع وت�سر من األطراف من البلدان    14من المادة    3تتطلب الفقرة   ات:مالحظ
في حدود قدرات �ل منها، و�دعم من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخر�ن ذوي الصلة، وفقًا للمقتضى،  
تطو�ر التكنولوج�ات البدیلة ونقلها ونشرها والحصول على أحدث التكنولوج�ات البدیلة السل�مة بیئ�ا�، لألطراف من 

، ال س�ما أقل البلدان نموا� والدول الجزر�ة الصغیرة النام�ة، واألطراف التي تمر اقتصاداتها �مرحلة البلدان النام�ة
 انتقال، لتعز�ز قدراتها على تنفیذ االتفاق�ة تنفیذًا فّعاًال. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   البدیلة السل�مة بیئ�ًا وسبل الحصول التقن�ات  إذا قام الطرف بتعز�ز وت�سیر تطو�ر ونقل ونشر أحدث 
 : و�قدم معلومات مثل ’’نعم‘‘علیها، فُ�جیب الطرف �كلمة 

  التكنولوج�ا، �ما في ذلك، إذا �انت المعلومات متاحة على اإلنترنت، حیث �مكن الوصول إلیها
ت الصلة متاحة على اإلنترنت، قد یرغب الطرف في إرفاق المعلومات (إذا لم تكن المعلومات ذا

 المتاحة)؛ 

 سنة النقل أو النشر؛ 

 مثًال من خالل األمانة؛ م�اشرًة إلى طرف آخر؛ أو من خالل مصادر أو    قناة النقل والنشر)
راكة  قنوات ثنائ�ة و�قل�م�ة ومتعددة األطراف أخرى مثل مراكز �ازل/ستو�هولم اإلقل�م�ة، أو ش

األمم   برنامج  أو  للبیئة،  المتحدة  األمم  برنامج  دول�ة مثل  أو منظمة حكوم�ة  العالم�ة،  الزئبق 
المتحدة اإلنمائي، أو منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة، أو المعهد الدولي للتدر�ب وال�حث،  

 أو القطاع الخاص إلى القطاع الخاص).
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 ونقل ونشر أحدث التقن�ات البدیلة السل�مة بیئ�ًا وسبل الحصول    إذا لم �قم الطرف بتعز�ز وت�سیر تطو�ر
و�شرح سبب عدم ق�امها بذلك، و�حدد ما إذا �ان لد�ه خطة أو تار�خ بدء مقدر    ’’ال‘‘علیها، فُ�جیب الطرف �كلمة  

 للق�ام بهذه األنشطة.

 والح ونشرها  ونقلها  البدیلة  التكنولوج�ات  لتطو�ر  خطة  وضع  قد  الطرف  �ان  أحدث إذا  على  صول 
‘‘ و�قدم معلومات عن أخرى التكنولوج�ات البدیلة السل�مة بیئ�ا�، ولكنه لم ینفذ الخطة �عد، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’

 خطته ومتى یتوقع تنفیذها. 

 الجوانب الصح�ة :16المادة 
 

 ؟ 16من المادة  1هل ُاتخذت تدابیر لتوفیر المعلومات للعامة عن التعرض للزئبق وفقًا للفقرة  :1-16السؤال 

  نعم 

 ال 

 معلومات تكمیل�ة: في حالة اإلجا�ة بنعم، اذ�ر التدابیر التي ُاتخذت.

 األطراف على ما یلي:  16من المادة  1تشجع الفقرة  :مالحظات

التشج�ع على وضع وتنفیذ استرات�ج�ات و�رامج ترمي إلى تحدید وحما�ة المجموعات السكان�ة   ) أ(
للخطر،   السكان الضع�فة، و�مكن أن تشمل اعتماد م�ادئ توجیه�ة و المعرضة  فئات  ال س�ما 

ئبق ومر��ات الزئبق، ووضع أهداف للحد  صح�ة تستند إلى حقائق علم�ة وتتعلق �التعرض للز 
من التعرض للزئبق، حیثما �قتضي األمر ذلك، وتثق�ف الجمهور، �مشار�ة قطاع الصحة العامة  

 والقطاعات األخرى المشار�ة؛

�التعرض   )ب( قائمة على حقائق علم�ة وتتعلق  تثق�ف�ة ووقائ�ة  برامج  التشج�ع على وضع وتنفیذ 
 ق؛ المهني للزئبق ولمر��ات الزئب

تعز�ز خدمات الرعا�ة الصح�ة المالئمة لوقا�ة الفئات السكان�ة المتضررة جراء التعرض للزئبق  )ج(
 أو لمر��ات الزئبق وعالجها ورعایتها؛ 

