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 إعدادالمعنية بلجنة التفاوض الحكومية الدولية 

  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 
  ةالخامسدورة ال

  ٢٠١٣ يركانون الثاين/ينا ١٨  -١٣، جنيف
  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  إعداد نص عالمي ملزم قانوناً بشان الزئبق

  مشروع نص صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  مشروع النص المقدم من الرئيس
  مذكرة من األمانة

 رئيس إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق طلبت -١
ا الرابعة املعقودة يف بونتا ديل إسيت من  ، أن ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل  ٢٧اللجنة، إبان دور

يعّد مشروع الرئيس للصك العاملي امللزم قانوناً بشأن الزئبق الذي دعا جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
ا اخلامسة. وسيقرتح الرئيس يف مشروعه نصاً ، كي تنظر فيه اللج٢٥/٥إىل إعداده، يف مقرره  نة إبان دور

توافقيًا يرمي إىل التقريب بني املواقف املختلفة اليت تبنتها األطراف خالل الدورة الرابعة. وسيسعى أيضًا إىل 
 يف حترير مشروع الصك. واالتساقواملصطلحات،  الشكليف  املواءمةحتقيق 

لنص الذي أعده الرئيس يف املرفق الثاين هلذه املذكرة. وقد أعّد وتتشرف األمانة بأن تقدم مشروع ا -٢
 الرئيس التعليق الوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة كتوطئة ملشروع النص.

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/1. 
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  المرفق األول
  رافق لمشروع الرئيس للصك العالمي الملزم قانوناً بشأن الزئبقتعليق مُ 

  معلومات أساسية
 جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبقعلى طلب  بناء -١

ا الرابعة، قمُت باستعراض مشروع نص االتفاقية املرفق بتقرير تلك الدورة  يف دور
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(املشار إليه فيما يلي بـعبارة  ، املرفق األول)’’عةمشروع نص الدورة الراب (‘‘

ا  دف إعداد مشروع نص الرئيس كي تنظر فيه اللجنة إبان دور والتقرير الصادر عن الدورة نفسها، 
اخلامسة. وقد استندت أيضًا يف إعداد مشروع النص هذا إىل املناقشات اليت دارت خالل دورات اللجنة 

من أصحاب املصلحة. ويرد مشروع السابقة، وإىل املشاورات مع الرؤساء املشاركني ألفرقة االتصال وغريهم 
 النص الذي أقدمه يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة.

إىل شرح التغيريات اليت أجريتها على مشروع نص الدورة الرابعة وأسباب تلك  ويهدف هذا التعليق -٢
ا تشكل عناصر أساسية للنجاح يف وضع  التغيريات. وقد سلطت الضوء أيضاً  على العناصر اليت أعتقد أ

ائي إبان دورتنا اخلامسة املزمع عقدها جبنيف من   .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٨إىل  ١٣نص 

ولتيسري قراءتكم ملشروع نصي، قمت بإدراج جدول يف تذييل هذا التعليق يتضمن قائمة  -٣
 بالتغيريات اليت أجريتها على كل مادة وكل مرفق.

  عام للنصال الشكل
يم العددي (والرتقيم باحلروف فيما يتعلق باملرفقات) للمواد احتفظُت عند تقدمي النص بالرتق -٤

واملرفقات من دورتنا السابقة. ويعين ذلك أن هناك ثغرات يف بعض املواضع، ألنين أغفلت يف مشروع نصي 
املواد واملرفقات املوجودة يف مشروع نص الدورة الرابعة. أما ترقيم الفقرات يف كل مادة ومرفق فهو متواٍل. 

 أدرجت فهرساً باحملتويات لتيسري الرجوع إىل النص.وقد 

  عليها تغييرات جرالمواد التي لم ت
مكررًا (احلالة اخلاصة للبلدان  ٨مل أجِر أي تغيريات من أي نوع على الديباجة أو على املواد  -٥

(اجلوانب  مكرراً  ٢٠مكررًا (نقل التكنولوجيا)، أو  ١٦(املواقع امللوثة بالزئبق)، أو  ١٤النامية)، أو 
 ٢٩(اعتماد وتعديل املرفقات)، أو  ٢٨(تسوية املنازعات)، أو  ٢٦(خطط التنفيذ)، أو  ٢١الصحية)، أو 

(الوديع)،  ٣٥)، أو التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام( ٣١(التوقيع)، أو  ٣٠(حق التصويت)، أو 
 وفيق).(حجية النصوص)، أو املرفق ياء (إجراءات التحكيم والت ٣٦أو 

وتتضمن بعض هذه املواد اليت مل جتر عليها أي تغيريات نصاً كان قد ُقدم إبان دورتنا الرابعة، لكنه  -٦
مكررًا اليت عملت عليها األمانة يف الفرتة الفاصلة بني  ٢٠مل يبحث بالتفصيل. ومن هذه املواد املادة 

. واملادة UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/5الوثيقة  بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية، وفقًا ملا ناقشته الدورتني
املتعلقة باملساعدة التقنية [وبناء القدرات]،  ١٦مكررًا اليت جرى حبثها مع املادة  ١٦األخرى هي املادة 

 لكنها مل تناقش على حنو حصري.
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كرراً م ٨وتثري بعض املواد مسائل سياساتية مل يتم التوصل إىل حل هلا بعد، ومنها الديباجة واملواد  -٧
 .٣١و ٢١و ١٤و

ن أومل تسنح لنا الفرصة، خالل املناقشات اليت أجريناها حىت اليوم، لبحث الديباجة. وإين أقرُّ ب -٨
ا ال ترغب يف  األطراف مل تقدم مجيعها مسامهة رمسية بشأن الديباجة، وأن الكثري منها أشارت إىل أ

اية دورتنا  تقدميها. ويف ضوء ذلك، مل أقرتح نصًا جديداً، بل أدرجتُ  النص بالصيغة اليت كان عليها يف 
الرابعة. وسيحتاج هذا اجلزء إىل مناقشته من أساسه خالل دورتنا اخلامسة. وميكن هلذه املناقشة أن تشمل 

 النص بصيغته احلالية، والذي قد يتضمن نصاً إضافياً يعكس القضايا الناشئة يف أجزاء أخرى من الصك.

ليت تتضمن مراجع تتوقف على تسوية املسائل املتعلقة بأقسام أخرى من وهناك عدد من املواد ا -٩
الصك. ورمبا ال حتتاج هذه املواد إىل مناقشتها يف جلسة عامة، لكن من الضروري تسجيل التغيريات اليت 

عندما  ٣٠ميكن وضع الصيغة النهائية للمادة  ستطرأ عليها نتيجة لتسوية تلك املسائل. فعلى سبيل املثال،
عندما يتم التوصل  ٢٨تُقرر تواريخ ومكان انعقاد مؤمتر املفوضني، كما ميكن وضع الصيغة النهائية للمادة 

 ).التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام( ٣١(تعديالت االتفاقية) و ٢٧إىل اتفاق بشأن املادتني 

لفريق القانوين باستعراضها، وأخرياً، مثة أحكام يف مشروع الصك غري حماطة بأقواس معقوفة وقام ا - ١٠
 واملرفق ياء. ومل أجِر أي تغيريات على هذه األحكام. ٣٦و ٣٥و ٢٩و ٢٦وهي تشمل املواد 

  )١(ةالتحريرية الطفيفالتغييرات 
  أجريُت تغيريات حتريرية طفيفة على عدد من املواد يف مواضع خمتلفة من النص. وأعين - ١١
تصحيح مواطن عدم التوافق يف الشكل أو املصطلحات أو طريقة ‘‘ التغيريات التحريرية الطفيفة’’ـ ـــــــب

العرض. وكأمثلة على ذلك، تبدأ بعض الكلمات (باإلنكليزية) مثل الطرف، األطراف، الوديع، االتفاقية، 
األمانة، وغريها حبرف كبري كلما وردت يف النص. وكلما أشري إىل مادة معينة من مواد االتفاقية يف النص، 

). ويف حاالت أخرى، أجريُت تغيريات Article 6شكل املتبع هو أن تبدأ حبرف كبري (مثال ذلك فإن ال
تكفل االتساق يف استخدام املصطلحات، وتصحيحات يف النحو أو الصياغة، أو لتعديل األسلوب املتبع 

 ‘‘.املادة ع’’أو ‘‘ الفقرة س’’يف اإلشارة إىل أقسام من االتفاقية مثل 

 إجراء هذه التغيريات أن أغّري معىن النص أو مقصده، وإين على يقني من أنين سأُبلغومل أتوخ عند  - ١٢
 ل الفرتة الفاصلة بني الدورتني.بأي مسألة من هذا القبيل خال

  التغييرات التي تستدعي بعض الشرح
 أورُد فيما يلي املواد واملرفقات اليت تستدعي بعض الشرح ملا أجري عليها من تغيريات. - ١٣

  : الهدف١المادة 
قمُت بصياغة بيان قصري عن اهلدف من صك الزئبق حيدد الغرض الرئيسي لالتفاقية. وقد قصرت  - ١٤

نص اهلدف على هذا البيان القصري استنادًا إىل فكرة مفادها أنه ينبغي إيضاح املبادئ الرئيسية اليت يقوم 
إطار الصك ينبغي إدراجها يف عليها الصك يف الديباجة، وأن البيانات عن كيفية االضطالع بالعمل يف 

                                                      
بالضرورة النص باللغة طال زية وال تمالحظة من املرتجم: تنطبق هذه التغيريات على نص الصك باللغة اإلنكلي  )١(

 العربية.
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املوضوعية. ويف اعتقادي أن البيان القصري الوارد يف نصي يعرب على حنو أمثل وكاف عن نوايانا فيما  هأحكام
 يتعلق بالصك.

  مكررًا: العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى ١المادة 
يف السابق  فقرة اقرتحتُ  . وقمُت أيضًا بتغيري موضع٢و ١أجريُت تغيريات طفيفة على الفقرتني  - ١٥

من هذه املادة، نظرًا ألن نطاق تطبيقها  ٣وتتعلق باملنتجات املضاف إليها الزئبق، لتصبح الفقرة  ٦للمادة 
 عام الطابع وال يقتصر على املنتجات.

  : التعاريف٢المادة 
عند  قمُت مبحو النص الوارد سابقًا كنص مشطوب، إذ كانت هناك اعرتاضات على هذا االقرتاح - ١٦

تقدميه يف السابق. وقد أدرجُت اقرتاحاً يعاجل املسائل اليت أثارها الفريق القانوين بشأن تعريف أفضل التقنيات 
املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، ويظهر يف شكل نص غري حماط بأقواس معقوفة. واقرتحُت أيضًا تعريفني 

ااالستخدامات املس’’و‘‘ مركبات الزئبق’’ ـــمبسطني لـ  ‘‘.موح 

  : اإلمداد والتجارة٣المادة 
يعكس النص الذي صاغه فريق االتصال يف دورتنا الرابعة مجيع اآلراء املتعلقة بالسياسات املعروضة  - ١٧

أثناء مناقشات الفريق، بيد أن الفريق مل يتمكن من صقل النص. وبالتايل فقد سعيت أثناء إعداد صيغيت 
ظر السياساتية املعروضة وصياغة نص أكثر تركيزاً يف الوقت نفسه. من النص إىل استخالص أهم وجهات الن

وتتضمن هذه املادة فقرة عن تعريف الزئبق ومركبات الزئبق ألغراض املادة، باإلضافة إىل استثناءات 
تعدين األويل للزئبق، وضبط الزئبق الناجم عن التعدين الللكميات النزرة. مث ينتقل النص إىل فقرات عن 

والزئبق من مصادر أخرى، والتصدير، واالسترياد، واإلبالغ. ويف احلاالت اليت عرضت فيها وجهات  األويل،
نظر مماثلة يف عدد من الفقرات البديلة اليت اقرتحتها األطراف، قمت بدجمها. وقد أزلُت أيضًا بعض 

