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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثالث
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *األعمال املؤقتمن جدول ‘ 3’  )أ( 5 البند

مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو  
إجراًء بشأهنا: املنتجات املضاف إليها الزئبق   يتخذ 

وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو  
 مركبات الزئبق: رموز النظام املنسق

ومتييز املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق واملنتجات اليت يضاف إليها الُنهج املتبعة يف حتديد 
 الزئبق املدرجة يف املرفق ألف على أساس إطار النظام املنسق 

 مذكرة من األمانة
  2/9-يف مقرره ا م طلب املؤمتر ؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، يف االجتماع الثاين مل -1

، املعنيةإىل األمانة أن تقرتح، ابلتعاون مع شراكة املنتجات وابلتشاور مع املنظمات املتعلق برموز النظام املنسق 
ج ومتييز املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق واملنتجات اليت يضاف إليها   من أجل تعريفرموز اجلمركية ًا للُنه

يف ذلك النهج الرامية إىل املواءمة فيما بينها إن أمكن، مع مراعاة نتائج   الزئبق املدرجة يف املرفق ألف لالتفاقية، مبا
شراكة العاملية للزئبق أعدها جمال الزئبق يف املنتجات يف الالدراسة االستقصائية بشأن مبادرة النظام املنسق اليت 

تعمم على األطراف واجلهات  التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة. ومبوجب ذلك املقرر، طهلب إىل األمانة أن 
  آخذة يف االعتبار األخرى صاحبة املصلحة مشروع تقرير للحصول على التعليقات عليه، وأن تهنقح مشروع التقرير  

 التعليقات الواردة، وأن تقدم التقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث للنظر فيه. 
شورة مستفيدة من املابلتعاون مع شراكة املنتجات    استجابة لتلك الطلبات، أعدت األمانة مشروع تقريرو  -2

ملدة أسبوع يف الفرتة بني تعليقات على مشروع التقرير  وقدمت شراكة املنتجاتأسداها خبري استشاري. اليت 
حىت  على املوقع الشبكي لالتفاقية للتعليق عليه مشروع التقريروبعد ذلك جرى حتميل  أاير/مايو وحزيران/يونيه.

ويرد   مع مراعاة التعليقات الواردة.و األمانة ابلتشاور مع شراكة املنتجات،  مث نقحته 2019آب/أغسطس  1
 .UNEP/MC/COP.3/INF/12ويرد التقرير الكامل يف الوثيقة  املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق األول هلذه املذكرة.

 
.UNEP/MC/COP.3/1  * 
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 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
 قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف املعلومات املقدمة. -3
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 املرفق 
املتعلق ابلُنهج املتبعة يف حتديد ومتييز املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق موجز التقرير 

 واملنتجات اليت يضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق ألف على أساس إطار النظام املنسق 
 ةعام حملة
ابلتعاون مع جمال شراكة   ، إىل األمانة 2/9- يف مقرره ا م  املؤمتر، طلب ملؤمتر األطراف الثاين  جتماعاليف ا -1

الزئبق يف املنتجات التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة )شراكة املنتجات(، ومع مراعاة نتائج الدراسة االستقصائية  
ج أن تقرتحلنظام املنسق اليت وضعتها شراكة املنتجات، امبادرة بشأن  ومتييز  من أجل تعريفللرموز اجلمركية  اً ُنه

املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق واملنتجات اليت يضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق ألف لالتفاقية، مبا يف  
ومات أساسية عن املسألة ويقدم ُنجا  معلالتقرير    يوفر ذلك النهج الرامية إىل املواءمة فيما بينها إن أمكن. ولذلك،  

 للنظر فيها، مبا يتفق مع إطار النظام املنسق. -لألطراف وكذلك لغري األطراف
 الرموز اجلمركية -أوالً 

يتألف النظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها، املعروف أيضا ابسم النظام املنسق، من تسميات موحدة   -2
ومن   19٨٨األساسية املتبادلة جتاراي. ودخل النظام املنسق حيز النفاذ يف عام دوليا تهسَتخدم يف تصنيف السلع 