تكو�ن وتعز�ز القدرات المؤسس�ة والمهن�ة الصح�ة للوقا�ة من األخطار الصح�ة الناجمة عن   )د(
 رصدها. التعرض للزئبق ومر��ات الزئبق وتشخ�صها وعالجها و 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   إذا اتخذ الطرف تدابیر لتعز�ز وت�سیر الوصول إلى المعلومات وز�ادة الوعي وتوفیر التثق�ف ف�ما یتعلق
‘‘ وقد یود أن �صف نعم، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’16من المادة    1�التعرض للزئبق على النحو المبین في الفقرة  

 ما یلي:

  اتخذتها؛التدابیر التي 

 تار�خ (توار�خ) اتخاذ هذه التدابیر؛ 

 نتائج التدابیر المتخذة؛ 

 ’’ الجزء   ‘‘ وقد یرغب الطرف في تقد�م تفسیر فيالإذا لم یتخذ الطرف مثل هذه التدابیر، فُ�جیب �كلمة
الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم    و/أوج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة  

 . تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك
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 )1؟ (الفقرة 16هل اتخذت تدابیر أخرى لحما�ة صحة اإلنسان وفقًا للمادة  :2-16السؤال 

  نعم 

 ال 

 ، اذ�ر التدابیر التي ُاتخذت.بنعممعلومات تكمیل�ة: في حالة اإلجا�ة 

 األطراف على ما یلي:  16من المادة  1: تشجع الفقرة مالحظات

التشج�ع على وضع وتنفیذ استرات�ج�ات و�رامج ترمي إلى تحدید وحما�ة المجموعات السكان�ة  ) أ(
السكان   فئات  للخطر، وال س�ما  الضع�فة، و�مكن أن تشمل اعتماد م�ادئ توجیه�ة  المعرضة 

صح�ة تستند إلى حقائق علم�ة وتتعلق �التعرض للزئبق ومر��ات الزئبق، ووضع أهداف للحد  
من التعرض للزئبق، حیثما �قتضي األمر ذلك، وتثق�ف الجمهور، �مشار�ة قطاع الصحة العامة  

 والقطاعات األخرى المشار�ة؛

�التعرض  التشج�ع على وضع   )ب( قائمة على حقائق علم�ة وتتعلق  تثق�ف�ة ووقائ�ة  برامج  وتنفیذ 
 المهني للزئبق ولمر��ات الزئبق؛ 

تعز�ز خدمات الرعا�ة الصح�ة المالئمة لوقا�ة الفئات السكان�ة المتضررة جراء التعرض للزئبق  )ج(
 أو لمر��ات الزئبق وعالجها ورعایتها؛ 

�ة الصح�ة للوقا�ة من األخطار الصح�ة الناجمة عن  تكو�ن وتعز�ز القدرات المؤسس�ة والمهن )د(
 التعرض للزئبق ومر��ات الزئبق وتشخ�صها وعالجها ورصدها. 

و�اإلضافة إلى ذلك، على األطراف التي تقرر أن تعدین وتصن�ع الذهب الحرفي والضیق النطاق في أراضیها هو 
(ح)   1فق ج�م من االتفاق�ة. وتتطلب الفقرتان  أكثر من �ونه عد�م األهم�ة أن تضع خطة عمل وطن�ة وفقًا للمر 

 ‘ وضع استرات�ج�ات صح�ة لعمال المناجم ومجتمعاتهم المحل�ة، وغیرهم من الفئات السكان�ة الضع�فة.1’ 1و

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   نعم‘‘، فُ�جیب الطرف �كلمة  1- 16إذا اتخذ الطرف تدابیر إضاف�ة لتلك المبلغ عنها �موجب السؤال’’  
 وقد یود أن �صف ما یلي: 

 التدابیر التي اتخذتها؛ 

 تار�خ (توار�خ) اتخاذ هذه التدابیر؛ 

 نتائج التدابیر المتخذة؛ 

  ال، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’1- 16ال  إذا لم یتخذ الطرف تدابیر إضاف�ة لتلك المبلغ عنها �موجب السؤ  ‘‘
الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة وقد یرغب الطرف في تقد�م تعل�قات في  

الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا    و/أو
 . رغب الطرف الق�ام بذلك
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 ت�ادل المعلومات  :17المادة 
 

ر الطرف ت�ادل المعلومات المشار إلیها في الفقرة  :1-17السؤال   ) 1؟ (الفقرة 17من المادة  1هل َ�سَّ