ال يزال يتضمن املبادئ  التفاصيل، ال سيما ما يتعلق باالسترياد والتصدير، لكنين أعتقد أن النص املتبقي
السياساتية ويتيح ملؤمتر األطراف، إن رغب يف االستناد إىل التجربة، أن يقوم ببلورة بعض اجلوانب، وقد 

أيضًا بعض املفاهيم  ٣. وأدرجُت يف املادة ٨أفسحت اجملال لذلك من خالل بند خاص بذلك يف الفقرة 
مصادر ’’تايل فقد قمت بتغيري عنوان املادة ليصبح اآلن السابقة املتعلقة باملخزونات. وبال ٤من املادة 

 .‘‘اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه

  : المخزونات٤المادة 
، ٣مع املادة  ٤خالل دورتنا الرابعة لكنها مل تُناقش. وعند استعراض املادة  ٤أدرجت املادة  - ١٨

املتعلقة باإلمداد  ٣ا يف أحكام املادة خُلصُت إىل أن املفاهيم الرئيسية املتعلقة باملخزونات ميكن استخالصه
 كمادة مستقلة من نصي.  ٤وأسقطت املادة  ٣ضمن املادة  ٤والتجارة. وقمت بالتايل بدمج املادة 

  : المنتجات المضاف إليها الزئبق٦المادة 
ما يعاجلان حتديد املنتجات والعمليات اليت  ٧و ٦اتبعت يف معاجليت للمادتني  - ١٩ مبدأ يتمثل يف أ
غي إخضاعها للتخلص التدرجيي والتقييد، باإلضافة إىل التدابري لتحديد هذه املنتجات والعمليات ووضع ينب
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ا. وتعاجل املادتان  املسائل املتعلقة بالتلوث البيئي الناجم عن تصنيع هذه املنتجات أو  ١١و ١٠قائمة 
 .١٣ها املادة استخدام الزئبق يف العمليات، أما املسائل املتعلقة بالنفايات فتعاجل

مستخدمًا الوثيقة اخلتامية الصادرة عن دورتنا الرابعة، بغية تركيزها على  ٦وقد عملُت على املادة  - ٢٠
دف إيضاح معناها، كما غّريُت االلتزامات  التخلص التدرجيي من املنتجات. وقمت بتحرير بعض الفقرات 

اشي املوجودة يف مشروع الصك املرفق بتقرير السلبية إىل التزامات فاعلة يف فقرات أخرى، وعاجلُت احلو 
 ٨دورتنا الرابعة للخروج بنص نظيف. ومثة عدد من املراجع املتقاطعة يف هذه املادة، ومنها اإلشارة إىل املادة 

املتعلقة باعتماد وتعديل املرفقات. وتقلل هذه  ٢٨املتعلقة باإلبالغ، واملادة  ٢٢املتعلقة باإلعفاءات، واملادة 
جع املتقاطعة من احلاجة إىل نّص مستفيض يصف العمليات املشمولة بتلك املواد. وينطوي نصّي املقرتح املرا

املتعلق بالعملية املتبعة يف استعراض اإلدراج يف املرفق على أحكام تتعلق باالستعراض مببادرة من أحد 
ا على التطور. األطراف أو مببادرة من مؤمتر األطراف، ويتسم باتساقه مع مفهوم دينامية  االتفاقية وقدر

وأالحُظ هنا أن إحدى النتائج اليت متخضت عنها مناقشات فريق االتصال بشأن املنتجات  - ٢١
والعمليات إبان دورتنا الرابعة هي التفاهم على أن املنتجات املدرجة يف القسم الثالث من املرفق جيم ملشروع 

. ويف اعتقادي أنه ينبغي هلذا ٦من املادة  ٣وجب الفقرة نص دورتنا الرابعة سرتد يف السجل الذي سيوضع مب
 التفاهم أن ينعكس يف تقرير اجتماع دورتنا اخلامسة، الستخدامه للتوجيه يف املستقبل.

جًا جديدًا هلا يف  - ٢٢ ا أثارت نقاشاً، وهي مسألة مالغم األسنان. وقد اقرتحُت  ومثة مسألة أقرُّ بأ
م ثان يف املرفق جيم يتضمن قائمة باملنتجات اليت يتحتم على األطراف مشروع نصي، يتمثل يف إدراج قس

دي. دي. يت ـــ للنهج املتبع بشأن مادة ال . وهذا النهج مماثل٦اجلديدة من املادة  ٢تقييدها مبوجب الفقرة 
غم يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وينطوي على إدراج تدابري للحد من مال

ا، ويتيح مواصلة استخدامها يف الوقت نفسه. وباإلشارة صراحة إىل مالغم األسنان يف املرفق  األسنان وإدار
فقط، فقد تالفيت احلاجة إىل تعديل االتفاقية ملماشاة ما سيحرز من تقدم يف هذا اجملال. ويف اعتقادي أن 

 ملتواصل بشأن مالغم األسنان.هذا النهج يأخذ يف االعتبار، على النحو األمثل، النقاش ا

فإنين  درجة يف املرفق جيم،والقوائم امل ٦واستنادًا إىل العالقة الوثيقة بني املفاهيم الواردة يف املادة  - ٢٣
 أشري على أصحاب املصلحة بأن يقرأوا هذين القسمني من مشروع نصي معاً.

  المرفق جيم: المنتجات المضاف إليها الزئبق
لة على املرفق جيم تغيريات كان من الضروري إدخاهلا بسبب التغيريات يف تشمل التغيريات املدخ - ٢٤

. ٦من املادة  ٢من املرفق املتعلق باملنتجات الواجب تقييدها وفقاُ للفقرة  الثاين، ومنها إدراج القسم ٦املادة 
للتخلص تواريخ  وقد أدرجُت قائمة باالستثناءات يف الفرع املخصص للتخلص التدرجيي، باإلضافة إىل

التدرجيي يف القائمة الواردة يف القسم األول، استقيتها من مناقشات دورتنا الرابعة، كما وردت يف تقرير 
ا  ائية. وقد اقرتحت وضع تواريخ للتخلص التدرجيي أل الدروة، وأشُري إىل أنه ال جيب اعتبارها مقفلة أو 

 .توفر قدراً إضافياً من اليقني لألطراف ولقطاع الصناعة

  الزئبق مركبات أو الزئبق فيها يستخدم التي التصنيع عمليات: ٧المادة 
هناك عدد من التغيريات على هذه املادة تتسم بطابع حتريري وقد أتاحت تبسيط النص، ومثة  - ٢٥

، حيثما يقتضي األمر ذلك. وقد أدرجت أيضًا نصًا يتضمن ٦تغيريات أخرى تتوخى املواءمة مع املادة 
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املتعلقة بالسياسات، وتشمل قسماً ثانياً جديداً يف املرفق دال، أدرجت فيه العمليات اليت بعض االقرتاحات 
. وهذا النهج مماثل للنهج املذكور أعاله ٧جديدة من املادة  ٣يتعني على األطراف تقييدها مبوجب فقرة 

د الفاينل يف املرفق بدًال من واملرفق جيم، وسيسفر عن إشارة صرحية إىل إنتاج مونومر كلوري ٦واملتعلق باملادة 
اإلشارة إليه يف املادة نفسها. واهلدف من هذا النهج هو اإلبقاء على الفكرة القائلة بضرورة التعامل مع 

 مونومر كلوريد الفاينل بصورة منفصلة، وذلك إقراراً بدوره يف بعض االقتصادات.

من االنبعاثات واإلطالقات من وقد قمت أيضًا بتبسيط اللغة املستخدمة فيما يتعلق باحلّد  - ٢٦
املنشآت اليت تستخدم الزئبق، وأدرجت نصًا يربط بصورة واضحة بني املواد املتعلقة باالنبعاثات واإلطالقات 
وبني حتديد املنشآت اليت تستخدم عمليات يستعمل فيها الزئبق. وقد انتقيت خيارين للمنشآت اجلديدة من 

علق بالفقرات عن تعديالت املرفق دال، ُقمُت بإدراج نص مماثل لنص مشروع نص الدورة الرابعة. وفيما يت
، مما يتيح على حنو صريح لطرف ما أن يتقدم باقرتاحات إلدخال تعديالت، باإلضافة إىل وضع ٦املادة 

 إطار زمين لالستعراض األول للمرفق بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ.

  م فيها الزئبق أو مركبات الزئبقستخدعمليات التصنيع التي يُ المرفق دال: 
، مبا ٧تشمل التغيريات يف املرفق دال تغيريات أصبحت ضرورية بعد إدخال تغيريات على املادة  - ٢٧

. ٧من املادة  ٣علق بالعمليات اليت سيتم تقييدها وفقاً ألحكام الفقرة تفيها إدراج القسم الثاين من املرفق املـ
دار من مناقشات إبان دورتنا الرابعة، وفقًا لتقرير الدورة املذكورة وقد شكلُت القائمة بالرجوع إىل ما 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(.واقرتحُت أيضاً استخدام جمموعة من تواريخ التخلص التدرجيي ، 

  : اإلعفاءات٨المادة 
يتضمن مشروع نص الدورة الرابعة خيارين أتيا من املشاريع السابقة لصك الزئبق. ويتمحور ثاين  - ٢٨
من مشروع الصك  ٦للمادة  ٤ه اخليارات حول تدابري الرقابة للمنتجات والعمليات اليت يتضمنها اخليار هذ

. وقد اختار فريق االتصال املعين باملنتجات والعمليات، الذي UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد يف الوثيقة 
. وحيث أن ٧و ٦أعده للمادتني  من مشروع النص الذي ٤مت إنشاؤه يف دورتنا الرابعة، أن ُيسقط اخليار 

يف مشروع نصي. وعالوة على  ٨مل يعد قيد البحث، فلم أحتفظ باخليار الثاين للمادة  ٦للمادة  ٤اخليار 
. وحيث أن ٧و ٦للمادتني ‘‘ القائمة السلبية’’ج  ٨ذلك، تعكس بعض عناصر اخليار املتبقي للمادة 
وارد يف ورقة االجتماع اليت أعدها فريق االتصال املعين القائمة السلبية قد أسقطت من مشروع النص ال

، املرفق الثاين)، فقد استبعدت تلك UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8باملنتجات والعمليات إبان دورتنا الرابعة (
 العناصر أيضاً.

 على اإلعفاءات من التقيد بتواريخ التخلص التدرجيي. ٨، تركز املادة ٧و ٦واتباعًا ملنحى املادتني  - ٢٩
وفيما يتعلق باستعراض اإلعفاءات واحتمال متديدها، اقرتحُت صيغة أكثر دقة ترمي إىل إدراج عناصر 

يف مشروع نص الدورة الرابعة. ومل أدرج الفقرات املتعلقة مبا حيدث يف حال  ١السياسات املستقاة من اخليار 
تخدام املقبول، ألن هذه فقرات عدم وجود أطراف مسجلة للحصول على إعفاء، أو الفقرة اليت تعّرف االس
اإلعفاءات املتاحة للطرف عند ’’غري الزمة يف الصيغة اجلديدة للمادة. وقمت بتغيري عنوان املادة ليصبح 

 ‘‘.الطلب
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  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق: ٩المادة 
مانة. وإين وتوقيت إبالغ الطرف لأل‘‘ التصنيع’’أثار الفريق القانوين أسئلة عدة تتعلق بتعريف  - ٣٠

، قمت ٣، أن النص يعكس نوايا الفريق فيما يتعلق بالتصنيع. ويف الفقرة ١مقتنع، فيما يتعلق بالفقرة 
 بتعديل الصياغة إليضاح احلاالت اليت جيب فيها على األطراف أن تُبلغ األمانة.

