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املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

املقرر ا م :8/1-توقيت وشكل التقارير اليت تقدمها األطراف
إن مؤمتر األطراف،
 -1يقرر ،وفقاً للمادة  ٢١من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،أن يقدم كل طرف تقاريره كل أربع
سنوات ابستخدام النموذج الكامل الوارد يف مرفق هذا املقرر وأن يقوم ابإلبالغ كل سنتني فيما يتعلق أبسئلة ذلك
النموذج املشار إليها بنجمة (*) وذلك حبلول  31كانون األول/ديسمب من السنة الالحقة؛
 -2يقرر أيضاً وفقاً للمادة  ،21أن يقدم كل طرف تقريره القصري األول عن فرتة السنتني ابستخدام
املعلومات املتاحة حبلول  31كانون األول/ديسمب  ،2019وتقريره الكامل األول حبلول  31كانون
األول/ديسمب  ،2021وذلك لكي ينظر مؤمتر األطراف يف تلك التقارير يف اجتماعه الالحق؛
 -3يعتمد منوذج تقدمي التقارير عمالً ابملادة  ،21ابلصيغة الواردة يف مرفق هذا املقرر؛
 -4يشجع كل طرف ،لدى تقدمي تقريره عمالً ابملادة  ،٢١أن يزود األمانة بنسخة إلكرتونية للتقرير؛
 -5يطلب إىل األمانة أن تتيح لألطراف منوذج التقارير املشار إليه أعاله؛
 -6يطلب أيضاً إىل األمانة أن تتيح نسخة إلكرتونية من التقرير السابق للطرف ،لكي يتسىن حتديثه
حسب االقتضاء.
 -7يطلب كذلك إىل األمانة أن تقدم املعلومات ،مبا يف ذلك معدل اإلبالغ إىل مؤمتر األطراف
ملساعدهتا يف إجراء استعراضها عمالً ابلفقرة ( ٥ج) من املادة .٢٣
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مرفق املقرر ا م8/1-
مشروع منوذج اإلبالغ التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
تقدمي التقارير عن التدابري الواجب اختاذها لتنفيذ أحكام االتفاقية ،وعن فعالية هذه التدابري وما تواجهه
األطراف من حتدايت
تعليمات
عمالً ابملادة  21من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،على كل طرف يف االتفاقية أن يقدم تقاريره إىل مؤمتر
األطراف عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ أحكام االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابري وعن التحدايت
احملتملة اليت قد تواجهه يف حتقيق أهداف االتفاقية.
ويُطلب من األطراف أن تستخدم منوذج تقدمي التقارير املرفق لتقدمي تقاريرها وفقاً للمادة  .21وُُيكن حتميل
النسخة اإللكرتونية للنموذج من الصفحة الرئيسية لالتفاقية  .http://www.mercuryconvention.orgكما ُُيكن
طلب النسخ املطبوعة والنسخ اإللكرتونية املسجلة على قرص مدمج من األمانة (يُرجى االطالع أدانه على
البياانت اخلاصة ابلعنوان) .وبعد تقدمي كل طرف لتقريره األول ،ستقوم األمانة إبرسال نسخة إلكرتونية من
التقرير السابق إىل الطرف ،لكي جيري حتديثه حسب االقتضاء.
ويطلب اجلزء ألف من منوذج تقدمي التقارير معلومات عامة عن الطرف الذي يقدم له منوذج التقرير ،مثل
االسم وبياانت االتصال جبهة االتصال أو مسؤول االتصال على الصعيد الوطين الذي يقدم التقرير ابسم
الطرف .ومن املتوقع أن يكون الطرف قد رشح هذا املسؤول وفقاً للفقرة  4من املادة  17من االتفاقية .ومن
األمهية مبكان تقدمي كافة املعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف حتديد منوذج التقرير الذي
استوفيت بياانته.
ويطلب اجلزء ابء من منوذج التقرير معلومات عن التدابري اليت اختذها الطرف املبلِّغ لتنفيذ األحكام ذات الصلة
من اتفاقية ميناماات ،وعن فعالية تلك التدابري يف حتقيق أهداف االتفاقية.
ويشار إىل أن فعالية تدابري التنفيذ اليت يذكرها الطرف مستقلة عن تقييم فعالية املعاهدة مبوجب املادة .22
وينبغي تقدمي وصف لفعالية تدابري التنفيذ بناء على احلالة اخلاصة لألطراف وقدراهتا ،وعلى الرغم من ذلك
جيب التعامل معها على حنو متوافق قدر اإلمكان يف تقرير كل طرف .وتشكل املعلومات اإللزامية جوهر
منوذج اإلبالغ .ومثلما ذكر آنفاً ،ستيسر املعلومات اإلضافية تقييم فعالية االتفاقية وقد أدرجت أسئلة إضافية
للحصول على هذه املعلومات .ويتم تعريف هذه األسئلة اإلضافية كمعلومات تكميلية وُيكن تقدمي اإلجاابت
تشجع بقوة على استكمال هذه اجلوانب عندما
عليها بشكل طوعي وحسب تقدير الطرف ،لكن األطراف َّ
تتوفر لديها املعلومات ذات الصلة ابملوضوع.
يُتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على التحدايت احملتملة يف حتقيق أهداف االتفاقية.
يتيح اجلزء دال فرصة التعليق على منوذج تقدمي التقارير والتحسينات احملتملة فيه.
ويتيح اجلزء هاء فرصة لتقدمي املزيد من التعليقات على كل مادة من املواد وذلك يف صيغة نص حر إذا رغب
الطرف القيام بذلك .وعند تطبيق النموذج اإللكرتوين ،ستتاح فرصة التعليق يف مجيع أحناء اجلزء ابء ،مع وضع
رابط لكل مادة.
جيوز إرفاق معلومات إضافية الستكمال املعلومات املطلوبة.
يتعني تقدمي مناذج التقارير إىل مؤمتر األطراف عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات ،وذلك أبي لغة من اللغات
الرمسية الست لألمم املتحدة .هذا ،وُُيكن طلب معلومات أخرى إضافية وأيضاً طلب املساعدة من األمانة
على العنوان التايل:
أمانة اتفاقية ميناماات
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الصفحة الرئيسية على شبكة اإلنرتنتwww.mercuryconvention.org :
اجلزء ألف
اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
التقرير الوطين عمالً ابملادة 21