قرها يف بروكسل، بتطويره  ذلك احلني قامت منظمة اجلمارك العاملية، وهي منظمة حكومية دولية مستقلة يقع م
ونقابة مجركية واقتصادية تطبق النظام املنسق، مما    وإقليماً   بلداً   211، كان هناك  2019ويف أاير/مايو  .  (1)هوتعهد

الفصول ال  وتتفرع. فصالً  9٦إىل تهقسم  فرعاً  21. وينقسم النظام املنسق إىلبه عاملياً  اً معرتف فعااًل و جيعله نظاما 
ولكن  املنتجات مبزيد من التفصيل.  تصفعنوان فرعي  5 ٤00عنوان وحنو  1 200حتت قرابة  بدورها 9٦

للتمييز بني املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق واملنتجات اليت  الكايفال يتسم عمومًا ابلتفصيل  النظام املنسق
 يضاف إليها الزئبق.

النظام   االتفاقية الدولية بشأنوافقت األطراف املتعاقدة يف و يتكون رمز النظام املنسق من ستة أرقام. و  -3
املنسق لتوصيف السلع وترميزها على استخدام تسميات النظام املنسق للفصل والعنوان والعنوان الفرعي، مبا يف  
ذلك املذكرات القانونية ذات الصلة، حىت املستوى املكون من ستة أرقام. وتقع مسؤولية إدارة رموز النظام املنسق  

ية، وتهنفذ التغيريات كل مخس أو ست سنوات وفقا لعملية التقدمي يف هذا املستوى على عاتق منظمة اجلمارك العامل
 (2) ، تستخدم مجيع البلدان نفس التسميات املكونة من ستة أرقامابلتايلواملوافقة اخلاصة مبنظمة اجلمارك العاملية. و 

تستخدم عادًة ألغراض  واليت أرقام  ٦اجلمركية اليت حتتوي على أكثر من  أما  .فيما عدا استثناءات قليلة جداً 
إلجراءاته اخلاصة.   ل بلد وفقاً من كفقد تنقح أو توضع بشكل مستقل  -التعريفات ولألغراض اإلحصائية 

تطبق النظام املنسق إجراءات لتنفيذ الرموز اجلمركية اليت حتتوي على أكثر من ستة  وضعت معظم البلدان اليت و 
 أرقام. 

تشري األحباث اليت أجريت إىل أن البلدان غالبا ما تتجاوز رموز النظام املنسق املكونة من ستة أرقام على  و  -٤
‘‘ مكونة من فة’’تعر نشاء رموز  إب  يف املقام األولوذلك  الصعيدين اإلقليمي والوطين لغرض فرض الرسوم اجلمركية،  

أرقام أو أكثر ألغراض إحصائية وأغراض أخرى،  10الرموز اجلمركية املكونة من وضعمثانية أرقام. وابملثل، ميكن 
 

(1  )www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview.aspx . 
(2  )unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and- 

Coding-Systems-HS. 
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  شراكة املنتجات تعاواًن حمتماًل بني األطراف وتتوخىأحياانً بناًء على توصية منظمة اجلمارك العاملية.  وحيدث هذا
، هبدف احلصول على بياانت جتارية أفضل متيز بني  أرقام  10أو  ٨على مستويي الرموز اجلمركية املكونة من 

 املنتجات اليت ال يضاف إليها الزئبق واملنتجات اليت يضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق ألف التفاقية ميناماات. 
 الدراسة االستقصائية للرموز اجلمركية -اثنياً 

األطراف يف اهتمام  حتديد مستوى بعد إجراء البحوث األساسية ذات الصلة، سعت شراكة املنتجات إىل -5
املرفق ألف دعما لالتفاقية  الواردة يف  نتجات  املتعزيز الرموز اجلمركية كمصدر حمتمل لتحسني بياانت  باتفاقية ميناماات  

 . 9/ 2-واملقرر ا م 
إىل ممثلي مجيع  زموج إلكرتوين ءاستقصا ، يف إطار مبادرة النظام املنسق، أهرسل201٨يف متوز/يوليه و  -٦