اد الزئبق من مشروع نص الدورة الرابعة عددًا من اخليارات للتعامل مع استري  ٥وتتضمن الفقرة  - ٣١
ا تعّرب عن املرمى الرئيسي  ألغراض تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وقد قدمت فقرة واحدة اعتقد أ
وجتمع عناصر تلك اخليارات اليت آمل يف أن توفر أساسًا سليمًا لتحقيق التقدم. وينبغي قراءة الفقرة 

وتصديره ألغراض شىت، من بينها  اليت تنص صراحة على جواز استرياد الزئبق ٣مصحوبة باملادة 
ا فقط مبوج شروط االستخدام، مبا يف ذلك الشرط  ٩صك الزئبق. وحتدد املادة  باالستخدامات املسموح 

املتمثل يف أن يبلغ الطرف الذي توجد لديه عمليات تعدين حريف وضيق النطاق للذهب عما حيرزه من 
جود حاجة إلشارة إضافية إىل تعدين الذهب احلريف والضيق تقدم يف تنفيذ خطة عمله الوطنية. وال أعتقد بو 

 .٣النطاق يف املادة 

إىل احلاجة إىل املوارد املالية واملساعدة التقنية واملساعدة يف التنفيذ. وقد تركت هذه  ٦وتشري الفقرة  - ٣٢
دة التقنية يف هذا الصدد الفقرة دون تغيري. لكنين أود اإلشارة إىل أن الفقرات املتعلقة باملوارد املالية واملساع

 .١٦و ١٥املادتني  أنوغري ذلك من املواضيع الواردة يف الصك قد تعاجل بعد انتهاء املفاوضات بش

  : اإلطالقات في األراضي والمياه١١: االنبعاثات في الغالف الجوي والمادة ١٠المادة 
قرير الذي أعده فريق االتصال إىل املادة الواردة يف الت ١١و ١٠استندُت يف نصي املقرتح للمادتني  - ٣٣

، املرفق UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(املعين باالنبعاثات واإلطالقات املنشأ إبان دورتنا الرابعة عن أعماله 
الثاين). وكان النهج املتبع يف هاتني املادتني هو التعامل مع االنبعاثات واإلطالقات بصورة عامة من خالل 

 جمموعة من فئات املصادر.

منفصلتني حتتويان على أحكام تتعلق باملصادر  تنيللبساطة، أوردت يف مشروع نصي ماد وتوخياً  - ٣٤
احملتملة لالنبعاثات يف الغالف اجلوي (أي فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو) واملصادر احملتملة 

 لإلطالقات يف األراضي واملياه (أي فئات املصادر املدرجة يف املرفق زاي).

إىل وجود اقرتاحات ملادة وحيدة تشمل االنبعاثات واإلطالقات. وحيث أن اللجنة وأود أن أشري  - ٣٥
مل تتخذ هذا القرار السياسايت يف هذه املرحلة، فقد اخرتت أن أقدم يف نصي األحكام املتعلقة باالنبعاثات 

ى حساب وباإلطالقات يف مادتني منفصلتني. وليس الغرض من ذلك هو إعطاء مزيد من األمهية ملسألة عل
 املسالة األخرى، كما ال يستبعد ذلك بالطبع دمج املادتني إذا ما اختارت اللجنة ذلك.

وقد صيغت األحكام املتعلقة بالتقييمات األولية والرصد واإلبالغ حبيث تطبق على مجيع موارد  - ٣٦
 االنبعاثات واإلطالقات بصورة متساوية.

على االنبعاثات واإلطالقات. وقد ترغب اللجنة يف  تتماثل األحكام املتعلقة بتدابري الرقابة الفنية - ٣٧
أن تنظر فيما إذا كانت ستعتمد أحكامًا متطابقة أو خمتلفة. وفيما يتعلق بالنهج احملتمل اتباعه يف تدابري 
ا خالل دورتنا  الرقابة، يعّد هذا اجملال واحداً من اجملاالت اليت ال يزال يتعني القيام باختيارات سياساتية بشأ
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خلامسة. وقد قدمُت يف نصي لكلتا املادتني العناصر الرئيسية للخيارات اليت ُقدمت يف دورتنا الرابعة، وقمت ا
 ‘‘.اإلطالقات’’و‘‘ االنبعاثات’’بتبسيط العنوانني السابقني ليصبحا 

  المرفق واو: االنبعاثات 
مت حبثها أثناء دورتنا أجريت تعديالت طفيفة على املداخل يف املرفق واو مقارنة باملداخل اليت  - ٣٨

سيما من خالل إجراء فصل إضايف بني املعادن غري احلديدة مقارنة مبا اقرتح يف السابق. وقد  الرابعة، ال
احتفظت باألقواس املعقوفة اليت وضعها فريق االتصال حول املداخل اخلاصة باملنغنيز واحلديد وتصنيع 

جنم عنه  يالذ ٧و ٦وعالوة على ذلك، وبعد تنقيح املادتني الفوالذ وإنتاج النفط والغاز ومنشآت التصنيع. 
شطب أي تدابري للرقابة على االنبعاثات من عمليات التصنيع هذه، ومتشيًا مع املداخل املقرتحة يف املرفق 
زاي، قمت بإدراج فئتني إضافيتني للمصادر يف املرفق واو، ومها عمليات تصنيع املنتجات املضاف إليها 

ليات التصنيع اليت تستخدم الزئبق املدرجة يف املرفق دال. وقمت بتنقيح عنوان املرفق ليصبح الزئبق وعم
 ‘‘.قائمة مبصادر انبعاثات الزئبق ومركباته يف الغالف اجلوي’’

  المرفق زاي: اإلطالقات
. ١٣اقرتحت مداخل مغّرية على حنو طفيف للمرفق زاي، تعكس ما أحرز من تقدم بشأن املادة  - ٣٩

 ١٣شمل مفهوم التخلص مدخلني من املداخل السابقة يف املرفق زاي، ليصبحا خاضعني للمادة فاآلن ي
اليت تشرتط إدارة نفايات الزئبق على حنو سليم بيئياً، مبا يف ذلك ألغراض إعادة التدوير واالستعادة وزيادة 

 ‘‘.ياه واألراضيمصادر إطالقات الزئبق يف امل’’القيمة. كذلك قمت بتنقيح عنوان املرفق فأصبح 

  : التخزين١٢المادة 
اية دورتنا الرابعة  - ٤٠ أود اإلشارة إىل أن االختالفات بشأن النهج املتبع اليت كانت ال تزال قائمة عند 

واليت جتلت يف مشروع نص الدورة الرابعة تتعلق مبا إذا كان ينبغي ملؤمتر األطراف أن يعتمد اشرتاطات 
مرفق إضايف أو يف شكل وثيقة توجيهية. ويدعو كل من اخليارين إىل األخذ للتخزين السليم بيئيًا يف شكل 

يف االعتبار للمبادئ التوجيهية ذات الصلة يف إطار اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 
 والتخلص منها عرب احلدود.

ج مماثل فيما خيص املادتني  - ٤١ راف تدابري تأخذ يف ، أي أن تتخذ األط١٣و ١٢وإين أقرتح اتباع 
االعتبار التوجيهات ذات الصلة وتتوافق مع أي اشرتاطات قد يعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق إضايف. 

 وأعتقد أن هذا النهج سيحافظ على مجيع املواقف. 

  : نفايات الزئبق١٣المادة 
ها الفريق هي مادة أخرى جرى حبثها باستفاضة خالل الدورات املاضية، كما نظر في ١٣املادة  - ٤٢

القانوين. وقد أجريت بعض التعديالت عليها إلضفاء مزيد من الوضوح واستجابة لألسئلة اليت أثارها الفريق 
 القانوين.

وترمي الفقرة األوىل إىل تكريس استخدام التعاريف املوضوعة يف إطار اتفاقية بازل فيما يتعلق  - ٤٣
ية تعاريف حمددة تتعلق بنفايات الزئبق يف إطار صك مبسائل النفايات اخلاصة بالزئبق. وتكرس الفقرة الثان

الزئبق. وترد هذه التعاريف كتكميل للتعاريف العامة للزئبق كنفاية خطرة يف إطار اتفاقية بازل. وقد قمُت 
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ا، واقرتحت أيضًا نصًا يستخلص اهلدف املتمثل يف ضمان اإلدارة السليمة  ٣بتحرير الفقرة  تسهيًال لقراء
 ايات.بيئياً للنف

ومل أعُد نصًا مقرتحًا حلّل املسألة (وليحل بالتايل حمل النص بني أقواس معقوفة) املتعلقة بالتجارة  - ٤٤
 بني غري األطراف يف اتفاقية بازل. 

  : الموارد واآلليات المالية١٥المادة 
س ن املوارد املالية تعكأأسفرت املناقشات الغنية اليت جرت إبان دورتنا الرابعة عن أحكام بش - ٤٥

الطائفة الواسعة من وجهات النظر املعرب عنها. وقد حاولت، عند إعدادي للنص، أن أدمج خمتلف 
االقرتاحات وأن أحرر النص ليشمل مجيع املتطلبات السياساتية الرئيسية املعرب عنها خالل املناقشات، وأن 

 ة.أقدم يف الوقت نفسه نصاً أكثر دقة تستند إليه املفاوضات يف دورتنا اخلامس

الصادر عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة  ٢٥/٥بإقرار اسُتقي من املقرر  ١٥وتبدأ املادة  - ٤٦
للبيئة، ويتعلق مبا لبناء القدرات واملساعدة املالية والتقنية من أمهية يف جناح تنفيذ االتفاقية. ويلي ذلك 

ل اضطالعها بأنشطة على التسليم بأن مجيع األطراف ستساهم يف إجناح تنفيذ صك الزئبق من خال
املستوى الوطين. وتنشئ املادة آلية مالية، مث تشري إىل أن األموال ستوفر لألنشطة وفقًا ملا يتفق عليه مؤمتر 
األطراف. مث حتدد املادة اختيارات تتعلق بإدراج صندوق والكيان أو الكيانات اليت قد تتوىل تشغيل اآللية. 

ن املسائل اليت تنتظر وضع اختيارات سياساتية هلا يف دورتنا اخلامسة، لة هي واحدة مأوحيث أن هذه املس
بالعناصر الرئيسية للخيارات املقدمة خالل الدورة الرابعة، لكنين قمت بتحرير االقرتاحات  فقد احتفظتُ 

هلا عملية يستعرض مؤمتر األطراف من خال حتدد املادة بعد ذلكو جلعلها أكثر بساطة بغية تيسري املداوالت. 
 مستوى التمويل وفعالية اآللية املالية، وحتدد أخرياً األساس للمسامهات يف متويل اآللية.

وأشري هنا إىل أن من غري املمكن لالتفاقية أن تشمل التمويل للفرتة االنتقالية الفاصلة بني توقيع  - ٤٧
اسرتعي  ننفاذ. وأود أصك الزئبق خالل املؤمتر الدبلوماسي املزمع عقده يف اليابان ودخول الصك حيز ال

اية الدورة الرابعة، واليت ترد يف  ا األمانة بناء على طلبكم يف  انتباهكم إىل مشاريع القرارات اليت أعد
 . UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6/1الوثيقة 

  : المساعدة التقنية وبناء القدرات١٦المادة 
اي - ٤٨ ة دورتنا الرابعة. وحيث أن فحوى كانت هناك فقرتا ديباجة يف نص هذه املادة اليت أعدت يف 

عليه األطراف  ، وقد يتجلى أيضًا يف الديباجة، وفقًا ملا ستتفق١٥هاتني الفقرتني يتجلى يف فقرة من املادة 
 ن الديباجة، فلم أدرج هاتني الفقرتني يف مشروع نصي.بشأ

الواردة يف مشروع نص وقد احتفظت باخليارات املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا  - ٤٩
نص حيدد كًم ما سيقدم من مساعدة. ، إضافة إىل ١٥رابطة باملادة ، اقرتحت ٢الدورة الرابعة. ويف الفقرة 

 خيارًا يقضي بأن يوفر مؤمتر األطراف املزيد من التوجيه يف هذا الصدد. واقرتحتُ  ٣يف الفقرة  وأدرجتُ 
 معقوفة يف الوقت احلاضر.اس و يف العنوان بني أق‘‘ وبناء القدرات’’وضع 
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  : تقييمات الفعالية٢٣المادة 
أن جيرى تقييم للفعالية يف موعد ال يتجاوز ست سنوات بعد دخول  ٢٣اقرتحت يف املادة  - ٥٠

االتفاقية حيز النفاذ. وقد أجريت أيضًا تغيريات ذات طابع حتريري لتحسني االتساق يف صياغة املادة 
، على حنو يستوعب ‘‘لرتتيبات’’الصياغة لإلشارة إىل وضع مؤمتر األطراف . وقمت بتعديل اللغوية وتراكيبها

، ليشمل أكثر ‘‘تقييمات الفعالية’’املسائل احملددة يف مشروع نص الدورة الرابعة. ونّقحُت العنوان فأصبح 
 من تقييم واحد لالتفاقية.

