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 الزئبق بشأن ميناماتا  اتفاقية في األطراف مؤتمر
 الرابع  االجتماع

 *2021 الثاني/نوفمبر تشرين 5-1 اإلنترنت، عبر
 **المؤقت األعمال جدول من ‘3’ ( أ) 4 البند

  أو  فيها ينظر  لكي األطراف  مؤتمر على  ُتعرض مسائل 
  الزئبق  إليها المضاف المنتجات بشأنها: إجراء   يتخذ

  مركبات   أو  الزئبق  فيها   يستخدم  التي  التصنيع  وعمليات
 الجمركية  الرموز الزئبق:

 الجمركية  الرموز

 األمانة من مذكرة

 مقدمة -أوال  

  من  عدد  من مقدم مقترح في ،الثاني اجتماعه  في ،الزئبق بشأن ميناماتا اتفاقية في األطراف مؤتمر نظر -1
  من 4 بالمادة عملا  ألف  المرفقب المشمولة الزئبق منتجات المضاف إليهالل جمركية رموز  مشروع لوضع األطراف
وإقامة اتصاالت أفضل بين   21 المادة بموجب الوطني اإلبلغ وتحسين ،4 المادة تنفيذ تيسير أجل من ،االتفاقية
 مع بالتعاون  ،تقترح أن األمانة إلى فيه طلب الذي 2/9-م ا المقرر األطراف مؤتمر اعتمدو  .التجاريين الشركاء
 وتمييز تعريف أجل من الجمركية للرموز اا ُنهج ،الصلة ذات المنظمات مع وبالتشاور للزئبق العالمية الشراكة

 في بما ،للتفاقية ألف المرفق في المدرجة الزئبق إليها المضاف المنتجاتو  الزئبق إليها المضافغير  المنتجات
 .المحتمل بتنسيقها الخاصة ُنهجال ذلك

  في   ،طلب إلى األمانةو   الثالث  اجتماعه  في  المسألة  هذه  عن  األمانة  من  (1)تقرير  في  األطراف  مؤتمر  نظرو  -2
 إلى: ،المعنيين الخبراء وإشراك للزئبق العالمية الشراكة مع بالتعاون  ،عملها  مواصلة ،3/3-م  ا المقرر

 :يلي ما تتضمن اتتوجيه وثيقة صياغة (أ)

 برموز  قائمة  للتفاقية،  ألف  المرفق  في  المدرجة  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجاتب  يتعلق  فيما ‘ 1’
 تستخدمها أن يمكن التي خانات ست من أكثر من المؤلفة المحتملة الجمركية التسميات
 ؛األطراف

 

االجتماع الرابع المستأنف لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بالحضور الشخصي في بالي، إندونيسيا، من المقرر أن يعقد      *
 .2022في الربع األول من عام  ويخطط عقده مبدئياا 

**  UNEP/MC/COP.4/1 . 
 (1 )  UNEP/MC/COP.3/INF/12 على النحو الملخص في الوثيقة ،UNEP/MC/COP.3/5 . 
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 اا تجميع  للتفاقية،  ألف  المرفق  في  المدرجة  غير  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجاتب  يتعلق  فيما ‘ 2’
 ست من أكثر من المؤلفة الجمركية التسميات لرموز الوطنيون  الخبراء قدمها التي لألمثلة
 ؛حالياا  األطراف تستخدمها التي خانات

  على الجمركية التسميات رموز استخدام فيها اسُتكِمل التي الجيدة الممارسات على أمثلة ‘ 3’
  في   الواردة  تلك  قبيل  من  ،ةالتجار   أحكام  تنفيذ  أجل  من  للمراقبة  أخرى   بأدوات  الوطني  الصعيد
 ؛االتفاقية  من 4 المادة

 تكميلياا  عنصراا  سيكون  خانات ست من مؤلفة  منسقة رموزل اللحق اإلعداد  كان  إذا لما تقييم تقديم (ب)
 الزئبق إليها المضاف المنتجاتب يتعلق فيما أعله ‘1’  )أ(  الفرعية الفقرة إطار  في  به المضطلع  العمل لنتائج اا مفيد

 غير  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجاتب  يتعلق  فيما  أعله   ‘2’  )أ(  الفرعية  الفقرة  إطار  في  أو  ألف  المرفق  في  المدرجة
 . ألف المرفق في  المدرجة

 األمانة به اضطلعت الذي العمل -ثانيا  

 وأصحاب األطراف وغير األطراف األمانة دعت ،3/3-م ا المقرر في األطراف مؤتمر طلب على بناء -3
  الجمركية الرموز استخدام ب دراية على  خبراء تحديد إلى ، الصلة ذات المنظمات ذلك في  بما ،اآلخرين المصلحة 
 الفقرة في الموصوف النحو على معلومات قدم اا خبير  األطراف أحد ددوح .المفتوحة عمليةال في للمشاركة الوطنية

 .المذكرة  هذه من ‘ 3’-‘1’ )أ( 2

  2021 يونيه/حزيران 18 في للتفاقية الشبكي الموقع على ُنشرت ،اتتوجيه وثيقة مشروع األمانة أعدتو  -4
 ،كنداو  األسود،  والجبل  ، األوروبي االتحاد من تعليقات ووردت .2021 يوليه/تموز  19 بحلول  عليها للتعليق

  أساس  على  الوثيقة  تطوير  األمانة  وواصلت  .الطبيعية  الموارد  عن   الدفاع  ومجلس  ،ونيوزيلندا  واليابان،  ،وموريشيوس
 للزئبق الجمركية الرموز عن معلومات األطراف بعض قدمت كما .للزئبق العالمية الشراكة مع بالتعاون  ،التعليقات

 .توجيهاتال وثيقة في ُتدرج لم  التي ،الزئبق نفايات أو الزئبق مركبات أو

 ألكثر المقترحة اإلحصائية الرموز  الوثيقة تضمنوت .المذكرة هذه مرفق في توجيهاتال وثيقة مشروع يردو  -5
  الرموز عن  عامة ولمحة  ،للتفاقية ألف  المرفق  في  المدرجة الزئبق منتجات المضاف إليهالل خانات ست من

  األخرى   التدابير  عن   عامة   ولمحة   ،للتفاقية  ألف   المرفق  في  المدرجة  غير  الزئبق  منتجات المضاف إليهالل  الجمركية
 المقدم (2)لتحليلل متابعةك خانات ست من مؤلفةال المنسقة الجمركية لرموزل وتقييم للتفاقية التجارة ألحكام الداعمة

 الوثيقة في األطراف تستخدمها التي الجمركية الرموز على أمثلة  وترد .الثالث اجتماعه في  األطراف مؤتمر إلى
UNEP/MC/COP.4/INF/5. 