 -1معلومات عن الطرف
اسم الطرف
اتريخ إيداعه لصك التصديق أو االنضمام أو املوافقة (اليوم/الشهر/السنة)
أو القبول
(اليوم/الشهر/السنة)
اتريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة للطرف
 -2معلومات عن جهة التنسيق الوطنية
اسم املؤسسة ابلكامل
اسم ووظيفة مسؤول االتصال
العنوان البيدي
رقم اهلاتف
رقم الفاكس
البيد اإللكرتوين
املوقع الشبكي
 -3معلومات عن مسؤول االتصال املتقدم بنموذج التقرير يف حال اختلف عن صاحب البياانت املذكورة أعاله
اسم املؤسسة ابلكامل
اسم ووظيفة مسؤول االتصال
العنوان البيدي
رقم اهلاتف
رقم الفاكس
البيد اإللكرتوين
املوقع على شبكة الويب
(اليوم/الشهر/السنة)
 -4اتريخ تقدمي التقرير
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اجلزء ابء
املادة  :3مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه
 -1هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األويل كانت تعمل داخل أراضيه يف اتريخ بدء نفاذ هذه
االتفاقية ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة ).3



نعم

لا
ا

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر:

أ)

التاريخ املتوقع إلغالق املنجم/املناجم( :الشهر ،السنة) أو

ج)

*جمموع الكمية اليت جرى استخراجها ________ طن مرتي سنوايً

ب) التاريخ الذي أغلق فيه املنجم/املناجم( :الشهر ،السنة)

 -2هل لدى الطرف أي مناجم للزئبق األويل تعمل حالياً ،ومل تكن تعمل عند اتريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية
ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة  ،3الفقرة ).11



نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم يرجى التوضيح.
 -3هل سعى الطرف إىل حتديد ما يقع على أراضيه من املخزوانت املنفردة من الزئبق أو مركباته اليت تتجاوز
 50طناً مرتايً ومصادر إمدادات الزئبق اليت تولد خمزوانت تزيد عن  10أطنان مرتية يف السنة؟ (الفقرة ).5



أ)