  : األمانة٢٥المادة 
ريري. فمشروع نص الدورة الرابعة ات طابع حتهي تغيريات ذ ٢٥للمادة معظم التغيريات املقرتحة  - ٥١

املتعلقة بعالقات التآزر مع اتفاقية بازل، واتفاقية روتردام  ٤للمادة يتضمن نصًا بني أقواس معقوفة يف الفقرة 
املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف 

ولية، واتفاقية استكهومل بشـأن امللوثات العضوية الثابتة. وتعكس األقواس املعقوفة وجهة نظر التجارة الد
أعرب عنها الكثريون إبان دورتنا الرابعة والدورات السابقة، ومفادها أن التكهن بنتائج عملية التآزر بني تلك 

ع القرارات للفرتة االنتقالية اقرتاحات االتفاقيات أمر سابق ألوانه. لكنين اقرتحت أن تدرج األمانة يف مشاري
لتدارس تعزيز التعاون والتنسيق. ويف اعتقادي أن هذا األمر سيضفي على صك الزئبق نطاقًا أكثر انفتاحاً 

 أمام فرص التآزر يف املستقبل.

  مكرراً: هيئات الخبراء ٢٥المادة 
جًا خمتلفة إلنشاء هيئة  مكررًا يعرضان ٢٥يتضمن مشروع نص الدورة الرابعة خيارين للمادة  - ٥٢

بإنشاء هذه اهليئات الفرعية وفقاً  ٢٤أشري إىل أن مؤمتر األطراف سيفوض مبوجب املادة  نللخرباء. وأود أ
ملا تستدعيه الضرورة. وقد وضعت يف اعتباري أيضًا حقيقة مفادها أن احلاجة هليئة خرباء والدور املوكل إليه 

واد األخرى، أي أثناء انعقاد دورتنا اخلامسة. وأعتقد بالتايل أنه سيتاح سيتحددان فقط بعد االتفاق على امل
لنا الوقت الكايف لبحث هذه املسألة على النحو املالئم إبان تلك الدورة. وتبعًا لذلك، ويف ضوء أن املادة 

ح، بدًال مكررًا يف مشروع نصي. واقرت  ٢٥تشمل يف األصل إنشاء هيئات اخلرباء هذه، مل أدرج املادة  ٢٤
عن ذلك، أن يتم إعداد قرار ميكن ملؤمتر املفوضني أن يعتمده، وتفوض اللجنة مبوجبه، خالل الفرتة 
االنتقالية، باستعراض نصوص االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف والتجارب يف إطارها، بغية تقدمي 

ذا الشأن لينظر فيها مؤمتر األطراف إبان اجتماعه األ  ول.توصية 

  : تعديالت االتفاقية٢٧المادة 
نصاً معياريًا مشرتكاً بني الكثري من االتفاقات البيئية املتعددة  ٢٧يتضمن القسم األعظم من املادة  - ٥٣

بنب أقواس معقوفة األحكام  املادة يف مشروع نص الدورة الرابعة، وضعتُ من  ٥األطراف. بيد أنه يف الفقرة 
ا عند حتديد موعد دخول تعديل ما حيز النفاذ، بغرض املتعلقة بأي من األطراف املصد قة سيتم حسا

تفادي مشاكل مماثلة للمشاكل اليت أثارها اعتماد تعديالت التفاق آخر. وقد أزلُت األقواس املعقوفة يف 
 وسني معقوفنيقال تزال بني ‘‘ ثالثة أرباع’’مشروع نصي واقرتحت أن يتم اعتماد املادة مشرياً إىل أن عبارة 

 بسبب عدم وجود اتفاق على عدد األطراف املصدقة بعد.
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  : بدء النفاذ٣٢المادة 
فيما يتعلق بعدد التصديقات املطلوبة كي يدخل صك  ٣٢قررُت أن أقدم خيارًا وحيدًا للمادة  - ٥٤

 الزئبق حيز النفاذ. ويستند اقرتاحي إىل أحكام اتفاقييت روتردام واستكهومل.

  : التحفظات٣٣المادة 
يف مشروع نص الدورة الرابعة خيارين يتعلقان بالتحفظات، أحدمها  ٣٣صيغة املادة تتضمن  - ٥٥

ا واآلخر ال. ومبوجب القانون الدويل، إذا مل تأت معاهدة على ذكر التحفظات فهي مسموحة،  يسمح 
عدة، رهنًا بقاعدة تقول إنه ال جيوز أن تكون التحفظات مناقضة هلدف املعاهدة. واستنادًا إىل هذه القا

وقد وضعت املادة بأكملها  .‘‘ال جيوز إبداء أي حتفظات على هذه االتفاقية’’قمت بتبسيط املادة لتصبح: 
 بني قوسني معقوفني.

  : االنسحاب٣٤المادة 
مل أدرج يف مشروع نصي اخليار الوارد يف مشروع نص الدورة الرابعة والذي يسمح باالنسحاب من  - ٥٦

دت املدة بثالث سنوات، استنادًا إىل سابقة يف االتفاقات البيئية صك الزئبق بعد سنة واحدة، بل حد
 األخرى املتعددة األطراف، واعتقاداً مين بأن السنة الواحدة هي مدة غري كافية لتقييم االلتزام بصك الزئبق.
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  التذييل

  التغييرات في مشروع نص الدورة الرابعة بحسب المادة والمرفق
  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة

املرفق دون تغيري الصيغة الواردة يف الوثيقة  أدرجتُ   الديباجة    
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8.  

  .نصاً جديداً  اقرتحتُ   اهلدف    ١
العالقة مع االتفاقات     مكرراً  ١

  الدولية األخرى
لتوضيح عالقتهما مع اتفاقات  ٢و ١بتحرير الفقرتني  قمتُ 

  .دولية أخرى
وحتريرها  ٦يف املادة  ١٠من الفقرة  ٣الفقرة بتغيري موضع  قمتُ       

  .باعتبارها التزاماً عاماً ال التزاماً خاصاً باملنتجات
  .النص املعروض سابقاً خبط مشطوب أزلتُ   التعاريف    ٢
األسئلة اليت طرحها الفريق القانوين واملتعلقة بتعريف  عاجلتُ       

وع بني بتنظيف النص املوض أفضل التقنيات املتاحة، وقمتُ 
  قوسني معقوفني بغرض تقدمي خيار وحيد.

املنتجات املضاف إليها ’’األقواس من حول تعريف  أزلتُ       
  .‘‘الزئبق

  .‘‘مركبات الزئبق’’بتبسيط تعريف  قمتُ       
  املالحظات التوضيحية املدرجة سابقاً. أزلتُ       
يف تعريف  ‘‘الطرف مبوجب هذه االتفاقية’’اإلشارة إىل  أزلتُ       

  .‘‘االستخدام املسموح به’’
مصادر اإلمداد بالزئبق     ٣

  اإلعفاءين املدرجني سابقاً يف املرفق. أدرجتُ  - ٢الفقرة   هوالتجارة في

بتعديلهما  ن بالتعدين األويل: قمتُ ااملتعلقت ٤و ٣الفقرتان       
حلظر أعمال التعدين اجلديدة وللحد من إنتاج الزئبق من املناجم 

ا يف املرفق دال أو بغرض القائمة الستخدا مات مسموح 
  التخلص منه.

  ُحذفت. – ٤بديالً و ٣و ٢الفقرات       
ام األطراف بتحديد بتعديل الفقرة إلدراج التز  : قمتُ ٥الفقرة       

رتاط التخلص من الزئبق الناجم عن معامل املخزونات، واش
تصنيع الكلور والقلويات، وقصر استخدام الزئبق من املصادر 

خرى على االستخدامات املوافق عليها أو التخلص أو األ
التصدير بعد احلصول على موافقة، باإلضافة إىل ختزينه بصورة 

  سليمة بيئياً.
  : ُحذفت.٧و ٦بديًال و ٥الفقرات       
بتعديل الفقرة لتشمل عناصر  حالياً): قمتُ  ٦بديًال ( ٧الفقرة       

راف وغري تفرض الرقابة على الصادرات إىل كل من األط
  األطراف.
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  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة
  : ُحذفتا.٩و ٨الفقرتان       
بتعديل الفقرة على حنو مماثل  حالياً): قمتُ  ٧( ١٠الفقرة       

بديًال لتشمل عناصر تفرض الرقابة على الواردات من   ٧للفقرة 
  كل من األطراف وغري األطراف.

  : حذفت.١١الفقرة       
إلشارة إىل املادة بتبسيط الفقرة ل حالياً): قمتُ  ٨( ١٢الفقرة       

الوثائق املالئمة اليت تبّني استيفاء ’’بدًال من عبارة  ٢٢
  .‘‘اشرتاطات هذه املادة

جديدة تنص على استقاء التوجيه من  ٩فقرة  : أدرجتُ ٩الفقرة       
مؤمتر األطراف. واهلدف من ذلك هو إفساح الفرصة إلضافة 

ة من التفاصيل يف مرحلة الحقة، ومنها التفاصيل احملذوف
  .١١و ٩و ٨الفقرات 

  مل تدرج يف مشروع النص املقدم من الرئيس.  املخزونات    ٤
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8مل تدرج يف الوثيقة       ٥
املنتجات املضاف إليها     ٦

  الزئبق
بالصياغة اليت ال تسمح باملنتجات املدرجة  : احتفظتُ ١الفقرة 

اريخ التخلص يف القسم األول من املرفق جيم بعد انقضاء ت
  التدرجيي.

صيغة جديدة تتعلق بالقسم الثاين اجلديد من  : أدخلتُ ٢الفقرة       
  املرفق جيم الذي أدرجت فيه املنتجات املقيد استعماهلا.

حالياً) هو  ٣مكررًا ( ١اهلدف من السجل املذكور يف الفقرة       
من املرفق جيم  ٣إدراج املنتجات اليت كانت مدرجة يف القسم 

السابق، وفقًا للمشار إليه يف املرفق األول ملشروع نص الدورة يف 
  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(الرابعة 

جديدة لتكريس معايري استعراض املرفق جيم.  ٩فقرة  أدرجتُ       
من مشروع  ٧ – ٥وقد استمدت هذه املعايري من الفقرات 

رة نص الدورة الرابعة، باإلضافة إىل اقرتاح مت حبثه خالل الدو 
  الرابعة ويتعلق بتقييم البدائل.

مل أدرج الفقرات املتعلقة باالستثناءات أو اإلبالغ أو مالغم       
  األسنان.