يف التذييل واو للتقرير  اإللكرتوين  ءاالستقصا يتاحاحلكومات اليت شاركت يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف. )
بلداً   39  أيد،  أجاب على االستقصاء  بلداً   ٤0  أصلمن  و   .(UNEP/MC/COP.3/INF/12الكامل الوارد يف الوثيقة  

االستقصاء  ما إذا كانت أسئلة  مل يتضح، يعرب عن أتييدهمبادرة النظام املنسق. ويف حالة البلد الوحيد الذي مل 
 اإلجابة عليها ابلكامل.  متت

 تعريفإىل أُنا اختذت ابلفعل إجراءات لتحسني  اليت أجابت على االستقصاء،  بلدان  من ال  أشارت سبعةو  -7
حددهتا البلدان اجمليبة منتجات املرفق ألف اليت  جمموعات ومشلت الرموز اجلمركية.  عن طريقمنتجات املرفق ألف 

ضاف إليها كمية أكرب  منتجات تمن األيسر حتديدها بصراًي أو  نتجات  ماجملموعات اليت تتضمن  يف الغالب    السبع
 الت، ومصابيح اإلضاءة وأجهزة القياس(. البطارايت القواطع/املرح   من الزئبق )أي 

 متابعة البحوث واملشاورات -اثلثاً 
استجابة للوالية الصادرة عن مؤمتر األطراف، مشلت البحوث الالحقة التشاور مع طائفة من اجلهات املعنية  -٨

ذات اخلربة اخلاصة يف إطار النظام املنسق و/أو املشاركة السابقة يف تطوير الرموز اجلمركية احملددة األهداف. وجرى 
املوافقة املسبقة  تطبيق إجراء  املتعلقة بيت استخدمتها اتفاقية روتردام  النظر يف املسائل املبينة أدانه، إىل جانب النههج ال

وبروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون،  على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة    عن علم
كم يف نقل النفاايت  بشأن التح عن اجلهود اليت تبذهلا فرادى البلدان لالستجابة الحتياجات اتفاقية ابزل فضالً 

)أوروغواي(، على  كهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة است)اتيلند( واتفاقية  اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
 .من التقرير الكامل والتذييالت املتصلة به ٤النحو الوارد يف الفصل  

الرموز اجلمركية احلالية للمنتجات  
 الزئبق املضاف إليها 

واعتماد    العمليات الرامية إىل توليد
 رموز مجركية جديدة 

مواءمة الرموز اجلمركية  
 للمنتجات املضاف إليها الزئبق 

حتديد املصادر اإللكرتونية للرموز   •
 اجلمركية يف خمتلف البلدان 

الرموز اجلمركية يف خمتلف   حتديد •
أكثر من ستة  املؤلفة من البلدان )

أرقام( اليت حتدد على وجه التحديد  
 املنتجات املضاف إليها الزئبق 

مالحظة احلاالت اليت قد تستخدم   •
مجركية   اً فيها البلدان ابلفعل رموز 

خمتلفة لنفس املنتج املضاف إليه  
 الزئبق 

تنقيح   تعرتضفهم أي قيود حملية  •
 أو إضافة رموز مجركية هلذا الغرض

ة  فهم عملية توليد رموز جديد •
مكونة من ستة أرقام واعتمادها،  
وكيفية استخدامها يف خمتلف  
 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

وصف عملية توليد رموز جديدة   •
 مكونة من ستة أرقام واعتمادها 

التأكد من أن الرموز اجلمركية   •
على   وتصاغ نصياً  تعرَّفاجلديدة 

 النحو الواجب

النظر يف النههج اليت تشمل،  •
بناااًء على الطلااب الوارد يف 

، إمكاانياة 2/9- املقرر ا م
مواءمااة رموز املنتجااات اليت 
يضااف إليها الزئبق املدرجة 
يف املرفق ألف لالتفااااااقياااااة، 
مباااااااا يف ذلاااااااك مان خاالل 
املاناظاماااااااات اإلقالاياماياااااااة أو 