نعم
ال
*إذا أجاب الطرف بنعم على السؤال  3أعاله:

’ ‘1يرجى إرفاق نتائج تلك املساعي أو اإلشارة إىل املوقع الذي تتاح فيه على شبكة اإلنرتنت،
ما مل تكن املعلومات قد ظلت دون تغيري من دورة اإلبالغ السابقة.
’ ‘2معلومات تكميلية :يرجى تقدمي أي معلومات تتعلق بذلك يف حالة توفرها ،على سبيل
املثال فيما يتعلق ابستخدام خمزوانت أو مصادر الزئبق تلك والتخلص منها.
ب) إذا أجاب الطرف بــال على السؤال أعاله ،يرجى التوضيح.
-4

هل لدى الطرف زئبق فائض انتج من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلوايت؟ (الفقرة ( 5ب)).
 نعم
 ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح التدابري اليت اختذت للتخلص من الزئبق الفائض وفقاً للمبادئ
التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً املشار إليها يف الفقرة ( 3أ) من املادة  ،11وابستخدام عمليات ال تؤدي
إىل االسرتداد أو إعادة التدوير أو االستخالص أو االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة( .الفقرة
( 5ب) ،الفقرة ).11
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* -5هل حصل الطرف على املوافقة أو اعتمد على إخطار عام ابملوافقة ،وفقاً للمادة  ،3ومبا يف ذلك أي
شهادات مطلوبة من املستوردين غري األطراف ،من أجل تصدير الزئبق من أراضي الطرف يف الفرتة املشمولة
ابلتقرير (الفقرة  ،6الفقرة ).7
نعم ،صادرات لألطراف:
نعم ،صادرات لغري األطراف:
ال
يف حالة اإلجابة بنعم،





أ -وقد قدم الطرف إىل األمانة نسخاً من استمارات املوافقة ،فليست هناك حاجة إىل معلومات
إضافية.

إذا مل يسبق للطرف تقدمي هذه النسخ ،فهو يوصى ابلقيام بذلك.

ويف غري ذلك من احلاالت ،يرجى تقدمي معلومات مناسبة أخرى تبني استيفاء الشروط األخرى
الواردة يف الفقرة  6من املادة .3
معلومات تكميلية :يرجى تقدمي املعلومات ،يف حالة توفرها ،عن استخدام الزئبق املصدَّر.
ب  -إذا كانت الصادرات تستند إىل إخطار عام وفقاً للفقرة  7من املادة  ،3يرجى اإلشارة،
إذا توفرت املعلومات ،إىل الكمية اإلمجالية املصدَّرة وإىل أي أحكام أو شروط معنية ابملوضوع
ترد يف اإلخطار العام وتتعلق ابالستخدام.
 -6هل مسح الطرف ابسترياد الزئبق من جهة غري طرف؟


ال



نعم
يف حالة اإلجابة بنعم وقيام الطرف بتقدمي نسخ من استمارات املوافقة إىل األمانة ،ال تلزم
معلومات إضافية.
وإذا مل يكن الطرف قد قدم هذه النسخ يف وقت سابق ،فهو يوصى بتقدُيها.
ويف غري ذلك من احلاالت ،يرجى تقدمي معلومات مناسبة أخرى تبني استيفاء الشروط األخرى
الواردة يف الفقرة  8من املادة .3
معلومات تكميلية :يرجى تقدمي املعلومات عن الكميات ،وعن بلدان املنشأ.



اعتمد الطرف املستورد على الفقرة  7من املادة 3
يف حالة اإلجابة بنعم ،أو إذا اعتمد الطرف املستورد على الفقرة  7من املادة  ،3هل قدمت
اجلهة غري الطرف شهادات تفيد أبن الزئبق ليس من املصادر احملددة يف الفقرة  3أو الفقرة 5
(ب) من املادة 3؟ (الفقرة ).8


نعم



ال
5
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قدم الطرف إخطاراً عاماً ابملوافقة ،وطبق الفقرة  ٩من املادة  ،٣وقدم املعلومات عن الكميات
وبلدان املنشأ.