ىل هيئة اخلرباء أو عملية استعراض املرفق جيم تشري إ مل تعد      
االستعراضات املنتظمة. وإذا ما رغب مؤمتر األطراف يف 

اضات املنتظمة استخدام هيئة للخرباء أو إذا رأى لالستعر 
  ختوله ذلك. ٢٤ضرورة، فإن املادة 

عمليات التصنيع اليت     ٧
  يستخدم فيها الزئبق

  عنوان جديد
 ٧: تتضمن تعريف عمليات التصنيع الوارد يف الفقرة ١الفقرة 
  سابقاً.
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  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة
بتبسيط الصيغة املقدمة مسبقًا بوصفها الفقرة  : قمتُ ٢الفقرة       

  خرى.مع املواد األ وحتسني االتساق ١
تتعلق بالقسم الثاين اجلديد من  : أدرجُت صيغة جديدة٣الفقرة       

  املرفق دال الذي أدرجت فيه العمليات املقيد استخدامها.
باملواد  ٧(أ): قمت بتبسيط الصياغة وربط املادة  ٤الفقرة       

  املتعلقة باالنبعاثات واإلطالقات.
حديد املنشآت ): أوضحت الصياغة املتعلقة بتج( ٤الفقرة       

  جاً وحيداً هلذا االشرتاط. واقرتحتُ 
  : احتفظت خبيارين للمنشآت اجلديدة.٥الفقرة       
أقرتُح عملية لتعديل اإلدراج يف املرفق دال، وهي عملية مماثلة       

  لتعديل القوائم يف املرفق جيم. ٦للعملية املقرتحة يف املادة 
اإلعفاءات املتاحة للطرف     ٨

  عند الطلب
  عنوان جديد

بتغيري اإلشارات إىل إعفاءات االستخدامات  : قمتُ ١الفقرة 
ا يف جممل املادة لإلشارة إىل اإلعفاءات من التقيد  املسموح 

  بتواريخ التخلص التدرجيي املشار إليها يف املرفقني جيم ودال.
: قمُت بتبسيط الصيغة املتعلقة بإنشاء سجل ٣و ٢الفقرتان       

  لة على إعفاءات.لألطراف احلاص
تغيريات حتريرية إلضفاء مزيد من الوضوح  : أجريتُ ٤الفقرة       

  على النص.
  : قدمُت خياراً موجزاً من الرئيس.٥الفقرة       
احلالة اخلاصة للبلدان     مكرراً  ٨[

  النامية]
  يءال ش

تعدين الذهب احلريف     ٩
  والضيق النطاق

ريق القانوين بعد نظر : حذفُت احلاشية اليت أضافها الف١الفقرة 
  ‘‘التصنيع’’يف املعىن املزمع ملصطلح 

  احلاشية. : حذفتُ ٢الفقرة       
صيغة توضيحية حتدد بوضوح مىت جيب على  : وضعتُ ٣الفقرة       

  طرف ما أن يقوم بإبالغ األمانة.
: قدمُت خيارًا وحيدًا يستخلص املسائل السياساتية ٥الفقرة       

  يف عدد من اخليارات. الرئيسية احملددة سابقاً 
دون تغيري، بانتظار االتفاق على  ٦: احتفظُت بالفقرة ٦الفقرة       

  .١٦و ١٥املادتني 
  عنوان جديد  االنبعاثات    ١٠

اقرتحت نصًا جديدًا بالكامل يستند إىل املناقشات اجلارية إبان 
  الدورة الرابعة واالقرتاحات الواردة يف تقرير تلك الدورة. 

  عنوان جديد  قاتاإلطال    ١١
نصًا جديدًا بالكامل يستند إىل املناقشات اجلارية إبان  اقرتحتُ 

  الدورة الرابعة واالقرتاحات الواردة يف تقرير تلك الدورة.
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  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة
االنبعاثات واإلطالقات غري     بديالً  ١١

  املقصودة
  ُحذفت

التخزين السليم بيئيًا املؤقت     ١٢
للزئبق، خبالف نفايات 

  الزئبق
قمت بتعديل هذه الفقرة إلنشاء رابطة مع الفقرة  :٢الفقرة 
١٣.  

: أزلُت األقواس املعقوفة من الفقرة وحذفت اإلشارة إىل ١الفقرة   نفايات الزئبق    ١٣
  .‘‘واألحكام’’

حتديدًا إىل أن التعريف املطروح لنفايات الزئبق  : أشرتُ ٢الفقرة       
ملواد أو يأيت حتقيقًا ألغراض صك الزئبق، وأن يطّبق على ا

  األشياء.
، ‘‘وفقًا ألي اشرتاطات’’إعادة صياغة  (أ): اقرتحتُ  ٣الفقرة       

باإلضافة إىل بعض التغيريات التحريرية، مما يعكس على حنو 
صريح حق مؤمتر األطراف يف وضع هذه االشرتاطات وضرورة 

ا.   تقّيد األطراف 
  ال شيء  املواقع امللوثة    ١٤
    ملاليةاملوارد واآلليات ا    ١٥

بصيغة استقيتها من املقرر  ١و ١عن الفقرتني ما قبل  استعضتُ 
٢٥/٥.  

ودمج عناصر منها يف  ١البديل  ٢و ٢ نيحبذف الفقرت قمتُ       
  .٢ة الفقر 

  .١البديل  ٣أقرتح استخدام الفقرة       
يف فقرة  ٥و ٤أقرتح إدماج عناصر من مجيع اخليارات للفقرتني       

لك، قمت بنقل املفهوم املتعلق بقدرة منقحة. وعالوة على ذ ٤
  مكرراً.  ٨األطراف من الفقرة 

وتتضمن هذه الفقرة أيضاً  .: احتفظت خبيار الصندوق٦الفقرة       
  إقراراً باحلاجات اخلاصة ألقل البلدان منواً.

: احتفظت مبفهوم استعراض مستوى التمويل وفعالية ٨الفقرة       
  اآللية املالية.

  أساس املسامهات يف الصندوق. 9ة حتدد الفقر       
املساعدة التقنية [وبناء     ١٦

  القدرات]
  عنوان جديد

رابطة مباشرة مع اآللية املنشأة مبوجب الفقرة  ٢تتضمن الفقرة 
. وقد أجريت تغيريات يتوخى منها املزيد من التوضيح ١٥

  وسهولة القراءة.
  ال شيء  نقل التكنولوجيا    مكرراً  ١٦
فيذ] [االمتثال] جلنة [التن    ١٧

  [التنفيذ واالمتثال]
العنوان حبيث يعكس املضمون املقرتح للمادة  العنوان: اختصرتُ 
  على حنو أفضل.
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  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة
النص املوضوع بني قوسني معقوفني [جيب]  : حذفتُ ٢الفقرة       

  بأجزاء أخرى موضوعة بني قوسني معقوفني. [جيوز] واحتفظتُ 
  : احتفظت خبيارين.٣الفقرة       
: قمت بتعديل النص توخيًا لالتساق يف إشارته ٣و ٢الفقرتان   بادل املعلوماتت    ١٨

  إىل منظمات أخرى.
إعالم اجلمهور وتوعيته     ١٩

  وتثقيفه
يف  مباتعديالت لتحسني االتساق مع املواد األخرى،  أجريتُ 

ذلك الصيغة املتعلقة باجملموعات السكانية املعرضة للتضرر. 
على حنو يعكس  ‘٥’(أ)  ١ة يف الفقرة وأزلُت األقواس املعقوف

  .٢٠ن املادة أما جرى من مناقشات بش
تغيريات حتريرية طفيفة لتوضيح التزامات األطراف.  أجريتُ   البحوث والتطوير والرصد    ٢٠

وقمت بتقسيم املادة إىل فقرتني وعّدلت الصياغة لتحسني 
  االتساق.

  ال شيء  اجلوانب الصحية    مكرراً  ٢٠
  ال شيء  لتنفيذخطط ا    ٢١
  .٢١املادةبانتظار تسوية باألقواس املعقوفة  : احتفظتُ ١الفقرة   اإلبالغ    ٢٢
باألقواس املعقوفة بانتظار القرار بشان املواد  : احتفظتُ ٢الفقرة       

  املوضوعية.
ا إىل  : أجريتُ ٣الفقرة        تغيريًا طفيفًا يف الصيغة املشار 

  األطراف.
  نوان جديدع  تقييم الفعالية    ٢٣

  : اقرتحت توقيتاً إلجراء التقييم١الفقرة 
وتعديل النص لإلشارة إىل  ٣بنقل الفقرة  : قمتُ ٢الفقرة       

احلاجة جلميع البيانات الالزمة إلجراء تقييم الفعالية وترك 
  تفاصيل العملية ليقررها مؤمتر األطراف.

 : أزلُت األقواس املعقوفة من حول اإلشارة إىل٣الفقرة       
املعلومات املالية، وأجريت تغيريات حتريرية طفيفة لتحسني 

  االتساق.
  االسم املقرتح للجنة التنفيذ واالمتثال. تُ (د): أدرج ٥الفقرة   مؤمتر األطراف    ٢٤

آخذاً  ٧و ٦بتبسيط اإلشارة إىل املادتني  (و): قمتُ ٥(الفقرة 
 النص يف االعتبار التغيريات اليت أجريت على هاتني املادتني يف

  املنقح.
(مكرراً) ستحتاج إىل حبثها بعد  ٥يرجى االنتباه إىل أن الفقرة 

  .٢١القرار بشأن املادة 
  : أجريت تغيريات حتريرية طفيفة.٣ -  ١الفقرات   األمانة    ٢٥
اإلشارات احملددة إىل التآزر مع اتفاقيات بازل  : أزلتُ ٤الفقرة       

ات طابع عام إىل وروتردام واستكهومل، واحتفظت بإشارة ذ
التعاون والتنسيق مع االتفاقيات املتعلقة باملواد الكيميائية 

  والنفايات.
  ُحذفت  هيئات اخلرباء    مكرراً  ٢٥
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  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة
  ال شيء  تسوية املنازعات    ٢٦
: أزلُت األقواس املعقوفة من حول النص املتعلق ٥الفقرة   تعديالت االتفاقية    ٢٧

حتسب لتحديد دخول باألطراف اليت بعدد األطراف اليت ست
  التعديالت حيز النفاذ.

  ال شيء  اعتماد وتعديل املرفقات    ٢٨
  ال شيء  حق التصويت    ٢٩
  ال شيء  التوقيع    ٣٠
التصديق أو القبول أو     ٣١

  اإلقرار أو االنضمام
  ال شيء

 ‘‘اخلمسني’’: أزلُت األقواس املعقوفة من حول ١الفقرة   بدء النفاذ    ٣٢
  يف أحد اخليارات. ‘‘ثنيالثال’’وحذفت كلمة 

  : احتفظت باألقواس املعقوفة حول النص.٤الفقرة       
لكنين  ‘‘ال حتفظات’’النص املوجود بني قوسني معقوفني  أزلتُ   التحفظات    ٣٣

  وضعت املادة بأكملها بني قوسني معقوفني.
وحذفت  ‘‘ثالث’’: أزلُت األقواس املعقوفة من حول ١الفقرة   االنسحاب    ٣٤

  كخيار.  ‘‘واحدة’’كلمة 
  ال شيء  الوديع    ٣٥
  ال شيء  حجية النصوص    ٣٦
مل يدرج يف مشروع نص الدورة الرابعة   مصادر اإلمداد بالزئبق  ألف  

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(.  
الزئبق ومركبات الزئبق اخلاضعة   باء  

  لتدابري التجارة الدولية
مل يدرج يف مشروع نص الدورة الرابعة 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(.  
املنتجات املضاف إليها   جيم   

  الزئبق
بتقسيم القائمة إىل قسمني، وأدرجت يف القسم األول  قمتُ 

املنتجات اخلاضعة للتخلص التدرجيي ويف القسم الثاين املنتجات 
اخلاضعة للتقييد ألن التخلص التدرجيي منها يعترب أمرًا غري جمٍد 

  حالياً.
نتجات يف املرفق، باالستناد إىل بوضع قائمة مؤقتة للم وقمتُ 

األمثلة الواردة يف القسم األول من التذييل ألف للمرفق يف 
، )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(مشروع نص الدورة الرابعة 

  وأدرجت أيضاً االستثناءات كما وردت سابقاً.
عمليات التصنيع اليت   دال  

يستخدم فيها الزئبق أو 
  مركبات الزئبق

وأدرجت يف العمليات يف املرفق إىل قسمني، قمُت بفصل قائمة 
القسم األول املنتجات اخلاضعة للتخلص التدرجيي ويف القسم 

. وأدرجت تواريخ مقرتحة الثاين املنتجات اخلاضعة للتقييد
للتخلص التدرجيي، وقمت بنقل إنتاج مونومر كلوريد الفاينل من 

  القسم األول إىل القسم الثاين.
صياغة للعمليات األخرة اليت قد يتم إدراجها، بتنقيح ال وقمتُ       

  واستندت يف ذلك إىل الصياغة املقرتحة يف دورتنا الرابعة.
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  غييراتالت  العنوان  المرفق  المادة
تعدين الذهب احلريف   هاء  

  والضيق النطاق
(و)، قمت حبذف النص املوجود بني قوسني  ١يف الفقرة 
، ونتج عن ذلك أن النص احلايل يشري ‘‘استرياد و’’معقوفني 

  ة.إىل حتويل الوجه
قائمة مبصادر انبعاثات   واو  

الزئبق ومركباته يف الغالف 
  اجلوي

  عنوان جديد
بتنقيح النص الوارد يف املرفق باالستناد إىل النص الذي  قمتُ 

اقرتحه فريق االتصال يف دورتنا الرابعة، وأدرجت أيضًا فئات 
  .٧واملادة  ٦إضافية بعد تنقيح املادة 

مصادر إطالقات الزئبق يف   زاي  
  واملياه األراضي

  عنوان جديد
بتنقيح النص الوارد يف املرفق باالستناد إىل النص الذي  قمتُ 

  .اقرتحه فريق االتصال يف دورتنا الرابعة
اإلطالقات غري املقصودة   زاي بديل  

  يف الغالف اجلوي
  ُحذف.