 األطراف مؤتمر يتخذه أن المقترح اإلجراء -ثالثا  

  استخدام   إلى  األطراف  دعوةو   ،األمانة  به  اضطلعت  الذي  بالعمل  علماا   اإلحاطة  في  األطراف  مؤتمر  يرغب  قد -6
  الدعم وتقديم االستعراض قيد التوجيهات إبقاء األمانة  إلى ويطلب للتفاقية ةالتجار  أحكام تنفيذ في التوجيهات
 .للزئبق العالمية الشراكة مع بالتعاون  ،التوجيهات استخدام في لألطراف

 

 

 (2 )  UNEP/MC/COP.3/INF/12 . 
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 رفقمال

 ميناماتا  اتفاقية بموجب  الجمركية الرموز بشأن توجيهاتال وثيقة مشروع

 الوثيقة عن عامة لمحة -أوال  
  استناداا إلى  ،الزئبق بشأن ميناماتا اتفاقية في األطراف مؤتمر طلب على بناءا  هذه توجيهاتال وثيقة أُعدت -1

 ترغب  التي  لألطراف  الدعم  تقديم  هو  امنه  والغرض  (1).الثالث  اجتماعه  في  األطراف  مؤتمر  إلى  ُقدمت  سابقة  وثيقة
 4 بالمادة  عملا   الزئبق  إليها  المضاف  المنتجات  من  والصادرات  الواردات  ومراقبة  لرصد  الجمركية  الرموز  استخدام  في
 لديهم ينالذ المصلحة وأصحاب الوطنيين الخبراء من المقدمة التقارير أساس على الوثيقة أُعدتو  .االتفاقية من

 .الجمركية بالرموز الصلة  ذات الدراية

 الزئبق  توإطلقا  انبعاثات  من  والبيئة  البشر  صحة  حماية  إلى  يهدف  اا قانون  ملزم   عالمي  صك  ميناماتا  اتفاقيةو  -2
 المنتجاتو  ،والتجارة ،العرض ذلك في بما ،الزئبق حياة دورة االتفاقية تناولوت .المنشأ البشرية الزئبق ومركبات
 واالنبعاثات  ،النطاق  والضيق  الحرفي  الذهب   وتعدين  ،الزئبق  تستخدم  التي  الصناعية  والعمليات  ،الزئبق  إليها  المضاف

  من 4 المادة تناولوت . الملوثة والمواقع  والنفايات ، المؤقت والتخزين ،والمياه األرض في واإلطلقات ،الهواء في
 الجزء  في  المدرجة  المنتجات  وتصدير  واستيراد  تصنيع  في   التحكم  خلل  من  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجات  االتفاقية

 من الثاني الجزء في المدرجة للمنتجات بالنسبة اتخاذها يتعين التي التدابير وتحدد للتفاقية ألف المرفق من األول
 .المرفق نفس

 إليها   المضاف  المنتجات  لتحديد  الجمركية  الرموز  استخدام  في  ،الثالث  اجتماعه  في  ،األطراف  مؤتمر  نظرو  -3
 التالية:  األربعة المحتملة  ُنهجال إلى مشيراا  ،الزئبق

 ؛بها  المعمول  العالمية  الجمارك  منظمة  بعملية  عملا   خانات  ست  من  مؤلفة   دولياا   منسقة  رموز  وضع (أ)

 ؛خانات ست من أكثر من  مؤلفة إحصائية رموز وضع (ب)

 ست من أكثر من مؤلفة مؤقتة إحصائية  رموز من اا أساس يتألف ،النهجين هذين من مزيج تقديم (ج)
 لتوصيف  المنسق  النظام  برموز  جميعها  أو  بعضها  استبدال  المطاف  نهاية  في  يمكن  والتي  ،القريب  المدى  في  خانات
 ؛خانات ست من مؤلفةال المنسق( )النظام وترميزها السلع

 .االتفاقية بموجب جديدة جمركية رموز استكشاف عدم (د)

  وإشراك للزئبق العالمية الشراكة مع بالتعاون  ،األمانة إلى األطراف مؤتمر طلب ،3/3-م ا المقرر فيو  -4
منتجات ال وتصدير استيراد لرصد الجمركية الرموز استخدام بشأن اتتوجيه وثيقة صياغة ،الصلة ذوي  الخبراء

 :، لما في ذلكالزئبق إليها مضافال

 التسميات  برموز  قائمة  للتفاقية،  ألف  المرفق  في  المدرجة  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجاتب  يتعلق  فيما (أ)
 ؛األطراف تستخدمها أن يمكن التي خانات ست من أكثر من  المؤلفة المحتملة الجمركية

 لألمثلة  اا تجميع  للتفاقية،  ألف  المرفق  في  المدرجة  غير  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجاتب  يتعلق  فيما (ب)
 األطراف تستخدمها التي خانات ست من أكثر من  المؤلفة الجمركية التسميات لرموز الوطنيون  الخبراء قدمها التي
 ؛حالياا 

 الصعيد على  الجمركية التسميات رموز استخدام فيها اسُتكِمل التي الجيدة الممارسات على أمثلة (ج)
 .االتفاقية  من 4  المادة في الواردة تلك قبيل من ،ةالتجار  أحكام تنفيذ أجل من للمراقبة  أخرى  بأدوات الوطني

 سيكون   خانات  ست  من   مؤلفة  منسقة  رموزل  اللحق  اإلعداد   كان  إذا   لما  تقييم  تقديم  كذلك   األمانة  إلى   وُطلب -5
 . أعله )ب(و )أ(  4 الفقرة إطار  في به  المضطلع العمل لنتائج اا مفيد تكميلياا  عنصراا 

 

 (1 )  UNEP/MC/COP.3/INF/12 . 
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 الثالث  االجتماعفي  فيها ُنظر التي الصلة  ذات والوثائق المناقشة ضوء في هذه توجيهاتال وثيقة وصيغت -6
للتمييز بين المنتجات المضاف إليها الزئبق   الجمركية  للرموز  المحتملة  الُنهج  في  بالنظر  يتعلق  فيما  األطراف  لمؤتمر

  الزئبق شراكة  مجال بين تعاونية عملية  لى إ استناداا  ، ألف المرفق  في  المدرجةإليها الزئبق  غير المضاف والمنتجات 
  .اآلخرين المصلحة وأصحاب الصلة ذات المنظمات مع وبالتشاور للزئبق العالمية لشراكةل التابع المنتجات في

 المرفق منتجات من لمجموعة  المقترحة اإلحصائية الرموز وكذلك ،األطراف اقدمته كما المدخلت األمانة ونظمت
 تفضيلت لديها المختلفة البلدان  أن  االعتبار في  األخذ  عوم .منها أي األطراف فيها قدمت لم  التي  الحاالت  في  ألف

  المصلحة وأصحاب الوطنيين الخبراء دعوة تمت ،واإلحصاءات الجمركية الرموز مع التعامل عند مختلفة ُنهجو 
  الداعمة  والتدابير للتنفيذ الجاهزة السلع  رموز تحديد على  تركز أمثلة وتقديم التوجيهات هلهذ أولي مشروع في  للنظر
  .ذلك(  إلى  وما  ،الجيدة   الممارسات  على  وأمثلة   ،بالفعل  القائمة  واالستراتيجيات  الرموز  على  أمثلة  ،المثال  سبيل  )على

 .المنقح المشروع اهذ في الواردة المعلومات تدمجأُ و 

 لفأ مرفقال في المدرجة للمنتجات خانات ست من أكثر من مؤلفة رموز -ثانيا  

  استخدام على وترميزها السلع لتوصيف المنسق النظام بشأن الدولية االتفاقية في المتعاقدة األطراف وافقت -7
  ذلك  في بما ،من ست خانات المؤلفحتى المستوى  الفرعية والعناوين والعناوين للفصول المنسق النظام اتتسمي