يف حالة اإلجابة بال ،يرجى التوضيح
املادة  :4املنتجات املُضاف إليها الزئبق
 -1هل اختذ الطرف أية تدابري مناسبة من أجل عدم السماح بتصنيع أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف
إليها الزئبق واملدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف من االتفاقية بعد اتريخ التخلص التدرجيي احملدد لتلك املنتجات؟
(الفقرة ).1
(يف حالة تنفيذ الطرف للفقرة  ،2يرجى االنتقال مباشرة إىل السؤال ).2


نعم



ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن التدابري.
يف حال اإلجابة بال ،هل َس ِّجل الطرف للحصول على إعفاء عمالً ابملادة 6؟
 نعم


ال

يف حال اإلجابة بنعم ،خبصوص أي منتجات؟ (يُرجى سرد قائمة هبا) (الفقرة  ،1والفقرة ( 2د)).

 -2يف حالة اإلجابة بنعم( ،تنفيذ الفقرة  2من املادة :)4
(الفقرة ).2

هل قدَّم الطرف إىل مؤمتر األطراف تقريراً يف أول فرصة يتضمن وصفاً للتدابري أو االسرتاتيجيات اليت نفذها ،مبا
يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت حتققت؟
(الفقرة (2أ)).


نعم



ال

هل نـَفَّذ الطرف تدابري أو اسرتاتيجيات ترمي إىل احلد من استخدام الزئبق يف أي منتجات ُمدرجة يف اجلزء األول
من املرفق ألف ،ومل يتم بعد احلصول على قيمة احلد األدىن هلا؟
(الفقرة (2ب)).


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

هل نظر الطرف يف اختاذ تدابري إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟ (الفقرة (2ج)).
6
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نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -3هل اختذ الطرف تدبريين اثنني أو أكثر فيما خيص املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء الثاين
من املرفق ألف وفقاً لألحكام الواردة فيه؟ (الفقرة ).3


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -4هل اختذ الطرف التدابري الالزمة ملنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق ال يُسمح بتصنيعها أو استريادها
أو تصديرها مبوجب املادة  4يف منتجات ُجممعة؟ (الفقرة ).5


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -5هل عمل الطرف على الثين عن التصنيع أو التوزيع التجاري للمنتجات املضاف إليها الزئبق اليت ال يشملها
أي استعمال معروف ،وذلك وفقاً للفقرة  6من املادة 4؟ (الفقرة ).6


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

يف حالة اإلجابة بال ،هل كان هناك تقدير ملخاطر وفوائد ال ُـمنتَج يظهر أنه يعود بفوائد على البيئة أو
صحة اإلنسان؟ وهل قدم الطرف معلومات لألمانة ،حسب االقتضاء ،عن أي ُمنتَج من هذا القبيل؟



نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر اسم املنتَج :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املادة  :5عمليات التصنيع اليت يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

 -1هل توجد مرافق داخل أراضي الطرف تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف
املرفق ابء من اتفاقية ميناماات وفقاً للفقرة  5من املادة  5من االتفاقية؟ (الفقرة ).5
 نعم
 ال
7
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ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة بصدد انبعااثت وإطالقات الزئبق أو
مركبات الزئبق اليت تصدر من تلك املرافق.
يرجى تقدمي املعلومات ،إذا كانت متاحة ،عن عدد ونوع املرافق والكمية السنوية التقديرية للزئبق أو مركبات
الزئبق املستخدمة يف تلك املرافق.
يرجى تقدمي معلومات عن كميات الزئبق (ابألطنان املرتية) اليت تستخدم يف العمليات املدرجة يف البندين
األول والثاين الواردين يف اجلزء الثاين من املرفق ابء خالل السنة األخرية من الفرتة املشمولة ابلتقرير.
 -2هل هناك تدابري معمول هبا ملنع استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف اجلزء
األول من املرفق ابء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك املرفق لفرادى العمليات؟ (الفقرة ).2
إنتاج الكلور والقلوايت:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

إنتاج األسيتالدهيد الذي يُستخدم فيه الزئبق أو مركباته كمواد حفازة:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.
سجل الطرف للحصول على إعفاء عمالً ابملادة 6؟
يف حالة اإلجابة بال عن أحد السؤالني أعاله ،هل َّ
 نعم
 ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،ألي عملية أو عمليات؟ (الرجاء سرد قائمة هبا)
 -3هل هناك تدابري معمول هبا لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف العمليات املدرجة يف اجلزء الثاين
من املرفق ابء ،وفقاً لألحكام احملددة فيه؟ (الفقرة ).3
إنتاج مونومر كلوريد الفينيل:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