[توجيه] [وضع اشرتاطات]   حاء  
  بشأن التخزين السليم بيئياً 

الدورة الرابعة مل يدرج يف مشروع نص 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(.  

  ال شيء.  إجراءات التحكيم والتوفيق  ياء  
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  المرفق الثاني

  لصك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبقنص مقدم من الرئيس 
  المحتويات
  احملتويات
  ١٩  ............................................................................................  احملتويات

  ٢١  .................. ................................................................  الديباجة  - ألف
  ٢٢  .............................................................................  مقدمة  -باء 
  ٢٢  .............................................................................  اهلدف  -  ١
  ٢٢  ...............................................  العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى - مكرراً ١
  ٢٢  ...........................................................................  التعاريف  -  ٢

  ٢٣  .....................................................................  اإلمداد والتجار  -  جيم
  ٢٣  ................... ................................ مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه  -  ٣

  ٢٥  .................................................................  املنتجات والعمليات  -هاء 
  ٢٥  ........................................................  جات املضاف إليها الزئبقاملنت  -  ٦
  ٢٦  .............................  عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق  -  ٧
  ٢٨  ................................................  اإلعفاءات املتاحة للطرف عند الطلب  -  ٨
  ٢٩  .....................................................  احلالة اخلاصة للبلدان النامية]-مكرراً  ٨[
  ٢٩  .................. ................................  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  - واو
  ٢٩  .................. ................................  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  -  ٩

  ٣٠  .............................. ................................  االنبعاثات واإلطالقات  - زاي 
  ٣٠  ..........................................................................  االنبعاثات  -  ١٠
  ٣٣  .........................................................................  اإلطالقات  - ١١

  ٣٥  ................................................التخزين والنفايات واملواقع امللوثة بالزئبق  - حاء 
  ٣٥  ...............................   بيئياً املؤقت للزئبق، خبالف نفايات الزئبق التخزين السليم  -  ١٢
  ٣٥  ....... ................................................................  نفايات الزئبق  -  ١٣
  ٣٦  .................................................................  املواقع امللوثة بالزئبق  -  ١٤
  ٣٧  ....... ................................  املوارد املالية واملساعدة التقنية املساعدة يف التنفيذ  -طاء 
  ٣٧  ................................................................  املوارد واآلليات املالية  -  ١٥
  ٣٨  .....................................................  املساعدة التقنية [وبناء القدرات]  - ١٦
  ٣٨  ................................................................  نقل التكنولوجيا -مكرراً  ١٦
  ٣٩  ....... ................................  [[جلنة] [التنفيذ] [االمتثال] [التنفيذ واالمتثال][  -  ١٧

  ٣٩  ...............................................................................    ١اخليار 
  ٣٩  ...............................................................................    ٢اخليار 

  ٤٠  ............................................  التوعية والبحوث والرصد وإبالغ املعلومات  -ياء 
  ٤٠  .....................................................................  تبادل املعلومات  -  ١٨
  ٤١  ........................................................  إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه  -  ١٩
  ٤١  ............................................................ البحوث والتطوير والرصد  -  ٢٠



UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3 

20 

  ٤٢  .............................................................  اجلوانب الصحية - مكرراً  ٢٠[
  ٤٣  ....... ................................................................  خطط التنفيذ  -  ٢١
  ٤٤  ............................................................................  اإلبالغ  -  ٢٢
  ٤٤  ....................................................................  تقييمات الفعالية  -  ٢٣

  ٤٥  ............................... ................................  الرتتيبات املؤسسية  - كاف
  ٤٥  ...... ................................................................  مؤمتر األطراف  -  ٢٤
  ٤٦  .............................................................................  األمانة  -  ٢٥
  ٤٦  ....................................................................  تسوية املنازعات  -الم 
  ٤٦  ....................................................................  تسوية املنازعات  -  ٢٦
  ٤٧  .............................. ................................  مواصلة تطوير االتفاقية  -م مي
  ٤٧  ...................................................................  تعديالت االتفاقية  -  ٢٧
  ٤٨  .............................. ................................اعتماد وتعديل املرفقات  -  ٢٨
  ٤٨  ...... ................................................................  أحكام ختامية  - نون 
  ٤٨  ...... ................................................................  حق التصويت  -  ٢٩
  ٤٩  .............................................................................  التوقيع  -  ٣٠
  ٤٩  .............................................  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام  -  ٣١
  ٤٩  ..........................................................................  بدء النفاذ  -  ٣٢
  ٥٠  .........................................................................  التحفظات  -  ٣٣
  ٥٠  .........................................................................  االنسحاب  -  ٣٤
  ٥٠  .............................................................................  الوديع  -  ٣٥
  ٥٠  .....................................................................  حجية النصوص  -  ٣٦

  ٥١  ....................................................  املنتجات املضاف إليها الزئبق املرفق جيم:
  ٥٣  ..........................  املرفق دال: عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

  ٥٤  ..............................................  رفق هاء: تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقامل
  ٥٥  .............................  قائمة مبصادر انبعاثات الزئبق ومركباته يف الغالف اجلوي املرفق واو:

  ٥٦  .........................................  واملياه در إطالقات الزئبق يف األراضياملرفق زاي: مصا
  ٥٧  ........................................................  املرفق ياء: إجراءات التحكيم والتوفيق
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  الديباجة  -ألف 
  إن األطراف يف هذه االتفاقية،

  ،١٦و ١٥و ٧و ٦ن البيئة والتنمية، وال سيما املبادئ مبادئ إعالن ريو بشأ من جديد [إذ تؤكد
بأمهية املسؤوليات املشرتكة ولكن املتمايزة يف التصدي ملا يرتبط مبناولة الزئبق غري  وإذ تسلم

  ،الصحيحة من مشاكل للبيئة وللصحة البشرية
صحة البشرية وأن ضارة على البيئة وال بأن مناولة الزئبق غري الصحيحة ترتك آثاراً  وإذ تسلم أيضاً 

ا ومناسبة وكذلك نقل التكنولوجيا إىل  التعاون الدويل عن طريق تعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ 
ا مبرحلة انتقال هو أمر أساسي لضمان قدرة تلك البلدان على  البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

ا مبوجب هذه االتفاقية   ،الوفاء بالتزاما
من جديد احلاجة املاسة إىل اعتماد تدابري خاصة لتلبية احتياجات البلدان النامية  تؤكد وإذ

ا مبرحلة انتقال، مبا يف ذلك توفري موارد مالية إضافية   ،والبلدان اليت متر اقتصادا
بأن تقدمي التعاون التقين الكايف ويف الوقت املناسب ونقل التكنولوجيا لتلبية احتياجات  وإذ تسلم

ا مبرحلة انتقال ضروريان لتنفيذ هذه  وأولويات األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصادا
  ،االتفاقية على حنو فعال

من جديد أن من الضروري التكفل بتعبئة أموال كافية لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية من  وإذ تؤكد
  ]،ِقَبل مجيع األطراف

املالية من مسامهات من البلدان املتقدمة النمو لدعم بناء القدرات  على متويل اآللية وقد اتفقت
  ،ومتطلبات البلدان النامية بشأن االمتثال ألحكام هذه االتفاقية، مبا يف ذلك بواسطة نقل التكنولوجيا

التزام األطراف حبماية الصحة البشرية والبيئة من الضرر الذي ينجم عن  وإذ تأخذ يف احلسبان
بالعمل الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية للتعاون مع األطراف بشأن مراقبة الزئبق  قراراً الزئبق، وإ

  ،يف قطاع الصحة وللتشجيع على ختفيض استخدامه تدرجيياً 
بأنشطة منظمة الصحة العاملية بشأن محاية الصحة البشرية بالنسبة إىل التأثريات الضارة  وإذ تسلم

الصحيحة ودور اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها  املرتبطة مبناولة الزئبق غري
عرب احلدود بالنسبة إىل نقل نفايات الزئبق والتخلص النهائي منها عرب احلدود، وبأن مسامهة كلتيهما جيب 

  ،أن تؤخذ يف االعتبار لتحقيق اهلدف من أحكام هذه االتفاقية وتطبيق تلك األحكام
يف هذه االتفاقية فيما يتعلق باحلد من  املزمعةبأوجه التآزر األساسية بني التدابري  م أيضاً وإذ تسل

استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والسياسات واإلجراءات املوجهة حنو القضاء على 
اف اإلمنائية لأللفية واملبدأين الفقر املدقع واجلوع، على كل من الصعيد الوطين والصعيد العاملي، وفقًا لألهد

 ]،من مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ٦و ٥

 قد اتفقت على ما يلي:
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  مقدمة  - باء 
  الهدف  -  ١

لزئبق لالبشرية املنشأ  اإلطالقاتاهلدف من هذه االتفاقية هو محاية صحة اإلنسان والبيئة من   
  .األراضي الزئبق ومرّكبات

  االتفاقات الدولية األخرىالعالقة مع   - مكرراً  ١
  رف نابعة من أي اتفاق دويل قائم.ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية على حقوق والتزامات أي ط  -  ١
دولية أخرى ذات صلة ال تتعارض مع هدفها،   اتفاقاتتنّفذ هذه االتفاقية بطريقة متعاضدة مع   -  ٢

  .١كما هو مبني يف املادة 
مينع أي طرف من فرض اشرتاطات إضافية سعيًا منه حلماية صحة ال حتتوي هذه املادة على ما   -٣

  .البشر والبيئة من التعرض للزئبق
  التعاريف  -  ٢

  ألغراض هذه االتفاقية:
يعين تعدين الذهب من ِقَبل عمال مناجم أفراد  ‘‘تعدين الذهب احلريف والضيِّق النطاق”  (أ)

  أو شركات صغرية باستثمار وإنتاج حمدودين؛
، وإذا كان ذلك ليس التقنيات األكثر فعالية يف [منع]تعين ‘‘ ضل التقنيات املتاحةأف’’  (ب)

االنبعاثات على البيئة  اإلطالقات و وأثر تلك  األراضيو انبعاثات الزئبق يف املاء إطالقات و عملياً، احلد من 
اضي ذلك الطرف. ككل، مع مراعاة االعتبارات االقتصادية والتقنية لطرف ما أو ملرفق ما موجود على أر 

  ويف هذا السياق:
  يعين األكثر فعالية يف حتقيق مستوى عام مرتفع من محاية البيئة ككل؛‘‘ أفضل’’  ‘١’
، فيما يتعلق بطرف معني ومرفق معني على أراضي ذلك الطرف، تعين ‘‘املتاحة’’  ‘٢’

التقنيات اليت ُتستحدث على نطاق ميّكن من التنفيذ يف قطاع صناعي ذي صلة 
ظل ظروف صاحلة اقتصاديًا وتقنياً، مع أخذ التكاليف والفوائد يف االعتبار، يف 