 منظمة عاتق على المستوى  هذا  على  المنسق النظام رموز إدارة مسؤولية قعوت .الصلة  ذات القانونية الملحظات
  ،ذلكول  .المنظمة  في   والموافقة  التقارير  تقديم  لعملية  اا وفق  سنوات  ست  أو   خمس  كل  تغييرات  نفذوتُ   ، العالمية  الجمارك
 . جداا  قليلة حاالت استثناءب ،خانات ست من مؤلفةال اتالتسمي نفس البلدان جميع تستخدم

  بدون   )أي  واحد  جانب  من   خانات  ست  من  أكثر  من   تتألف  التي  الجمركية  الرموز   استحداث   أو  تنقيح  يمكنو  -8
  من مؤلفةال الرموز ُتستخدم ما ادةا وع . الخاصة إلجراءاته اا وفق بلد أي جانب من العالمية( الجمارك منظمة استشارة
 .اإلحصائية  لألغراض  فوق(  )وما  خانات  عشرتلك المؤلفة من    ُتستخدم  ما  وعادةا   ،التعريفات  ألغراض  خانات  ثماني

 المنسق النظام رموز لىإ اا عموم الحكومات تستند ،وأكثر خانات ثماني من  مؤلفة ال الرموز  إلى  للوصولو  -9
 رموزال وتنفيذ الستحداث إجراءات المنسق النظام  تستخدم التي البلدان معظم وضعت وقد  .خانات ست من مؤلفةال
 .خانات ست عن تزيدالتي  جمركيةال

 لمؤتمر الثالث االجتماع قبل األطراف من  المقدمة الجمركية الرموز تقارير جميع 1 التذييل في وترد -10
  في  الواردة القائمة من الزئبق إليها المضاف  ألف المرفق منتجات الرموز التي تشير إلى  واسُتمدت (2).األطراف
 التالية:  الفئات تحت 5 الصفحة   في الجدول في تنظيمها وتم 1 التذييل

 ؛البطاريات (أ)

 ؛والمرحلت  القواطع (ب)

 ؛الصغيرة الفلورسنت مصابيح (ج)

 ؛ الخطية الفلورسنت مصابيح (د)

 ؛الزئبق بخارل المرتفع بالضغط تعمل التي مصابيحال (ه )

 ؛ البارد المهبط ذات الفلورسنت مصابيح (و)

 ؛ خارجيال اإللكترود ذات الفلورسنت مصابيح (ز)

 ؛ التجميل مواد (ح)

 ؛ للجروح الموضعية والمطهرات األحيائية والمبيدات اآلفات مبيدات (ط)

 ؛القياس أجهزة (ي)

 .األسنان ملغم (ك)
  

 

 (2 )  UNEP/MC/COP.3/INF/5 . 



UNEP/MC/COP.4/27 

5 

  التخلص  يجري  أو ألف  المرفق في المدرجة المنتجات معظم تصنيع من التخلص  تم  هأن  من  الرغم على و  -11
 لديها يكون  قد التي  األطراف لمساعدة المنتجات لهذه رموز وجود  المفيد من سيكون  ، عامة كمسألة امنه التدريجي
 االتفاقية  في  األطراف  غير  عن  فضلا   ،4  المادة  من  2  الفقرة  بموجب  التزاماتها  تنفذ  التي  واألطراف  مسجلة  إعفاءات

 .مهتمة تكون  قد التي

 معظم في  خانات ثماني من  مؤلفة اتتعريف رموز تدمقُ  ،األطراف مختلف من  المقدمة التقارير فيو  -12
  لهذه بالفعل مستخدمة كانت أو خانات عشر  من مؤلفةال اإلحصائية الرموز من اا جد  قليل عدد واقُترح ؛الحاالت

 من مؤلفة جمركية اتتسمي رموز التالي الجدول يقترح ، الصلة ذات المنتجات توصيفات إلى النظروب .المنتجات
  من  مؤلفة ال الرموز ترحاقتُ و  .منها أي  إلى  األطراف تشر لم  التي  الحاالت في  ألف المرفق لمنتجات خانات عشر
 .خانات  ثماني  من  مؤلفةال  الحالية   هارموز   في   النظر  إعادة  إلى  األطراف  حاجة   وتقليل  االتساق  أجل   من   خانات  عشر

 انظامه أن إلى البعض أشارو  .النهائية التعليقات فترة خلل  الجدول هذا على تعليقات األطراف من عدد دموق
  ( أرقام ةعشر  إلى ثمانية من مؤلفةال المساحات في خانات ست من المؤلف المنسق النظام رمز )بخلف الوطني
  وأشار .الوثيقة هذه في  المقترحة تلك  عن ختلفت والتي  المقترحة الرموز ضمن  مدرجة منتجات على بالفعل يحتوي 
  المستوى  على أرقام  تسعة من مؤلف إحصائي نظام تستخدم التي لألطراف االعتبار يول لم ربما أنه إلى آخرون 
  هذه  في   النظر   للزئبق  العالمية  للشراكة  التابع  المنتجات  في   الزئبق  شراكة  ومجال   األمانة  تواصل   أن   يتعينو   .الوطني

 .المسائل هذه  في  النظر لمواصلة  اا انتظار  معظمه في تغيير دون  الجدول  يزال ال  ،الحالي الوقت يوف .التفاصيل

 يمكن  هذه  مثل  تسميات  رموز  أن   على  عام  بشكل  يتفق  قد   فإنه  ،التحديات  هذه  األطراف  مؤتمر  يلحظ  وإذ  -13
 .استخدامها في ترغب التي األطراف هاتنفذ أن

 المدرجة الزئبق منتجات المضاف إليهالل خانات ست من أكثر من المؤلفة المقترحة اإلحصائية الرموز
 المنسق( النظام إلى تستند )رموز ألف المرفق في

 الثاني العمود ويقدم ،األطراف بعض قبل من المستخدمة الحالية الرموز األول العمود يُظهر ،التالي الجدول في
 والتوصيفات الرموز عرض تموي .األخرى  المنتجات عن الزئبق إليها المضاف  المنتجات لتمييز المقترحة الرموز

 . مظللة خليا في المقترحة

 بطارياتال
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

8506.10.10 

 

  القلوي  المنغنيز أكسيد ثاني الخليا األولية المصنوعة من

  المضاف إليها الزئبق 8506.10.10.10

 أخرى  8506.10.10.90

8506.10.20 

 

  )أخرى(  المنغنيز أكسيد ثاني الخليا األولية المصنوعة من

  إليها الزئبقالمضاف  8506.10.20.10

 أخرى  8506.10.20.90

8506.10.30 

 

  المنغنيز أكسيد ثاني البطاريات المصنوعة من

  المضاف إليها الزئبق 8506.10.30.10

 أخرى  8506.10.30.90

8506.30.00 

 

  الزئبق أكسيد البطاريات المصنوعة من

 (المستهلكة  )باستثناء  الزئبق  أكسيد  البطاريات المصنوعة منو   وليةاأل  خلياال 8506.30.00.00