 السلطات الوطنية
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 املنتجات املدرجة يف املرفق ألف -رابعاً 
، بصفة عامة تصنيع أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق ٤حتظر االتفاقية، مبوجب املادة  -9

.  ٦املدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف، ما مل يكن لدى الطرف إعفاء مسجل على وجه التحديد عمال ابملادة  
ابلبطارايت والقواطع واملرحالت   وتتعلقاملرفق ألف    وهناك حاليا تسع فئات من املنتجات املدرجة يف اجلزء األول من

تتطلب  و واإلضاءة ومستحضرات التجميل ومبيدات اآلفات واملبيدات األحيائية واملطهرات وأجهزة القياس. 
الوارد يف  االتفاقية من األطراف أن تتخذ تدابري حملية للتخلص التدرجيي من استعمال مالغم األسنان، على النحو  

 اجلزء الثاين من املرفق ألف.
يف رموز النظام املنسق املكونة من    مهدرجة ابلفعل  املرفق ألف املنتجات الواردة يف    من   العامة فئات  معظم الو  -10

تفاصيل كافية   عموماً ستة أرقام يف تسميات منظمة اجلمارك العاملية، على الرغم من أن النظام املنسق ال يتضمن 
من التقرير  5ضاف إليها الزئبق. ويقدم الفصل ياليت ال إليها الزئبق واملنتجات  اليت يهضافللتمييز بني املنتجات 

مبزيد من التفصيل   تقدمالكامل حملة عامة عن العديد من رموز النظام املنسق السارية املكونة من ستة أرقام، واليت 
 يف التذييلني حاء وطاء من التقرير الكامل.

 ٢/٩-  هج املقرتحة استجابة للمقرر ا مالنُ  -خامساً 
جا للرموز اجلمركية  2/9-يقتضي املقرر ا م  -11 اليت ال  ومتييز املنتجات  من أجل تعريفأن تقرتح األمانة ُنه

ج الرامية هه إليها الزئبق املدرجة يف املرفق ألف لالتفاقية، مبا يف ذلك الناه  اليت يضافإليها الزئبق واملنتجات  يضاف
ج أساسية إىل املواءمة فيما بين اليت املنتجات  من أجل تعريفها إن أمكن. واستجابة لذلك، حهددت أربعة ُنه

 :والتمييز بني هاتني الفئتني من املنتجات إليها الزئبق اليت ال يضافإليها الزئبق واملنتجات  يهضاف

للعملية الراسخة اليت  وضع رموز النظام املنسق املتوائمة على الصعيد الدويل املكونة من ستة أرقام وفقاً  - ألف
 العاملية  منظمة اجلمارك تستخدمها

إليها الزئبق  اليت يضافاملنتجات  للتمييز بنياستخدام رموز النظام املنسق املكونة من ستة أرقام  سيستند -12
اهليكل إىل من التقرير الكامل،  2-2وقش يف الفرع نعلى النحو الذي ضاف إليها الزئبق، ياليت ال واملنتجات 

(.  للرقابة)مثل تلك اليت تنظم قواعد املنشأ ورصد السلع اخلاضعة  نظمة اجلمارك العاملية  مل  واإلجراءات الرمسية  الراسخ
املواءمة الدولية ’’التلقائية‘‘، ألن مجيع البلدان اليت  علىهذا النهج  ينطوي مع ممارسة النظام املنسق،  ومتشياً 

 . منظمة اجلمارك العاملية  يف إطار عملية  سقالنظام املن  متماثلة من  رموزابعتماد    ستهلزم  م املنسقتستخدم نظام النظا

 وضع رموز إحصائية مكونة من أكثر من ستة أرقام - ابء
إليها   اليت يضافومتييز املنتجات  من أجل تعريفوضع رموز إحصائية مكونة من أكثر من ستة أرقام  إن -13