سواء اسُتخدمت التقنيات أو أُنتجت، أو مل ُتستخدم أو تُنتج، على أراضي 
، كما حيدده ذلك عليها الطرف املعين، بشرط أن يكون حصول مشّغل املرفق

  الطرف؛
املمارسات التنفيذية والطرق اليت و  التكنولوجيات املستخدمة تعين‘‘ التقنيات’’  ‘٣’

ا املنشآت وتُبىن وتصان وجيري تشغيلها ورفعها من اخلدمة.   تصمم 
بري واسرتاتيجيات التحكم تعين تطبيق أنسب مزيج من تدا ‘‘أفضل املمارسات البيئية’’  )ج(

  البيئي؛
  ؛)Hg(0) ،CAS No. 7439-97-6( يعين عنصر الزئبق األويل ‘‘الزئبق’’  (د)
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زئبق وعنصر كيميائي ال منتعين أي مادة تتألف من جزيئات متطابقة  ‘‘الزئبق مركبات’’  (ه)
  ؛آخر أو أكثر
الذي حيتوي على الزئبق أو  املــُنتجأو مكّون  املــُنتجيعين  ‘‘املضاف إليه الزئبق املــُنتج ’’  (و)

  مرّكب زئبق أضيف عمداً؛
ذه يعين دولة أو منظمة إقليمية لل ‘‘الطرف’’  (ز) تكامل االقتصادي توافق على االلتزام 

  االتفاقية وتكون االتفاقية سارية املفعول بالنسبة هلا؛
ا إجيابًا أو سلباً  ‘‘األطراف احلاضرة واملصّوتة’’  (ح) تعين األطراف احلاضرة واليت تديل بأصوا

  يف اجتماع األطراف؛
ن املادة الرئيسية املقصودة فيه هي يعين التعدين الذي تكو  ‘‘التعدين األّويل للزئبق’’  (ط)

  الزئبق؛
ا دول ذات سيادة يف  ‘‘املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي’’  (ي) تعين منظمة أنشأ

منطقة معّينة تنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية، 
امها الداخلي، التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو وختّول إليها، حسب األصول، وفقًا لنظ

  قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها؛
  للزئبق أو ملرَكبات الزئبق: من طرف ما يعين أي استخدام ‘‘االستخدام املسموح به’’  (ك)

  لزئبق ليس مدرجاً يف املرفق جيم؛يف ُمنتج حيتوي على ا  ‘١’
  ُمدرجة يف املرفق دال؛ لعملية تصنيع ليست  ‘٢’
عمالً  إلعفاءاملدرجة يف املرفق جيم أو املرفق دال، املسّجل ألجلها الطرف   ‘٣’

  ؛ أو٨املادة ب
  للبحوث على نطاق خمتربي أو كمعيار مرجعي.  ‘٤’

يعين أي استخدام للزئبق أو  ‘‘االستخدام املسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية’’ بديالً  (ك)[
ومن شأنه أن يأخذ يف االعتبار االحتياجات احملددة للطرف وتوافر  عموماً  ئبق يكون مقبوالً مرَكبات الز 

  ]منتجات وعمليات بديلة.
  والتجار اإلمداد  -  جيم
  والتجارة فيه الزئبقب اإلمدادمصادر   -  ٣

  غراض هذه املادة:أل  -  ١
يف ذلك سبائك الزئبق خالئط الزئبق مع مواد أخرى، مبا ‘‘ الزئبق’’تشمل اإلشارات إىل   (أ)

ا؛ ٩٥اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن    يف املائة من وز
(ثاين) ، و)الكالوميل(املعروف أيضًا باسم كلوريد الزئبق (أول)  وتعين ‘‘ مركبات الزئبق’’  (ب)

  لفيد الزئبق.و ك، وفلز الزجنفر، وسكربيتات الزئبقيك، ونرتات الزئبقي(ثاين)  أكسيد الزئبقيك، و
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  وال تطبق أحكام هذه املادة على ما يلي:  -٢
خمتربي أو   كميات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ستستخدم يف البحوث على نطاق  ‘١’

  كمعيار مرجعي؛
الكميات النزرة من الزئبق أو مركبات الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات   ‘٢’

  املعدنية.
اليت مل تكن قد بدأت على أراضيها  ألويل للزئبقالتعدين اعمليات ال يسمح أي طرف بإجراء   -  ٣

  .بتاريخ نفاذ االتفاقية بالنسبة له
قبل تاريخ نفاذ هذه االتفاقية ال يسمح ألي طرف جتري أعمال التعدين األويل للزئبق على أراضيه   -  ٤

  مصدر اإلمداد هذا، إال ملا يلي:بتصدير الزئبق أو مركبات الزئبق الناجتة عن 
  اجلزء الثاين من املرفق ؛ أو امات املدرجة يفاالستخد  (أ)

  .١٣عمليات التخلص وفقاً للمادة   (ب)
  على كل طرف أن: يتعني  -  ٥

حيدد فرادى خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد عن [س] طناً مرتياً، باإلضافة إىل   (أ)
  املوجودة على أراضيه؛و مرتياً سنوياً  طناً ] ع[بالزئبق اليت تتولد عنها خمزونات تزيد عن  مصادر اإلمداد
مرافق  يشرتط أن يتم التخلص من الزئبق أو مركبات الزئبق الناجتة عن توقيف العمل يف  (ب)

  .١٣وفقاً للمادة  إنتاج احلموض والقلويات
األخرى مجيع كميات الزئبق ومركبات الزئبق اآلتية من مصادر اإلمداد تكون أن  يشرتط  (ج)
  (ب):٤ حتديدها يف الفقرة غري تلك اليت مت

  أو ؛١٣قد مت التخلص منها وفقاً للمادة   ‘١’
  قد استخدمت لغرض مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية؛ أو  ‘٢’
   فقط؛ ٦رت وفقاً للفقرة دّ قد صُ   ‘٣’
إذا كان سيتم استخدامها أو  ١٢قد ُخزنت بطريقة سليمة بيئيًا وفقًا للمادة و   ‘٤’

قبل  خدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقيةتصديرها ألغراض است
  .و تصديرهااستخدامها أ

  إال: أو مركبات الزئبق ال يسمح أي طرف بتصدير الزئبق  -  ٦
  إىل طرف زود الطرف املصّدر مبوافقته اخلطية، وليس ألي غرض سوى:   ) أ(

 استخدام مسح به للطرف املستورد ذاك مبوجب االتفاقية؛ أو  ‘١’

  أو ؛١٣منه بطريقة سليمة بيئياً وفقاً ملا حتدده املادة  لغرض التخلص  ‘٢’
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  ، مبا فيها شهادة تثبت أن:طيةاخل تهاالطرف املصّدر مبوافق تزودطرف دولة غري إىل   (ب)
ألحكام  تكفل امتثاهلالدى الدولة تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة و   ‘١’

  ؛١٣و ١٢املادتني 
ميع ئبق هذه سُتستخدم فقط استخدامًا مسموح به جلالزئبق ومركبات الز وأن   ‘٢’

  .ف مبوجب هذه االتفاقيةاطر األ
   ، إال يف احلاالت التالية:مركبات الزئبق وأطرف باسترياد الزئبق  يألال يسمح   -  ٧

 من طرف أُعطي موافقة خطية ولألغراض التالية:  ) أ(

  ؛ أو١٣التخلص بطريقة سليمة بيئياً وفقاً للمادة   ‘١’
  خدام مسموح به للطرف مبوجب االتفاقية؛الست  ‘٢’

وقدمت له شهادة تثبت أن الزئبق أو مركبات  أعطاها موافقة خطية من دولة غري طرف  ) ب(
 (ب) من هذه املادة، ولألغراض التالية فقط: ٥أو الفقرة  ٣ الفقرةالزئبق مل تأت من املصادر احملددة يف 

  ؛ أو١٣التخلص السليم بيئياً وفقاً للمادة   ‘١’
  الستخدام مسموح به للطرف مبوجب االتفاقية؛  ‘٢’

معلومات تبّني استيفاء اشرتاطات  ٢٢جيب على كل طرف أن يضّمن تقاريره املقدمة عمًال باملادة   -  ٨
  هذه املادة.

(أ)  ٥جيوز ملؤمتر األطراف أن يقدم توجيهات إضافية بشأن هذه املادة، ال سيما بشأن الفقرات   -  ٩
  .٧و ٦و

  تجات والعملياتالمن  - هاء 
  المنتجات المضاف إليها الزئبق  -  ٦

  رتقييد اإلنتاج واالستيراد والتصدي
أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة  تصنيعال يسمح أطرف ل كجيب على    -  ١

نَتجبعد يف املرفق جيم 
ُ
اء التدرجيي احملدد لذلك امل الطرف إعفاء  ىإذا كان لدإال ، انقضاء موعد اإل

  .٨ملادة با  عمالً ُمَسجَّالً 
جيب على كل طرف أن يتخذ تدابريًا لتقييد استخدام املواد املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء   -  ٢

  الثاين من املرفق جيم وفقاً لألحكام احملددة فيها.
ها، لإليها الزئبق وبدائوأن حتتفظ بسجل للمعلومات عن املواد املضاف  نشئأن تاألمانة جيب على   -  ٣

وجيب على األمانة أن ، . وجيوز أيضاً لألطراف تقدمي معلومات أخرى ذات صلةللجمهور وأن جتعلها متاحة
  .للجمهورجتعلها متاحة 
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  ةالمنتجات المجمَّع
إىل املنتجات املنتجات املضاف إليها الزئبق جيب على كل طرف أن يتخذ تدابري ملنع إضافة    -  ٤

  تصديرها.و  استريادهاو  هايصنعتليت ال ُيسَمح مبقتضى هذه املادة ااجملمعة 
  المنتجات الجديدة

غري املشمولة بأي لالستخدامات املنتجات املضاف إليها الزئبق  تصنيع يثين عنكل طرف أن على    -  ٥
سبة استعمال معروف للمنتجات املضاف إليها الزئبق قبل تاريخ دخول هذه االتفاقية حّيز النفاذ بالن

 املــُنتجتقييم ملخاطر وفوائد  وعلى األطراف أال تسمح بتوزيع أي منتج من هذا القبيل إال إذا بّني . للطرف
  متيزه مبنافع تعويضية تعود على البيئة أو صحة اإلنسان.

نَتج، حسب االقتضاء، على الطرف أن يقدِّم إىل األمانة  -  ٦
ُ
مبا فيها أية ، معلومات عن أٍي من هذا امل

نَتج. وعلى األمانة أن جتعل هذه املعلومات متاحة مع
ُ
من  للجمهورلومات عن اآلثار البيئية والصحية هلذا امل

  .من هذه املادة ٣خالل السجل املنشأ مبوجب الفقرة 
  مإدراج المنتجات في المرفق جي

لزئبق يف املرفق جيوز ألي طرف أن يقدِّم اقرتاحًا إىل األمانة من أجل إدراج منتجات مضاف إليها ا  -  ٧
 املنتج حبيث يشتمل االقرتاح على معلومات تتصل مبدى التوافر واجلدوى التقنية واالقتصادية لبدائل، جيم

  .مكرراً  ١واملعلومات عمًال بالفقرة  السجلمع مراعاة ، اخلالية من الزئبق
  جيم المرفق استعراض

يف مدة ال تزيد عن مخس بتعديله وم يقوم مؤمتر األطراف باستعراض املرفق جيم وميكن أن يق  -  ٨
  سنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ.