8506.40.10 

 

يقل عن أو   خارجي حجم ذات  الفضة  أكسيد الخليا األولية المصنوعة من
  3سم 300 يساوي 

  المضاف إليها الزئبق 8506.40.10.10

  الوزن   بحسب  المائة  في  2  عن  يقل  الزئبق  من  محتوى ذات    زّريةال  بطارياتال 8506.40.10.11

 أخرى  8506.40.10.90

8506.40.90 

 

  أخرى(  )أنواع الفضة أكسيد الخليا األولية المصنوعة من

 المضاف إليها الزئبق 8506.40.90.10
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 أخرى  8506.40.90.90

8506.60.10 

 

يقل    خارجي  حجم  )ذات   بالهواء  المؤكسد  الزنك  الخليا األولية المصنوعة من
  ( 3سم 300 عن أو يساوي 

  المضاف إليها الزئبق 8506.60.10.10

  الوزن   بحسب  المائة  في  2  عن  يقل  الزئبق  منالبطاريات الزّرية ذات محتوى   8506.60.10.11

 أخرى  8506.60.10.90

8506.60.90 

 

  )أخرى(  بالهواء المؤكسد الزنك البطاريات المصنوعة من

  المضاف إليها الزئبق 8506.60.90.10

 أخرى  8506.60.90.90

8506.80.01 

 

  خرى األ  بطارياتالو  وليةاأل خلياال

  المضاف إليها الزئبق 8506.80.10.10

 أخرى  8506.80.10.90

 والمرحالت القواطع
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

  

 فولط  1 000 يتجاوز كهربائي لجهد التيار، وقطع تدفق قواطعو  عازلةال  القواطع

8535.30.01 

 

  التيار   عوقط تدفق قواطع
  المضاف إليها الزئبق 8535.30.01.10
 أخرى  8535.30.01.90

8535.30.13 
 

ووقف التفريغ بدون  أمبير،  1 600 عن تقل أو تساوي  بشدة ممكن لتيار قواطع
  الهواء(  من  مفرغة أمبوالت أو  )زجاجاتتشغيل الجهاز 

  المضاف إليها الزئبق 8535.30.13.10
 أخرى  8535.30.13.90

8535.30.18 
 

  1 600بشدة تساوي أو تقل عن  الممكن التيار قواطعو  أدوات فصل التيار
وسيط  للوصلت المغمورة في باستثناء وغيرها ذات جهاز تشغيل تلقائي  أمبير
  سائل

  المضاف إليها الزئبق 8535.30.18.10
 أخرى  8535.30.18.90

8535.30.19 
 

بشدة تساوي أو تقل عن  الممكناألخرى للتيار   القواطعو أدوات فصل التيار 
  أمبير   1 600

  المضاف إليها الزئبق 8535.30.90.10
 أخرى  8535.30.90.90

8535.30.27 
 

جهاز تشغيل  ذات  خرى األأمبير و  1  600بشدة تزيد عن  الممكنتيار لل  القواطع
  غير آلي

  إليها الزئبقالمضاف  8535.30.27.10
 أخرى  8535.30.27.90

8535.30.28 
 

جهاز تشغيل  ذات  خرى األأمبير و  1  600بشدة تزيد عن للتيار الممكن   القواطع
  وسيط سائلللوصلت المغمورة في آلي 

  المضاف إليها الزئبق 8535.30.28.10
   أخرى  8535.30.28.90

الوصلت التي يتجاوز جهدها الكهربائي  لقطع  المستخدمة كهربائية ال  األجهزة
 فولط أو حمايتها أو إقامتها  1 000

8535.90.04 
 

  مرحلت بداية الدائرة الكهربائية
  المضاف إليها الزئبق 8535.90.04.10
 أخرى  8535.90.04.90

8535.90.05 
 

  المرحلت الحرارية أو الحثية
  المضاف إليها الزئبق 8535.90.05.10
 أخرى  8535.90.05.90
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8535.90.06 
 

مصممة  ال، القطب المقلوبأحادية و ، المغلفة داخلياا مرحلت عالية الحساسية،  ال
  لمعدات الهاتف حصرياا 

  المضاف إليها الزئبق 8535.90.06.10
 أخرى  8535.90.06.90

8535.90.13 
 

من خلل محوالت التيار  حصرياا تعمل التي المرحلت الكهرمغنطيسية الثانوية، 
  الكهربائي أو الجهد/و

  المضاف إليها الزئبق 8535.90.13.10
 أخرى  8535.90.13.90

8535.90.14 
 

  300تصل إلى  تباينيةأمبيراا بحماية   60التلقائية، حتى  تباينيةالمرحلت ال
  ميللي أمبير 

  المضاف إليها الزئبق 8535.90.14.10
 أخرى  8535.90.14.90

8535.90.22 
 

  8535.90.04ف تلك المدرجة تحت العناوين الفرعية لمرحلت بخال
  . 8535.90.14و  8535.90.13و 8535.90.06و 8535.90.05و

  المضاف إليها الزئبق 8535.90.22.10
   أخرى  8535.90.22.90

 فولط  1 000ال يتجاوز  المرحلت، لجهد كهربائي
 

  المضاف إليها الزئبق 8536.40.00.10
   أخرى  8536.40.00.90

 فولطاا  60ال يتجاوز  المرحلت، لجهد كهربائي

8536.41.01 
 

  مكبرات الصوت 
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.01.10
 أخرى  8536.41.01.90

8536.41.02 
 

فولطاا، لتشغيل محركات   12و فولطات 6 كهربائي قدره جهدل لولبية الملفات ال
  السيارات 

  المضاف إليها الزئبق 8536.41.02.10
 أخرى  8536.41.02.90

8536.41.03 
 

  الحرارية أو الحثيةالمرحلت  
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.03.10
 أخرى  8536.41.03.90

8536.41.04 
 

  المعتمدة للطائرات 
  الزئبقالمضاف إليها  8536.41.04.10
 أخرى  8536.41.04.90

8536.41.05 
 

  ةمعتمدال و  ةمصممال، القطب المقلوب ةأحاديو ، المغلفة داخلياا حساسية، العالية 
  لمعدات الهاتف

  المضاف إليها الزئبق 8536.41.05.10
 أخرى  8536.41.05.90

8536.41.06 
 

  التيار/الجهد المرحلت الثانوية التي تعمل حصرياا من خلل محوالت 
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.06.10
 أخرى  8536.41.06.90

8536.41.07 
 

  300تصل إلى  تباينيةأمبيراا بحماية   60التلقائية، حتى  تباينيةالمرحلت ال
  ميللي أمبير 

  المضاف إليها الزئبق 8536.41.07.10
 أخرى  8536.41.07.90

8536.41.08 
 

  الكهرضوئيةالمرحلت  
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.08.10
 أخرى  8536.41.08.90

8536.41.09 
 

  مؤشرات اتجاهية ألضواء مؤشر المناورة، الستخدامات السيارات 
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.09.10
 أخرى  8536.41.09.90

8536.41.10 
 

  . 8536.41.02لوظائف التشغيل، بخلف تلك الواردة في القسم 
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.10.10
 أخرى  8536.41.10.90
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8536.41.11 
 