ميثيالت أو إيثيالت الصوديوم أو البواتسيوم:
8

UNEP/MC/COP.1/Dec.8





نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

إنتاج البوليوريثان ابستخدام مواد حفازة حتتوي على الزئبق:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

 -4هل هناك أي استخدام للزئبق أو ملركبات الزئبق يف مرفق يستخدم عمليات التصنيع الواردة يف املرفق ابء،
ومل يكن موجوداً قبل اتريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة ).6


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح الظروف.
 -5هل مت تطوير أي مرفق ي ِّ
ستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق عن
ستخدم أي عملية تصنيع أخرى يُ َ
َ
عمد ،ومل يكن موجوداً قبل اتريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ؟ (الفقرة ).7


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي املعلومات عن كيفية حماولة الطرف الثين عن هذا التطوير أو تبني أن
الطرف أثبت ملؤمتر األطراف الفوائد البيئية والصحية النامجة عنه ،وأنه ال توجد بدائل متاحة خالية من
الزئبق وجمدية تقنياً واقتصادايً توفر هذه املنافع.

ضيِّق النطاق
املادة  :7تعدين الذهب احلريف وال َ

 -1هل اختذت خطوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق ،والتخلص منها حيثما أمكن ،يف تعدين
الضيِّق النطاق ،وملنع انبعااثت وإطالقات الزئبق يف البيئة النامجة عن تعدين ومعاجلة الذهب بتلك
الذهب احلريف و َ
الوسائل اخلاضعة ألحكام املادة  7يف أراضيكم؟ (الفقرة ).2


نعم



ال



ال توجد يف أراضي الطرف عمليات لتعدين ومعاجلة الذهب ابلوسائل احلرفية وعلى نطاق ضيق
ختضع ألحكام املادة  ،7وتستخدم فيها ملغمة الزئبق.
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه اخلطوات.

9
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الضيِّق النطاق يف أراضيه هو أكثر من كونه عدمي
 -2هل حدد الطرف أن تعدين وتصنيع الذهب احلريف و َ
األمهية ،وأخطر األمانة بذلك؟


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بال ،يرجى االنتقال إىل املادة  8املتعلقة ابالنبعااثت.
-3

هل قام الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وقدمها لألمانة( .الفقرة ( 3أ) والفقرة ( 3ب)).


نعم



ال



جيري العمل على ذلك

 -4يرجى إرفاق أحدث استعراض لكم جيب إجنازه مبوجب الفقرة ( 3ج) من املادة  ،7إال إذا كان موعده
مل حيل بعد.
 -5معلومات تكميلية :هل تعاون الطرف مع البلدان األخرى أو املنظمات الدولية املعنية أو مع كياانت
أخرى لتحقيق اهلدف من هذه املادة؟ (الفقرة ).4


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات.
املادة  :8االنبعااثت
 -1يرجى حتديد أي فئة من فئات مصادر االنبعااثت الواردة يف املرفق دال ،واليت توجد ابلنسبة هلا مصادر
جديدة من انبعااثت الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ( 2ج) من املادة .8
ولكل فئة من فئات تلك املصادر اذكر التدابري املعمول هبا ،مبا يف ذلك مدى فعالية تلك التدابري ،املتخذة لتنفيذ
ما تتطلبه الفقرة  4من املادة .8
هل اشرتط الطرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة أو أفضل املمارسات البيئية من أجل ضبط االنبعااثت النامجة
عن مصادر جديدة وختفيضها حيثما أمكن ذلك ،وخالل فرتة أقصاها  5سنوات بعد اتريخ دخول االتفاقية حيز
النفاذ ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة ).4



نعم

ال (يرجى التوضيح)