  نعم 

 ال 

 حالة وجود معلومات یرجى تقد�مها. في 

 من �ل طرف ت�سیر ت�ادل ما یلي:  17من المادة  1تتطلب الفقرة  :مالحظات

ذلك  ) أ( في  �ما  ومر��اته،  �الزئبق  المتعلقة  والقانون�ة  واالقتصاد�ة  والتقن�ة  العلم�ة  المعلومات 
 المعلومات عن السم�ة والسم�ة اإل�كولوج�ة والسالمة؛

خفض أو إنهاء إنتاج الزئبق ومر��اته واستخدامها أو التجارة فیها، وان�عاثاتها المعلومات عن   )ب(
 واطالقتها؛

 المعلومات عن البدائل المجد�ة تقن�ًا واقتصاد�ًا لما یلي:  )ج(

 المنتجات المضاف إلیها الزئبق؛ ‘ 1’

 عمل�ات التصن�ع التي ُ�ستخدم فیها الزئبق أو مرّ��ات الزئبق؛ و ‘ 2’

 األنشطة وعمل�ات التصن�ع التي ینتج عنها ان�عاث أو إطالق الزئبق أو مر��اته؛  ‘ 3’

االقتصاد�ة   والفوائد  والتكال�ف  والبیئ�ة  الصح�ة  المخاطر  عن  المعلومات  ذلك  في  �ما 
 واالجتماع�ة لهذه البدائل؛ 

ذلك �التعاون المعلومات الو�ائ�ة المتعلقة �اآلثار الصح�ة المرت�طة �التعرض للزئبق ومر��اته، و  )د(
 الوثیق مع منظمة الصحة العالم�ة والمنظمات األخرى ذات الصلة، وفقًا للمقتضى. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

  فُ�جیب الطرف �كلمة 17من المادة  1إذا �ان الطرف قد �سر ت�ادل المعلومات المشار إلیها في الفقرة ،
‘‘، ومن الناح�ة المثال�ة، �قدم معلومات ذات صلة، �ما في ذلك، على سبیل المثال، معلومات عن المصادر  نعم’’

الموّحدة   الموارد  وعناو�ن  �االسم  تحدد  التي  الصلة  ذات  موجز   URLاإللكترون�ة  مع وصف  (اللغات)،  واللغة 
 للمعلومات الواردة، إن وجدت. 

   الطرف ت�ادل ُی�ّسر  لم  الفقرة  إذا  إلیها في  المشار  الطرف �كلمة  17من المادة    1المعلومات  ، فُ�جیب 
الجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة ‘‘، وقد یرغب في تقد�م تعل�قات في  ال’’

 ت ذلك.الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة في نص حر إذا اختار  و/أو

 إعالم الجمهور وتوعیته وتثق�فه :18المادة 

 

  18من المادة    1هل ُاتخذت تدابیر لتعز�ز وت�سیر توفیر أنواع المعلومات المذ�ورة في الفقرة    :1-18السؤال  
 ) 1للجمهور؟ (الفقرة 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى ذ�ر التدابیر التي ُاتخذت ومدى فعال�ة تلك التدابیر؟ بنعمفي حالة اإلجا�ة 
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 من �ل طرف، في حدود إمكان�اته، أن �عزز و��سر ما یلي:  18من المادة  1تتطلب الفقرة  :مالحظات

 تزو�د الجمهور �المعلومات المتاحة عن:  ) أ(

 اآلثار الصح�ة والبیئ�ة للزئبق ومر��اته؛  ‘ 1’

 بدائل الزئبق ومر��اته؛ ‘ 2’

 ؛ 17من المادة   1المواض�ع المحددة في الفقرة  ‘ 3’

 ؛ 19أنشطته في مجاالت ال�حوث والتطو�ر والرصد �موجب المادة نتائج  ‘ 4’

 أنشطته الرام�ة إلى الوفاء �التزاماته �موجب االتفاق�ة؛ ‘ 5’

التثق�ف والتدر�ب وتوع�ة الجمهور ف�ما یتعلق �أثر التعرض للزئبق ومر��اته على صحة اإلنسان   )ب(
ات غیر الحكوم�ة ذات الصلة والفئات والبیئة، �التعاون مع المنظمات الحكوم�ة الدول�ة والمنظم

 السكان�ة الضع�فة، وفقًا للمقتضى.