المتعدد يدوياا أو كهربائياا وإعادته إلى وضعه  لوقف االتصال المرحلت الثانوية
  أمبيراا   60االفتراضي بجهد كهربائي يقل عن أو يساوي 

  المضاف إليها الزئبق 8536.41.11.10
 أخرى  8536.41.11.90

8536.41.99 
 

  أخرى 
  المضاف إليها الزئبق 8536.41.99.10
   أخرى  8536.41.99.90

 فولط  1 000 يتجاوزفولطاا وال  60لجهد كهربائي يزيد عن   ،مرحلتال

8536.49.01 
 

  لوظائف التشغيل
  المضاف إليها الزئبق 8536.49.01.10
 أخرى  8536.49.01.90

8536.49.02 
 

  المرحلت الحرارية أو الحثية
  المضاف إليها الزئبق 8536.49.02.10
 أخرى  8536.49.02.90

8536.49.03 
 

التي تعمل حصرياا من خلل محوالت  الكهرمغنطيسية المرحلت الثانوية 
  التيار/الجهد 

  المضاف إليها الزئبق 8536.49.03.10
 أخرى  8536.49.03.90

8536.49.04 
 

  300تصل إلى  تباينيةأمبيراا بحماية   60التلقائية، حتى  تباينيةالمرحلت ال
  ميللي أمبير 

  المضاف إليها الزئبق 8536.49.04.10
 أخرى  8536.49.04.90

8536.49.05 
 

التي تعاد إلى وضعها  ، نقاط االتصالة متعددال  كبيرةال الثانويةمرحلت  ال
  طاا فول 480و اا أمبير  60ساوي ين أو عقل بما ي، اا أو كهربائي اا يدوي االفتراضي

  كحد أقصى
  المضاف إليها الزئبق 8536.49.05.10
 أخرى  8536.49.05.90

8536.49.99 
 

  أخرى 
  المضاف إليها الزئبق 8536.49.99.10
   أخرى  8536.49.99.90

 فولط  1 000ال يتجاوز  ، لجهد كهربائيالقواطع

8536.50.01 
 

  8536.50.05بخلف تلك المدرجة تحت العناوين الفرعية  القواطع
  8536.50.11و  8536.50.10و 8536.50.07و 8536.50.06و
  . 8536.50.15و

  المضاف إليها الزئبق 8536.50.01.10
 أخرى  8536.50.01.90

8536.50.05 
 

  المعتمد للطائرات 
  المضاف إليها الزئبق 8536.50.05.10
 أخرى  8536.50.05.90

8536.50.06 
 

في الغساالت  في المستويات لتحكم  ل ، التي تعمل بضغط السوائل القواطع
  للستخدام المنزلي 

  المضاف إليها الزئبق 8536.50.06.10
 أخرى  8536.50.06.90

8536.50.07 
 

  الفلورسنت التفريغ في المصابيح أو األنابيب  لبدءتلقائية ال  القواطع
  المضاف إليها الزئبق 8536.50.07.10
 أخرى  8536.50.07.90

8536.50.10 
 

أو التلفزيون، بخلف تلك المدرجة   لإلذاعة المصممة والمعتمدة حصرياا   القواطع
  8536.50.15في القسم  

  المضاف إليها الزئبق 8536.50.10.10
 أخرى  8536.50.10.90
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8536.50.11 
 

يصل وزنها والتي تشغيلها باألزرار،  التي يجري مجمعة، المفكوكة أو ال  القواطع
  التي تعمل بالضغط على زر لمرة واحدة أو أكثر  القواطع، أو  راماا غ 250إلى  
، بخلف ةلكترونيجهزة اإل لأل معتمدة حصرياُ ال مصممة و وال، مفاتيحلوحة أو ب

  8536.50.15 القسمتلك المدرجة في 
  المضاف إليها الزئبق 8536.50.11.10
 أخرى  8536.50.11.90

8536.50.15 
 

زر  و السحب؛ عن طريق القدم أو التي تعمل بالمزدوجة أو  نارةاإل قواطع
  الستخدامات السيارات  معتمدة حصرياا ال مصممة و التشغيل؛ وال

  المضاف إليها الزئبق 8536.50.15.10
 أخرى  8536.50.15.90
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 (أ)أجهزة تنظيم الحرارة
 التوصيف الرموز اإلحصائية المقترحة  المرجع في النظام المنسق 

9032.10.20 

 

 اإللكترونية  أجهزة تنظيم الحرارة

9032.10.80 

 

  األخرى   أجهزة تنظيم الحرارة

  التي تحتوى على الزئبق  9032.10.80.10

 أخرى  9032.10.80.90

 الخطية الفلورسنتمصابيح 
   التوصيف الرموز اإلحصائية المقترحة  الرمز الحالي 

الساخن، بخلف المصابيح فوق  بالمهبطذات التفريغ مصابيح الفلورسنت، 
 البنفسجية

8539.31.00.10 

 

  العامة  نارةألغراض اإل مصابيح الفلورسنت الخطية

زئبق ال  من المحتوى  وب طوا 60ن عقل  الذي يفوسفور ثلثي النطاق  مصابيح ال 8539.31.00.11
  لكل مصباح ملغ  5يتجاوز 

زئبق ال يتجاوز من المحتوى  وب طوا  40ن عقل الذي يفوسفات هالوفوسفات مصابيح  8539.31.00.12
 لكل مصباح ملغ   10

8539.31.00.90 

 

 أخرى 

 الفلورسنت الصغيرةمصابيح 
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

8539.31.00 

 

 الساخن المهبط ذات مصابيح التفريغ، الفلورسنت و 

8539.31.10 

 

  العامة  نارةألغراض اإل الصغيرةمصابيح الفلورسنت 

 غم   5واطاا وبمحتوى من الزئبق ال يتجاوز 30التي تقل عن  الصغيرةمصابيح الفلورسنت  8539.31.10.10
  لكل مصباح

 األخرى   الصغيرةمصابيح الفلورسنت  8539.31.10.90

 بخار الزئبقالتي تعمل بالضغط المرتفع لمصابيح ال
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

8539.32.00 

 

  معدنيةالمصابيح هاليد و مصابيح الزئبق أو بخار الصوديوم؛ 

 ألغراض اإلنارة العامة  المصابيح التي تعمل بالضغط المرتفع لبخار الزئبق 8539.32.00.10

 خارجيال الفلورسنت ذات اإللكترودمصابيح و  مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

8539.39.00 

 

أو بخار  الساخن(،  المهبطالفلورسنت )المصابيح مصابيح التفريغ الكهربائي، بخلف 
 الهاليد المعدني أو المصابيح فوق البنفسجيةأو الزئبق أو الصوديوم، 

الخارجي   اإللكترودالبارد ومصابيح الفلورسنت ذات  المهبط مصابيح الفلورسنت ذات  8539.39.00.10 
زئبق ال يزيد من المحتوى وبم( لم  500)أقل من  ةقصير الاإللكترونية:  للوحات العرض

 لكل مصباح  ملغ 3.5عن 

الخارجي   اإللكترودالبارد ومصابيح الفلورسنت ذات  المهبط مصابيح الفلورسنت ذات  8539.39.00.20 
زئبق  من المحتوى وبم( لم  1 500)أقل من   المتوسطة الطولاإللكترونية:  للوحات العرض