 -2يرجى حتديد أي فئة من فئات املصادر الواردة يف املرفق دال ،واليت توجد ابلنسبة هلا مصادر قائمة
النبعااثت الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ( 2ه) من املادة .8
وابلنسبة لكل فئة من فئات تلك املصادر ،الرجاء اختيار وتقدمي تفاصيل بشأن التدابري املنفذة يف إطار الفقرة 5
من املادة  ،8وتوضيح التقدم الذي أحرزته هذه التدابري يف احلد من االنبعااثت مع مرور الوقت يف أراضيكم.
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القيم ِّ
ِّ
احلدية لالنبعااثت بغية ضبط االنبعااثت ،وختفيضها حيثما أمكن ذلك ،من املصادر ذات
َ
الصلة؛
استخدام أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعااثت من املصادر ذات
الصلة؛
اسرتاتيجية لضبط امللواثت املتعددة ُيكن أن توفر منافع مشرتكة لضبط انبعااثت الزئبق؛
تدابري بديلة لتخفيض االنبعااثت من املصادر ذات الصلة.

هل مت تنفيذ التدابري ابلنسبة للمصادر املوجودة يف إطار الفقرة  5من املادة  8يف مدة مل تتجاوز  10سنوات بعد
اتريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة للطرف؟



نعم
ال (يرجى التوضيح)

 -3هل أعد الطرف قائمة جرد لالنبعااثت من املصادر ذات الصلة يف غضون  5سنوات من دخول االتفاقية
حيز النفاذ ابلنسبة له؟ (الفقرة ).7
 نعم
 ال
 مل يكن الطرف عضواً لفرتة  5سنوات
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما هو اتريخ آخر حتديث لقائمة اجلرد؟

يرجى ذكر أين ُيكن االطالع على هذا اجلرد.
يف حالة عدم وجود قائمة جرد كذلك ،يرجى التوضيح.
 -4هل اختار الطرف وضع معايري لتحديد املصادر ذات الصلة املشمولة ضمن فئة من فئات املصادر؟ (الفقرة
(2ب)).


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح كيف أن املعايري ابلنسبة ألي فئة تشمل على األقل  75يف املائة من
االنبعااثت الصادرة من تلك الفئة وتوضيح كيف أخذ الطرف التوجيهات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف
احلسبان.
 -5هل اختار الطرف إعداد خطة وطنية حتدد التدابري اليت ستتخذ لضبط االنبعااثت من املصادر ذات الصلة
والقيم املستهدفة واألهداف والنتائج املتوخاة منها؟ (الفقرة ).3


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،هل قدم الطرف خطته الوطنية إىل مؤمتر األطراف مبوجب هذه املادة يف فرتة
ال تتجاوز  4سنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة للطرف؟



نعم

ال (يرجى التوضيح)
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املادة  :9اإلطالقات
 -1هل توجد داخل أراضي الطرف مصادر ذات صلة لإلطالقات ،على النحو احملدد يف الفقرة ( 2ب) من
املادة 9؟ (الفقرة ).4


نعم



ال



ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضبط اإلطالقات الصادرة من املصادر ذات الصلة
وبيان مدى فعالية تلك التدابري( .الفقرة ).5
 -2هل وضع الطرف قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة يف غضون  5سنوات من دخول االتفاقية
حيز النفاذ ابلنسبة له؟ (الفقرة ).6


نعم



ال توجد مصادر ذات صلة يف أراضي الطرف

 مل يكن عضواً لفرتة  5سنوات
 ال (يرجى التوضيح)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما هو اتريخ آخر حتديث لقائمة اجلرد؟
يرجى ذكر أين ُيكن االطالع على هذا اجلرد.
املادة  :10التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق ،خبالف نفاايت الزئبق

 -1هل اختذ الطرف تدابري لكفالة أن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اليت ال متثل نفاايت واملخصصة
الستخدام مسموح به لألطراف مبوجب االتفاقية ينفذ بطريقة سليمة بيئياً؟ (الفقرة ).2
 نعم


ال



ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضمان تنفيذ مثل ذلك التخزين املؤقت بطريقة سليمة
بيئياً مع بيان مدى فعالية تلك التدابري.