للحكومات يتيح  من التقرير الكامل،    5- 2ضاف إليها الزئبق، على النحو املبني يف الفرع  ياليت ال  الزئبق واملنتجات  
املعمول هبا  نسق من رموز النظام املرقمني أو أكثر إىل رمز  مببادرهتا الذاتية أن تضيفالوطنية والكياانت اإلقليمية 

أرقام(. وميكن وضع هذه الرموز اإلحصائية بطرق  10إىل ٨من ليصبح عادة يف اليطول )من ستة أرقام  ةكونوامل
 .املواءمةخمتلفة تبعا للمستوى املطلوب من 

 من النهجني املذكورين أعالهمزيج  إجناز -  جيم
ألف أعاله( والنهج الفرع  يف    مثلما ورد)من ستة أرقام    الستخدام رموزاألكثر رمسية  اجلمع بني النهج    ميثل -1٤

من أكثر من ستة أرقام )املبني يف الفرع ابء أعاله( طريقة أخرى للمضي   الستخدام رموز مؤلفةاألكثر دينامية 
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أكثر من  من    تتألفوضع رموز إحصائية مؤقتة  وينطوي هذا يف املمارسة العملية على  قهدماً. ويف املمارسة العملية،  
رموز النظام املنسق املكونة باالستغناء عن بعضها أو كلها ميكن يف ُناية املطاف و ستة أرقام يف األجل القريب، 

 وفًقا لإلجراء الرمسي ملنظمة اجلمارك العاملية. تهنشأمن ستة أرقام واليت 
 ال تستكشف رموز مجركية جديدة يف إطار االتفاقية  -  دال

يتمثل أساس هذا النهج يف تشجيع األطراف على استخدام األدوات واملوارد املتاحة أبكثر الطرق فعالية   -15
يف املرفق ألف. ومبوجب هذا اخليار،  الواردة لتنفيذ أحكام اتفاقية ميناماات بشأن املنتجات املضاف إليها الزئبق 

اليت تراها أفضل فيما يتعلق بتطوير واستخدام الرموز تهشجَّع األطراف على العمل بشكل فردي أو التعاون ابلطريقة  
اجلمركية، إىل جانب أي أدوات أخرى مثل القواعد التنظيمية وإجراءات الرصد، ومتطلبات التوسيم، أو إضافة  
معلومات إىل الرموز اجلمركية للتأكد من أن سلطات مراقبة اجلمارك واألسواق على دراية اتمة ابلقيود املفروضة 

 املنتجات املضاف إليها الزئبق. استرياد وتصديرعلى 
من التقرير الكامل،    ٦يف الفصل  ميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن كل من هذه النهج األربعة  و  -1٦

، مبا يف ذلك اجلدوى والتعقيد بعضاً بعضها ستبعد يكل ُنج من حيث العديد من العوامل اليت ال الذي يناقش  
 وفرتة التنفيذ.

أن يتضمن التقرير النههج املمكنة من   أيضاً  الصادر عن املؤمتر الثاين لألطراف 9/ 2 - املقرر ا م ويطلب  -17
أجل مواءمة الرموز اجلمركية املدرجة يف املرفق ألف، حيث تعين ’’املواءمة‘‘ أن مجيع األطراف ستستخدم نفس 

فإن املواءمة يف إطار أي من النهج الثالثة األوىل السالفة   ذلك،الرموز يف املنتجات املضاف إليها الزئبق. ومع 
الرموز اجلمركية املكونة  مبسألة ما إذا كان يهنظر يف وثيقاً  ارتباطاً وترتبط فرصا وحتدايت على حد سواء  الذكر متثل

من ستة أرقام أو أكثر من ستة أرقام. وإذا طهلب من منظمة اجلمارك العاملية وضع رموز النظام املنسق )أي الرموز  
املكونة من ستة أرقام(، فإن مجيع األطراف ملزمة ابعتماد هذه الرموز مبوجب نظام النظام املنسق. ومن انحية  

ية طوعية مكونة من أكثر من ستة أرقام، ميكن حتقيق درجات متفاوتة من املواءمة، وجود رموز إحصائفبأخرى، 
 .حسب النهج املتبع

 ___________ 