 لكل مصباح ملغ 5ال يزيد عن 

الخارجي   اإللكترودالبارد ومصابيح الفلورسنت ذات  المهبط مصابيح الفلورسنت ذات  8539.39.00.30 
من  محتوى وبم( لم  1 500من   أكبر) المتوسطة الطولاإللكترونية:  للوحات العرض

 لكل مصباح  ملغ 13زئبق ال يزيد عن ال
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 التجميل مواد
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

3304.10.01 

 

 مستحضرات تجميل الشفاه
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3304.10.01.10
 

 الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون بمحتوى من  3304.10.01.20

3304.20.01 

 

 منطقة العين مستحضرات تجميل  
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3304.20.01.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون، ويستخدم الزئبق كمادة حافظة  3304.20.01.20
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون، وال يستخدم الزئبق كمادة حافظة  3304.20.01.30

3304.30.00 

 

 أظافر اليدين أو القدمينمستحضرات تجميل  
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3304.30.00.10
 

 واحد من المليون بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء  3304.30.00.20

3304.90.00 

 

 أخرى 
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3304.90.00.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3304.90.00.20

3304.91.01 

 

 المساحيق، بما في ذلك الكمادات 
 

 المليون أو أقلقدره جزء واحد من  بمحتوى من الزئبق  3304.91.01.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3304.91.01.20

3304.99.01 

 

 كريمات البشرة
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3304.99.01.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3304.99.01.20

3304.99.99 

 

 أخرى 
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3304.99.99.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3304.99.99.20
  

أو نشط، على شكل قضبان السطح  ذات العضوية ال مستحضرات  ال منتجات و الصابون و ال
مطلية أو  أولباد ومنسوجات، مشربة  و حشو و قطع أو أشكال مصبوبة وورق  أوكعكات 

 منظفات بمغطاة بالصابون أو 
  

 للستخدام في المرحاض )بما في ذلك المنتجات الطبية(

3401.11.01 

 

 صابون للستخدام في المرحاض )بما في ذلك المنتجات الطبية(
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3401.11.01.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3401.11.01.20

3401.19.00 

 

 أخرى 
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3401.19.00.10
 

 المليون بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من  3401.19.00.20

3401.20.01 

 

 صابون في أشكال أخرى 
 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3401.20.01.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3401.20.01.20

3401.30.01 

 

لتنظيف البشرة في شكل سائل أو نشط، السطح ذات العضوية المستحضرات المنتجات و ال
 كريم والتي تطرح للبيع بالتجزئة، سواء كانت تحتوي أو ال تحتوي على صابون 

 

 قدره جزء واحد من المليون أو أقلبمحتوى من الزئبق  3401.30.01.10
 

 بمحتوى من الزئبق يزيد عن جزء واحد من المليون  3401.30.01.20
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 للجروح الموضعية والمطهرات األحيائية والمبيدات اآلفات مبيدات
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

  

طة أو غير مخلوطة للستخدامات  و تتكون من منتجات مخل التي خرى األدوية األ
 للبيع بالتجزئةالمخصصة العلجية أو الوقائية، 

3004.90.1000 

 

 الصوديوم أملحها منتحتوي على مستضدات أو حمض الهيالورونيك أو 
 

 على مركبات الزئبق  التي تحتوي [  للجروح ]المطهرات الموضعية 3004.90.2000
  

، ومبيدات القوارض، ومبيدات الفطريات، ومبيدات األعشاب، ومنتجات اتمبيدات الحشر 
 ، والمطهرات والمنتجات المماثلة ات، ومنظمات نمو النباتمكافحة التنبت

3808.50.01 

 

  العنوانالسلع التي تحتوي على مجموعة من المواد على النحو المحدد في ملحظة  
 منها مركبات الزئبق و ، 38للفصل    1الفرعي 

3808.50.10 

 

 عطرية أو عطرية معدلة آفات سلع محددة تحتوي على أي مبيدات 
 

 تحتوي على مركبات الزئبق  3808.50.10.10
 

 مركبات الزئبق تحتوي على ال  3808.50.10.90

3808.50.50 

 

 مبيدات اآلفات األخرى 
 

 تحتوي على مركبات الزئبق  3808.50.50.10
 

 تحتوي على مركبات الزئبق ال  3808.50.50.90

3808.91.00 

 

 مبيدات الحشرات 
 

 تحتوي على مركبات الزئبق  3808.91.00.10
 

 تحتوي على مركبات الزئبق ال  3808.91.00.90

3808.92.00 

 

 مبيدات الفطريات 
 

 تحتوي على مركبات الزئبق  3808.92.00.10
 

 تحتوي على مركبات الزئبق ال  3808.92.00.90

3808.93.00 

 

 مبيدات األعشاب، ومنتجات مكافحة التنبت، وُمنِظمات نمو النباتات 
 

 تحتوي على مركبات الزئبق  3808.93.00.10
 

 الزئبق تحتوي على مركبات ال  3808.93.00.90

3808.99.00 

 

 أخرى 
 

 تحتوي على مركبات الزئبق  3808.99.00.10
 

 تحتوي على مركبات الزئبق ال  3808.99.00.90
 

المكافحة   التي تتيحمركب الزئبق لخصائصه  المضاف إليها والطلءاتالدهانات  ب ]ُينظر فيها الحقاا[ 
 الفطريات  األحيائية ومكافحة

3208.00 

 

، بما في ذلك المينا والورنيش، القائمة على البوليمرات االصطناعية، والطلءاتالدهانات 
األكريليك   وأالمشتتة أو المذابة في وسط غير مائي )باستثناء تلك القائمة على البوليستر 

 ( أو بوليمرات

 البوليمرات االصطناعية، بما في ذلك المينا والورنيش، القائمة على  والطلءاتالدهانات   3209.00
 المشتتة أو المذابة في وسط غير مائيالطبيعية المعدلة كيميائياا، البوليمرات  أو 

 القياس أجهزة
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

  

 ضغط الدم أجهزة قياساألدوات واألجهزة األخرى، بما في ذلك 

9018.90.92 

 

 ضغط الدم أجهزة قياس
 

 زئبقالالتي تحتوي على  ضغط الدم أجهزة قياس 9018.90.92.10
 

 أخرى  9018.90.92.90

9025.11.10 

 

 الحرارة السريرية المملوءة بالسائل للقراءة المباشرة أجهزة قياس
 

 التي تحتوي على الزئبق  9025.11.10.10
 

 أخرى  9025.11.10.90

9025.11.40 

 

أخرى،   بأجهزةمقترنة الالحرارة المملوءة بالسائل، للقراءة المباشرة، غير  أجهزة قياس
 الحرارة السريرية أجهزة قياسبخلف 
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 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز
 

 التي تحتوي على الزئبق  9025.11.40.10
 

 أخرى  9025.11.40.90

9025.80.01 

 

 األجهزة األخرى، بخلف أجهزة قياس الضغط الجوي 
 

 الضغط الجوي التي تحتوي على الزئبق أجهزة قياس  9025.80.01.10
 

 أخرى  9025.80.01.90

9025.80.02 

 