 وقد تشمل اإلجراءات التي قد یتخذها الطرف في تنفیذ هذا االلتزام ما یلي على سبیل المثال ال الحصر: 

  إنشاء الحكومات الوطن�ة وآل�ات التشاور مع أصحاب المصلحة؛ 

   غیر والمنظمات  الجمهور  مع  وضع  المشار�ة  في  اآلخر�ن  المصلحة  وأصحاب  الحكوم�ة 
 استرات�ج�ات وخطط إلدارة الزئبق ومر��ات الزئبق؛

  وضع سجالت إطالق الملوثات ونقلها؛ 

  وضع وت�ادل المواد التعل�م�ة ومواد التوع�ة الجماهیر�ة على المستو�ین الوطني والدولي؛ 

  على المستو�ین الوطني والدولي؛ وضع وت�ادل المواد التعل�م�ة ومواد التوع�ة الجماهیر�ة 

  للجمهور. 9و 8إتاحة قوائم الجرد التي وضعت �موجب المادتین 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   للجمهور،   18من المادة    1إذا اتخذ الطرف تدابیر لتعز�ز وت�سیر توفیر أنواع المعلومات المذ�ورة في الفقرة
 : و�حدد ما یلي ’’نعم‘‘فُ�جیب الطرف �كمة 

 المسائل التي اتخذت �شأنها تدابیر لتوفیر المعلومات للجمهور؛ 

  التار�خ (التوار�خ) الذي اتخذت ف�ه التدابیر؛ 

 بیر المتخذة. فعال�ة التدا 

   الفقرة   18من المادة    1إذا لم یتخذ الطرف تدابیر لتعز�ز وت�سیر توفیر أنواع المعلومات المذ�ورة في 
‘‘ وقد یرغب الطرف في تقد�م تعل�قات، �ما في ذلك خطة أو تار�خ تقدیري  الللجمهور، فُ�جیب الطرف �كمة ’’

: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق هدف االتفاق�ة الجزء ج�مللوقت المتوقع التخاذ مثل هذه التدابیر في  
و/أو الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة نص حر إذا  

 . رغب الطرف الق�ام بذلك
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 ال�حوث والتطو�ر والرصد :19المادة 
 

 )1؟ (الفقرة 19من المادة  1هل أجرى الطرف أي �حوث أو تطو�ر أو رصد وفقًا للفقرة  :1-19السؤال 

  نعم 

 ال 

 ، ُیرجى توض�ح هذه اإلجراءات.بنعمفي حالة اإلجا�ة 

 :أن تسعى األطراف إلى التعاون من أجل إعداد وتحسین ما یلي 19من المادة  1تتطلب الفقرة  :مالحظات

قوائم جرد الستخدام واستهالك الزئبق ومر��اته وان�عاثاتها ال�شر�ة المنشأ إلى الجو و�طالقاتها   ) أ(
 في الم�اه واألراضي؛ 

لزئبق لدى الفئات السكان�ة نماذج رصد تمثیلي للمناطق الجغراف�ة لمستو�ات الزئبق ومر��ات ا )ب(
الضع�فة وفي األوساط البیئ�ة، �ما في ذلك األوساط الحیو�ة مثل األسماك والثدی�ات ال�حر�ة 
ذات   المالئمة  العینات  التعاون على صعید جمع وت�ادل  ال�حر�ة والطیور، و�ذلك  والسالحف 

 الصلة؛ 

إض )ج( والبیئة،  اإلنسان  صحة  على  ومر��اته  الزئبق  آثار  االجتماع�ة تقی�مات  اآلثار  إلى  افة 
 واالقتصاد�ة والثقاف�ة، وال س�ما ف�ما یتعلق �الفئات السكان�ة الضع�فة؛

 المنهج�ات المنسقة لألنشطة المضطلع بها �موجب الفقرات الفرع�ة (أ) و(ب) و(ج)؛  )د(

االنتقال   )ه( ذلك  في  (�ما  وانتقالها،  ومر��اته  للزئبق  البیئ�ة  الدورة  عن  المدى  المعلومات  ال�عید 
والتراكم)، وتحول ومصیر الزئبق ومر��اته في مجموعة من النظم اإل�كولوج�ة، و�یالء االعت�ار  
المناسب للتمییز بین االن�عاثات واإلطالقات ال�شر�ة المنشأ واإلطالقات الطب�ع�ة للزئبق، و�عادة  

 الزئبق لدورته البیئ�ة من ترس�اته القد�مة؛

 تجارة في الزئبق ومر��ات الزئبق والمنتجات المضاف إلیها الزئبق؛المعلومات المتعلقة �ال )و(

المعلومات وال�حوث �شأن التوافر التقني واالقتصادي للمنتجات والعمل�ات الخال�ة من الزئبق،  )ز(
وأفضل التقن�ات المتاحة وأفضل الممارسات البیئ�ة لخفض ان�عاثات و�طالقات الزئبق ومر��اته 

 ورصدها. 