املادة  :11نفاايت الزئبق

 - 1هل مت تنفيذ التدابري املبينة يف الفقرة  3من املادة  11ابلنسبة لنفاايت الزئبق اليت تعود إىل الطرف؟ (الفقرة
).3


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املنفذة وفقاً للفقرة  ،3ويرجى أيضاً بيان مدى فعالية تلك
التدابري.
12
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* - 2هل توجد مرافق للتخلص النهائي من النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق داخل أراضي الطرف؟


نعم



ال



ال أعرف (يرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،وإذا كانت املعلومات متوفرة ،ما هي كمية النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات
الزئبق اليت خضعت للتخلص النهائي منها يف إطار الفرتة املشمولة ابلتقرير؟ يرجى حتديد طريقة
عملية/عمليات التخلص النهائي.
املادة  :12املواقع امللوثة ابلزئبق
-1

هل سعى الطرف لوضع اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم املواقع امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق داخل
أراضيه؟ (الفقرة ).1


نعم



ال

يرجى إعطاء تفاصيل
املادة  :13املوارد واآلليات املالية
 -1هل تعهد الطرف أبن يقدم ،يف حدود قدراته ،موارد فيما يتعلق ابألنشطة الوطنية اليت يُقصد هبا تنفيذ
االتفاقية وفقاً لسياساته وأولوايته وخططه وبراجمه الوطنية؟ (الفقرة ).1


نعم (يرجى التحديد)



ال (يُرجى حتديد السبب)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدُيها.
 -2معلومات تكميلية :هل ساهم الطرف ،يف حدود قدراته ،يف آلية املوارد املالية املشار إليها يف الفقرة  5من
املادة 13؟ (الفقرة ).12

(يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)



نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى حتديد السبب)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدُيها.
 -3معلومات تكميلية :هل قَدَّم الطرف موارد مالية ملساعدة األطراف من البلدان النامية و/أو األطراف اليت
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خالل املصادر أو القنوات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف
األخرى؟ (الفقرة ).3
(يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)


نعم (يُرجى التحديد)
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ال (يُرجى حتديد السبب)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدُيها
املادة  :14بناء القدرات واملساعدة التِّقنية ونقل التكنولوجيا
 -1هل تعاون الطرف لتقدمي املساعدة يف بناء القدرات أو املساعدة التقنية لطرف آخر يف االتفاقية عمالً
ابملادة 14؟ (الفقرة ).1


نعم (يُرجى التحديد)



ال (يُرجى التحديد)



نعم (يُرجى التحديد)

 -2معلومات تكميلية :هل حصل الطرف على مساعدة يف جمال بناء القدرات أو على مساعدة تِّقنية عمالً
ابملادة 14؟ (الفقرة ).1


ال (يُرجى التحديد)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدُيها.
 -3هل قام الطرف بتعزيز وتيسري تطوير ونقل ونشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئياً وسبل احلصول
عليها؟ (الفقرة ).3
(يرجى التأشري على مربع واحد فقط)





نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى حتديد السبب)

غري ذلك (يُرجى إعطاء معلومات)

املادة  :16اجلوانب الصحية

 -1هل اُختذت تدابري لتوفري املعلومات للعامة عن التعرض للزئبق وفقاً للفقرة  1من املادة 16؟


نعم



ال

معلومات تكميلية :يف حالة اإلجابة بنعم ،اذكر التدابري اليت اُختذت.
 -2هل اختذت تدابري أخرى حلماية صحة اإلنسان وفقاً للمادة 16؟ (الفقرة ).1


نعم



ال

معلومات تكميلية :يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح التدابري املتخذة.
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املادة  :17تبادل املعلومات
 -1هل يَ َّسر الطرف تبادل املعلومات املشار إليها يف الفقرة  1من املادة؟


نعم



ال

يرجى تقدمي املعلومات يف حال توفرها.
املادة  :18إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه
 -1هل اُختذت تدابري لتعزيز وتيسري توفري أنواع املعلومات املذكورة يف الفقرة  1من املادة  18للجمهور؟ (الفقرة
).1


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري اليت اُختذت ومدى فعالية تلك التدابري.

املادة  :19البحوث والتطوير والرصد

 -1هل أجرى الطرف أي حبوث أو تطوير أو رصد وفقاً للفقرة  1من املادة 19؟ (الفقرة ).1


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح هذه اإلجراءات.
اجلزء جيم :تعليقات بشأن التحدايت احملتملة يف حتقيق أهداف االتفاقية (املادة  ،21الفقرة )1

معلومات تكميلية :اجلزء دال :تعليقات بشأن منوذج اإلبالغ والتحسينات احملتملة ،إن وجدت
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