 األجهزة األخرى: أجهزة قياس الرطوبة
 

 أجهزة قياس الرطوبة التي تحتوي على الزئبق 9025.80.02.10
 

 أخرى  9025.80.02.90

9026.20.10 

 

 التيار  ضغطأدوات وأجهزة قياس الضغط أو التحكم، أجهزة قياس 
 

 التي تحتوي على الزئبقالتيار  أجهزة قياس ضغط  9026.20.10.10
 

 أخرى  9026.20.10.90

 األسنان  مالغم
 التوصيف المقترحة  اإلحصائية  الرموز الحالي  الرمز

2843.90.00 

 

 ملغم المعادن النفيسة وما إلى ذلك 
 

ملغم المعادن النفيسة ]التي تحتوي على الزئبق[ في كبسولة أو في شكل آخر   2843.90.00.10
 للستخدام في علج األسنان

 

 األنواع األخرى من ملغم المعادن النفيسة  2843.90.00.90

2853.90.00 

 

 ملغم غير ملغم المعادن النفيسة وما إلى ذلك

2853.90.90 

 

 أخرى 
 

ملغم غير ملغم المعادن النفيسة ]التي تحتوي على الزئبق[ في كبسولة أو في شكل   2853.90.90.10
 آخر للستخدام في علج األسنان

 

 عادن نفيسةالملغم األخرى التي ال تحتوي على م  2853.90.90.90

 وإيقاف لتشغيل الزئبق إليه اا مضاف قاطعاا  الغرف حرارة درجة في للتحكم المستخدمة الزئبق إليها  المضاف أجهزة تنظيم الحرارة تستخدم  (أ)
أجهزة تنظيم   إدراج  في  األطراف   تنظر  أن  يمكن  ذلكول  . الزئبق  إليه  المضاف  للمنتج  الوحيد  المكون   هو  القاطع   فإن  وبالتالي  ،والتبريد  التدفئة  معدات   تشغيل
 وفي ،قياس كأداة  المنتجات هذه مثل في أخرى  أطراف تنظر أن يمكن ،أخرى  ناحية ومن .لفأ مرفقال في والمرحلت  القواطع قائمة ضمن هذه الحرارة

 . لفأ  مرفقال  في المدرجة المنتجات  في مدرجة هذه أجهزة تنظيم الحرارة اعتبار لألطراف يجوز ال  الحالة هذه

 من مزيد إلى حاجة وهناك .ذلك إلى وما ،مائي أو مائي غير اا يوسط تستخدم التي تلك إلى والطلءات للطلء الجمركية الرموز تنقسم  (ب)
 . الزئبق مركبات على تحتوي  أن يحتمل  التي المنتجات  أنواع عن المعلومات

 ألف المرفق في المدرجة غير الزئبق إليها المضاف المنتجات رموز -ثالثا  

 الزئبق إليها المضاف  المنتجات استمداد تم  ،األخرى  والجهات األطراف من المقدمة  التقارير إلى  استناداا  -14
 لفئاتوفقاا ل منظمة والقائمة (3) .2 التذييل في يرد جدول في وتنظيمها االتفاقية من ألف المرفق في المدرجة غير

 التالية: 

 ؛متنوعة كيميائية منتجات (أ)

 ؛البطاريات (ب)

 ؛اإللكترونية/الكهربائية والمعدات األجهزة (ج)

 ؛المصابيح (د)

 ؛ضوئي مهبط أو بارد مهبط ذات أو حرارية وأجزاء أنابيب (ه )

 .التحكم/القياس  وأدوات التشخيص أجهزة (و)

  

 

 (3 )  UNEP/MC/COP.4/INF/5 . 
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  عشر  اثني  وحوالي خانات ثماني من  مؤلفة برموز الجدول   في  الواردة المنتجات نصف  حوالي تعريف تمو  -15
 وأثناء قبل األطراف من المقدمة الجمركية الرموز تقارير جميع تجميع موت .خانات عشر من مؤلفة اا رموز  تعرض

 .1 التذييل في األطراف لمؤتمر الثالث االجتماع

 التجارة أحكام لدعم أخرى  تدابير -ابعا  ر 

 بموجب الوطني اإلبلغ وتحسين ،االتفاقية من 4 المادة تنفيذ لتيسير الجمركية الرموز استخدام يمكن -16
 بضوابط الرموز هذه  استخدام ُيستكمل أن يمكن كما .التجاريين وإقامة اتصاالت أفضل بين الشركاء ،21 المادة
 ذلك مع طريقها تجد قد والتي ،فعال بشكل الزئبق منتجات معالجة على الجمارك سلطات لمساعدة أخرى  تجارية

 . ألف المرفق في  إدراجها من الرغم على الطرف أراضي إلى

 الجمركية التسميات رموز استخدام كملاستُ  حيث الجيدة الممارسات على أمثلة تقديم األمانة إلى ُطلبو  -17
 .التجارة أحكام تنفيذ لغرض أخرى  مراقبة استراتيجيات أو تدابير باستخدام الوطني المستوى  على

 المجلس  الئحة  بموجب  وضعت  التي  المجمعة  التسمية  تكون   ما  ادة ع  .التالي  المثال  األوروبي  االتحاد  وقدم -18
  ألف   المرفق  في  الواردة  التوصيفات  من  نطاقاا   وأوسع  عمومية  أكثر  2658/87  رقم  األوروبية(  االقتصادية  )الجماعة

 بمعلومات مصحوبة المجمعة التسمية رموز وتكون  .الزئبق بشأن األوروبي االتحاد للئحة  الثاني والمرفق  لتفاقيةل
  الجمارك وسلطات والمصدرين المستوردين تساعد أن يمكن والتي ،المعني المنتج على  المطبق القانوني النظام  عن
 المنتجات تصدير أو استيراد به المسموح من كان  إذا ما تحديد على األوروبي االتحاد في األعضاء الدول في

  سلطات  إلى المقدم    التصدير  أو  االستيراد  بيان  في  المعلومات  هذه  المصدر   أو  المستورد  وفريو   .الزئبق  إليها  المضاف
 إلى:  وتشير ركاالجم

 )يتوافق الزئبق بشأن األوروبي االتحاد للئحة الثاني بالمرفق مشمول غير عنه المعلن المنتج أن (أ)
 أو ؛للتفاقية(  ألف المرفق مع

 االستيراد  من  الغرض  كان  إذا  الزئبق  إليه  ضافم  معين  منتج  تصدير  أو  باستيراد  السماح  يجوز  أنه (ب)
 كمعيار ستخداملل أو القياس أجهزة معايرة أو البحث أو ةالعسكري اتاالستخدام أو  المدني الدفاع هو التصدير أو

 .مرجعي

 . التصدير أو باالستيراد سمحيُ  ال ،الحالتين هاتين من أي  عن  اإلعلن  يجر لم إذا و  -19

 منتجات المضاف إليهالل خانات ست عن  تزيد جمركية رموز لديها ليس التي األطراف بإمكان يزال الو  -20
  وجد إذا  ،وبالتالي . أعله( خانات عشر من مؤلفةال  الرموز )أي المقترحة اإلحصائية الرموز  قائمة استخدام الزئبق