 :المقترح لإلجا�ةالنهج 

 1 إذا أجرى الطرف أي أنشطة لل�حث والتطو�ر والرصد والتعاون ف�ما یتعلق �المجاالت المدرجة في الفقرة 
، و�قدم معلومات ف�ما یتعلق �كل مجال من المجاالت التي اضطلع  ’’نعم‘‘ ، فُ�جیب الطرف �كلمة  19من المادة  

 فیها بهذه األنشطة، �ما في ذلك: 

  (السنوات) التي تم فیها االضطالع بهذه األنشطة؛ السنة 

  ما إذا �انت األنشطة قد تمت �التعاون مع طرف آخر؛ 

  اإلشارة إلى أي مواد أو تقار�ر منشورة ناتجة عن األنشطة، و�ذا �انت المعلومات متاحة على
نترنت،  اإلنترنت، أین �مكن الوصول إلیها (إذا لم تكن المعلومات ذات الصلة متاحة على اإل

 فقد یرغب الطرف في إرفاقها �التقر�ر.
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   إذا لم �ضطلع الطرف �أي أنشطة لل�حث والتطو�ر والرصد أو التعاون ف�ما یتعلق �المواض�ع المدرجة في
‘‘ وقد یرغب في تقد�م تعل�قات، �ما في ذلك على أي خطط أو  ال، فُ�جیب الطرف �كلمة ’’19من المادة  1الفقرة 

في الجزء ج�م: تعل�قات �شأن �التحد�ات المحتملة في تحقیق   توار�خ المحتملة لتلك األنشطة،أنشطة مستقبل�ة وال
الجزء هاء، حیث �جوز لألطراف أن تقدم تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في ص�غة    و/أوهدف االتفاق�ة  

 .نص حر إذا رغب الطرف الق�ام بذلك

 ملة في تحقیق هدف االتفاق�ةالجزء ج�م: تعل�قات �شأن التحد�ات المحت

االتفاق�ة  �التزامات  الوفاء  في  یواجهونها  التي  المحتملة  التحد�ات  على  التعلیق  فرصة  لألطراف  ج�م  الجزء  یت�ح 
 وأحكامها وهدفها. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   المحتملة، فضًال  قد یرغب الطرف في أن یدرج في فرع النص الحر هذا أي معلومات عامة عن التحد�ات
 عن مز�د من التفسیرات أو اإل�ضاحات ف�ما یتعلق �أي من األسئلة الواردة في الجزء �اء.

   عالوة على ذلك، إذا �ان لدى الطرف معلومات ذات صلة �مكن أن تساعد األطراف األخرى واألمانة في
 رج تلك المعلومات في هذا الفرع.فهم التحد�ات التي تواجه تنفیذ الطرف لالتفاق�ة وفرص التحسین، فإنه سید

 معلومات تكمیل�ة: الجزء دال: تعل�قات �شأن نموذج اإلبالغ والتحسینات المحتملة، إن وجدت

یت�ح الجزء دال للطرف فرصة التعلیق على نموذج اإلبالغ والتحسینات المحتملة ف�ه، إن وجدت، و�ذا رغب الطرف  
 في ذلك. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   االقتراحات �شأن سبل قد ت�ادل  أو  اإلبالغ،  أو ه�كل نموذج  التعلیق على محتوى  في  الطرف  یرغب 
 تحسین الشكل أو ت�ادل األفكار �شأن استخدام أداة اإلبالغ اإللكترون�ة أو أي جانب آخر یتصل بنموذج اإلبالغ. 

 لى رغ�ة الطرف)الجزء هاء: تعل�قات إضاف�ة على �ل مادة من المواد في شكل نص حر (بناًء ع

یت�ح الجزء هاء فرصة لتقد�م المز�د من التعل�قات على �ل مادة من المواد وذلك في ص�غة نص حر إذا رغب  
 الطرف الق�ام بذلك. 

 :النهج المقترح لإلجا�ة

   قد یرغب الطرف في توض�ح  أي من إجا�اته على األسئلة في الجزء �اء من حیث صلتها �المواد، أو
 معلومات یرى أنها ذات صلة لیتم تضمینها لتقد�م تقر�ر وطني �امل ومتسق.إضافة 

     

 