 واطلبي أن فيمكن ، القائمة في مدرجة خانات ست من مؤلفة برموز اا سلع تصدير أو استيراد الجمارك مسؤولو
  في  مدرجةوال الزئبق إليها المضاف المنتجات من السلع كانت إذا ماع المصدرين أو المستوردين من معلومات

 التفريغ )مصابيح 8539.31 المنسق النظام رمز على العثور تم إذا ،المثال سبيل لىوع .لتفاقيةل ألف المرفق
 مسؤولو يطلب أن  فيمكن ،الساخن( المهبطوذات  ،الفلورسنت ،البنفسجية( فوق  المصابيح )بخلف الكهربائي
  قل ت التي العامة نارةاإل ألغراض  ستستخدمالتي  الصغيرة الفلورسنت مصابيحمن  كانت إذا  عما معلومات الجمارك

 . (لفأ مرفقال في  المستخدمة التسمية ،)أي مصباح لكل  غلم 5 عن يزيد الزئبق من محتوى  وبها اا واط  30 نع
 خانات ست من مؤلفةال المنسق النظام رموزل متابعةالتقييم  -خامسا  

منتجات لل خانات ست من مؤلفة منسقة رموز وضع كان  إذا لما تقييم إجراء 3/3-م ا المقرر يطلب -21
  ست من أكثر من  المؤلفة المحتملة الجمركية الرموز  إلدراج مفيداا  تكميلياا  عنصراا  سيكون  الزئبق المضاف إليها

 .خانات

 الزئبق  إليها  المضاف  المنتجات  بين  للتمييز  خانات  ست  من  مؤلفةال  المنسق  النظام  رموز  استخدام  وسيتسند -22
 المعمول الرسمية واإلجراءات العالمية الجمارك منظمة هيكل لىإ بالضرورة الزئبق إليها غير المضاف والمنتجات

 ،المنسق  للنظام  الرسمية  الممارسة  مع  مشياا وت  .ذلك(  إلى  وما  ،للرقابة  الخاضعة  السلع  ورصد  ،المنشأ  قواعد  )مثل  ابه
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  ملزمة المنسق النظام تستخدم التي البلدان جميع ألن نظراا  ،‘‘تلقائي’’ شبه اا دولي اا تنسيق يعني قد النهج هذا فإن
  جمع الدولي التنسيق يعزز أن مكنوي .المنسق النظام رموز نفس باعتماد العالمية الجمارك منظمة عملية بموجب
 بيانات من التحقق ذلك في بما ،األخرى  األطراف مع والمقارنات اإلبلغ( اللتزامات االستجابة )لتحسين البيانات
 .الصادرات ببيانات مقارنة الواردات

  على  واحد األطراف متعدد بيئي اتفاق في خانات ست من مؤلفةال المنسق النظام رموز حالياا  ُتستخدمو  -23
 لدعم خانات ست من مؤلفةال المنسق النظام رموز من عدد وضع ،العالمية الجمارك منظمة مع التعاون وب .األقل

  من  ،ذلك ومع ؛لألوزون  المستنفدة المواد  في التجارة تتبع على الحكومات مساعدة أجل من مونتريال بروتوكول
 منظمة تطوير واحتمال العالمية الجمارك لمنظمة الرسمي اإلجراء التباع المطلوب الوقت وتخطيط فهم الضروري 
 .الجهد هذا مثل تسبق أن يتعين التي يةتقنال االجتماعات عن  فضلا  ،الرموز لهذه العالمية الجمارك

 النظام  رموز  وتعديل  الستحداث  رسمية  عملية  العالمية  الجمارك  منظمة  لدى  ،التوقيت  بمسائل  يتعلق  وفيما -24
  والموافقة واالستعراض المقترح لتقديم سنوات خمس مدتها دورة أساس على تعمل ،خانات ست من مؤلفةال المنسق
 2022  يناير/الثاني  كانون   تستهدف  المنسق  النظام  الستعراض  السادسة  الدورة  ألن  اا نظر   ،المثال  سبيل  لىوع   .والتنفيذ
 ست  من  مؤلفةال  المنسق  النظام  رموز  العتماد  ممكن  عام  أقرب  سيكون   2027  عام  فإن  ،النفاذ  حيز  لدخولها  كموعد
  يبدو  ال  النحو،  هذا  علىو   .الزئبق  إليها  ضافغير الم  والمنتجات  الزئبق  إليها  المضاف  المنتجات  بين  للتمييز  خانات

  ، بسهولة  ألف  المرفق  على  المستقبلية  التعديلت  الستيعاب  الكفاية  فيه  بما  دينامية  العالمية  الجمارك  منظمة  عملية   أن
 . وجدت إن

  علم  عن  المسبقة الموافقة إجراء بتطبيق المتعلقة روتردام اتفاقية في األطراف مؤتمر قرر ،محدد مثالكو  -25
 أيار/مايو-نيسان/أبريل في يعدل، أن الدولية التجارة في متداولة خطرة معينة آفات ومبيدات كيميائية مواد على

 ،2017نوفمبرالثاني/  تشرين  يوف  .الصناعية  الكيميائية  المواد  بعض  إلدراج  روتردام  التفاقية  الثالث  المرفق  ،2017
 منفصلة جمركية رموز بتعيين العالمية الجمارك منظمة تقوم أن واستكهولم وروتردام بازل اتفاقيات أمانة اقترحت

  تشرين  يوف  .الشهر  نفس  في  المقترح  مناقشة  المنسق  النظام  الستعراض  الفرعية  اللجنة  وبدأت  ،الكيميائية  المواد   لتلك
  إلى  وأحالتها الكيميائية المواد لهذه تعديلت على باالستعراض المعنية الفرعية اللجنة وافقت ،2018 نوفمبرالثاني/

 التعديلت  اعتماد  على   المنسق  النظام   لجنة   وافقت  ، 2019  مارسآذار/  يوف  .اعتمادها  حتمالال  المنسق  النظام   لجنة
 إدراجها  جري وسي  .2019  ةيونيحزيران/  في  نهائي  بشكل  العالمية  الجمارك  منظمة  مجلس  عتمدهايل  تقديمها  وتم  اا،مؤقت
 ينايرالثاني/ كانون  1 في النفاذ حيز دخلتو  وترميزها السلع لتوصيف المنسق النظام من 2022 عام إصدار في

2022. 

 الجمارك  منظمة  قرار  في  اا حاسم  عاملا   يمثل  المنتجات  بعض  في  التجارة  أحجام  فإن  ،ذلك  إلى   وباإلضافة -26
  األولوية العالمية الجمارك منظمة عطيت ما  عادةا و  .خانات ست من  مؤلفة  جديدة فرعية  عناوين  باستحداث العالمية

  في  المدرجة  الرموز عدد  زاد  )كلما الرموز وظائف إدارة أجل  من كبيرة التجارة أحجام  فيها تكون  التي للمنتجات
 المنتجات تكون  أن ينبغيو  .المنسق( النظام مستخدمي على العبء وزاد هيكلها تعقيد زاد كلما ،المنسق النظام

 .هاب ةتجار ال في للغاية محدودة ،تعريفها بحكم ،لفأ  مرفقال في  المدرجة
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