من هذه املادة، جيب على األطراف  ٨أو  ٧عند إجراء أي استعراض للمرفق جيم عمًال بالفقرة   -  ٩
  أن تأخذ يف اعتبارها كحد أدىن ما يلي:

  ؛٧أي اقرتاح يقدم مبوجب الفقرة   (أ)
  ؛٣املادة  وضوع مبوجباملاملعلومات من السجل   (ب)
ا   (ج) حاجة األطراف للحصول على بدائل خالية من الزئبق متاحة عاملياً، باإلضافة إىل كو

  جمدية من الناحية االقتصادية والتقنية.
  .٢٨ختضع القواعد اليت حتكم تعديل هذا املرفق لإلجراءات احملددة يف املادة   - ١٠

  أو مركبات الزئبق لزئبقالتصنيع التي يستخدم فيها اعمليات   -  ٧
  التعريف إيضاح

عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو ’’ ال تشمل عبارة، واملرفق دال هذه املادة لغرض  -  ١
املواد املضاف  عمليات تصنيع وأالعمليات اليت تستخدم املنتجات املضاف إليها الزئبق  ‘‘مركبات الزئبق

  مة يف معاملة النفايات احملتوية على الزئبق.العمليات املستخد وأإليها الزئبق 
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  تقييد االستخدام
عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق يف  على كل طرف أال يسمح باستخدام الزئبق أو مرَكبات الزئبق  -  ٢

إذا كان لدى الطرف إعفاء إّال احملدد يف ذلك املرفق للعمليات الفردية،  التخلص التدرجييبعد تاريخ دال 
  .٨عمًال بالفقرة  مسجل

يتخذ كل طرف تدابري لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف العمليات املدرجة يف املرفق   -  ٣
  فيه.  دال، وفقاً لألحكام احملددة
  التدابير المتعلقة بالمرافق

ع على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخدم الزئبق أو مرَكبات الزئبق يف عمليات التصني  -  ٤
  املدرجة يف املرفق دال أن يقوم مبا يلي:

وفقًا للمادتني انبعاثات الزئبق وإطالقاته من تلك املنشآت،  للتعامل معاختاذ إجراءات    (أ)
  ؛على التوايل ١١و ١٠

ملادة عمًال باالتقارير املقدمة  يفذه الفقرة  عمالً إدراج املعلومات عن التدابري املتخذة و   (ب)[
  ]؛٢٢

واليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف العمليات املرافق املوجودة على أراضيه  دحتدي  [(ج)
بعد دخول االتفاقية  سنوات[×]يف غضون فرتة ال تتعدى املدرجة يف املرفق دال، وموافاة أمانة االتفاقية، 

نوية املستخدمة من تقدير للكمية السوباملرافق هذه عدد وأنواع مبعلومات عن حيز النفاذ بالنسبة للطرف، 
  ].بإتاحة هذه املعلومات للجمهور. وتقوم األمانة أو مركبات الزئبق املستخدمة يف تلك املرافق الزئبق
  جديدةالمرافق ال
ال ينبغي لكل طرف أن يسمح باستخدام الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف مرافق جديدة باستخدام   - ٥[

  وال جيوز أن تكون هذه املرافق موضع إعفاءات.]درجة يف املرفق دال. ع املُـ يصنتعمليات ال
مرفق جديد يستخدم العمليات املدرجة يف املرفق دال دون  بأييسمح  الينبغي لكل طرف أ - بديالً  ٥[

 ،عن قصد الزئبق أو مرّكبات الزئبق اأي مرفق جديد يستخدم أي عملية تصنيع أخرى يضاف فيهأو ، إعفاء
ظِهر على حنو يرضي مؤمتر األطراف أن عملية التصنيع توفِّر فائدة اجتماعية إّال حيثما يستطيع الطرف أن يُ 

هامة وأنه ال تتوفر بدائل خالية من الزئبق وجمدية اقتصاديًا لتقدمي هذه الفائدة مع مراعاة الظروف الوطنية 
  واالقتصادية لذلك الطرف.]

  تبادل المعلومات
والبدائل اخلالية من الزئبق واجملدية  ،شأن نقل التكنولوجياُتَشجَّع األطراف على تبادل املعلومات ب  -  ٦

يف الزئبق ومركبات الزئبق إلزالة استخدام ، وحيثما أمكن، والتدابري والتقنيات املمكنة خلفض، اقتصادياً وتقنياً 
  .اإلطالقات النامجة عنهانبعاثات و القضاء على االو عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق دال 
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  المرفق دال لعمليات فيإدراج ا
اقرتاحًا إىل األمانة بإدراج عملية ما يف املرفق دال. وجيب على الطرف  جيوز ألي طرف أن يقدم   -  ٧

  معلومات تتعلق بتوافر بدائل من غري الزئبق وجدواها االقتصادية والتقنية.اقرتاحه ضّمن أن يُ 
  دال المرفق استعراض

دخول االتفاقية حيز بعد مخس سنوات  يف موعد ال يتعدى مؤمتر األطراف املرفق دال ستعرضي  -٨
  .تعديلهوجيوز له  النفاذ،

من هذه املادة، يأخذ مؤمتر  ٨أو الفقرة  ٧عند إجراء أي استعراض للمرفق دال عمًال بالفقرة   -  ٩
  األطراف يف االعتبار، كحد أدىن:

 ؛٧أي اقرتاح مقدم مبوجب الفقرة   )أ (

 ؛٦فقرة املعلومات املتبادلة مبوجب ال  )ب (

 التطورات التقنية واالقتصادية ذات الصلة؛  )ج (

ا حاجة األطراف للحصول على بدائل خالية من الزئبق   )د ( متاحة عاملياً، باإلضافة إىل كو
  جمدية من الناحية االقتصادية والتقنية.

  المتاحة للطرف عند الطلبعفاءات اإل  -  ٨
أن تسجل نفسها للحصول على واحد أو  جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي  -  ١

، واملشار إليها فيما املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق دال من تواريخ التخلص التدرجيي عفاءاتاإلأكثر من 
  وذلك بإخطار األمانة خطياً: ،‘‘إعفاء’’ بعد بكلمة

ا أصبحت طرفاً   (أ)   يف هذه االتفاقية؛ أوبأ
تعديل للمرفق جيم أو أي عملية مبوجب لزئبق يضيفه يف حالة أي منتج مضاف إليه ا  (ب)

تعديل للمرفق دال، يف موعد ال يتجاوز التاريخ الذي يبدأ فيه مبوجب تصنيع ُيستخدم فيها الزئبق يضيفها 
  سريان التعديل املنطبق بالنسبة للطرف.

  [ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعاً ببيان يعّلل حاجة الطرف إىل اإلعفاء.]
 حهيتتو إعفاءات. وحتتفظ األمانة بالسجل  كل طرف حصل غلى إعفاء أويف سجل   يدرج  -  ٢

  للجمهور.
  يشتمل السجل على ما يلي:  -  ٣

  إعفاءات؛األطراف اليت حصلت على إعفاء أو قائمة ب  (أ)
  اإلعفاء أو اإلعفاءات املسجلة لكل طرف؛  (ب)
  كل إعفاء.انتهاء   تاريخ  (ج)
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يشر طرف ما يف السجل إىل فرتة  عفاءات بعد انقضاء [مخس] سنوات، ما ملينتهي أجل مجيع اإل  -  ٤
  أقصر، أو ما مل يقرر مؤمتر األطراف حتديد فرتة زمنية أقصر. زمنية
، بناء على طلب من أحد األطراف، أن يقرر متديد فرتة اإلعفاء حىت [مخس] ؤمتر األطرافوز ملجي  -  ٥

  لى مؤمتر األطراف أن يأخذ يف االعتبار على النحو الواجب:سنوات. وعند اختاذ هذا القرار، جيب ع
تقريرًا من الطرف يربر فيه احلاجة إىل متديد اإلعفاء ويعرض األنشطة اليت مت االضطالع   )أ (

اء احلاجة إىل اإلعفاء يف أقرب وقت ممكن عملياً؛ ا إل  ا أو املزمع االضطالع 

ت وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك توافر منتجا  )ب (
 ؛فىعلى استهالك كمية أقل من الزئبق مقارنًة باالستخدام املعُ 

الظروف اخلاصة لألطراف من البلدان النامية، ال سيما األطراف من أقل البلدان منواً،   )ج (
ا مبرحلة انتقال  ؛واألطراف اليت متر اقتصادا

ا   (د) ية لتوفري ختزين سليم بيئيًا للزئبق وللتخلص من نفايات اجلار  أواألنشطة املضطلع 
  .الزئبق
عفاء بناء على إخطار خطي يقدمه إىل األمانة. اإلجيوز ألي طرف يف أي وقت أن يسحب   -  ٦

  التاريخ احملدد يف اإلخطار. اعتباراً منعفاء اإلويسري سحب 
  الحالة الخاصة للبلدان النامية]  -مكرراً  ٨[

إىل  ٣البلدان النامية أن يؤخر ملدة عشر سنوات امتثاله لتدابري التحكم يف املواد  [حيق ألي طرف من
  من هذه االتفاقية.] ١٤

  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق  -واو
  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق  -  ٩

املرفق هاء على تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق هذه املادة و تنطبق التدابري الواردة يف   -  ١
  ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الركاز. هستخدم فيتُ  يتال
ذه املاديتخذ    -  ٢ ة كل طرف جيري يف أراضيه تعدين أو تصنيع حريف وضيق النطاق للذهب رهنًا 

ائه  عما أمكن، يف هذا التعدين والتصنيع، ومنحيث ماخطوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، وإ
  تسريبات الزئبق ومركبات الزئبق يف البيئة من هذا التعدين والتصنيع.

تعدين وتصنيع الذهب احلريف  إذا كان قد قرر، يف أي وقت كان، أنيُبلغ كل طرف األمانة   -  ٣
  ذلك، مبا يلي: ررويقوم الطرف، إذا ق .ةوالضيق النطاق يف أراضيه هو أكثر من عدمي األمهي

  للمرفق هاء؛ وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقاً   (أ)
تقدمي خطة عمله الوطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد بدء نفاذ   (ب)

  ه؛االتفاقية بالنسبة ل
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القيام بعد ذلك بتقدمي استعراض كل ثالث سنوات للتقدم احملرز يف الوفاء بالتزاماته   (ج)
  .٢٢باملادة  عمالً  ه املقدمةوإدراج هذه االستعراضات يف تقارير  ٩املادة مبوجب 

جيوز لألطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة والكيانات   -  ٤
  يلي: األخرى، حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف هذه املادة. وجيوز أن يشمل هذا التعاون ما

يات ملنع حتويل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق الستخدامها يف تعدين وضع اسرتاتيج  أ)(
  الضيقي النطاق؛و وتصنيع الذهب احلرفيني 

  مبادرات التعليم والتوعية وبناء القدرات؛  (ب)
  ؛اليت ال تستخدم الزئبق تشجيع إجراء حبوث بشأن املمارسات البديلة املستدامة  (ج)
  ية؛تقدمي املساعدة التقنية واملال  (د)
ا مبوجب هذه املادة؛  (ه)   إقامة شراكات للمساعدة يف تنفيذ التزاما
لتشجيع املعرفة، وأفضل املمارسات البيئية، القائمة ملعلومات ا استخدام آليات تبادل  (و)

  .واقتصادياً  واجتماعياً  وتقنياً  والتكنولوجيات البديلة الصاحلة بيئياً 
  :حملياً متاحة للزئبق ه املادة ويقرر أنه ال توجد مصادر من هذ ٣خيضع ألحكام الفقرة طرف  لك  -  ٥

جيوز له أن يستورد الزئبق الستخدامه يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي النطاق   -  )أ(
  من هذه املادة؛ ٣مبا يتماشى وخطة العمل اليت وضعها وفقاً للفقرة 

  . ٢٢ملادة عمالً باه املقدمة جيب عليه أن يدرج كمية الزئبق املستوردة يف تقارير   (ب)
خيضع تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة ويف املرفق هاء ألحكام مواد هذه االتفاقية بشأن  -  ٦[

  التنفيذ.]املساعدة يف املوارد املالية واملساعدة التقنية و 
  اإلطالقاتو االنبعاثات   - زاي 
  االنبعاثات  - ١٠

 ضبط انبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق يف الغالف اجلوي من مصادر تقع تتناول هذه املادة تدابري  -  ١
  .فئات املصادر املدرجة يف املرفق واوضمن 

  تطبق التعاريف التالية حتقيقاً ألغراض هذه املادة:  -  ٢
  و مركبات الزئبق يف الغالف اجلوي.تعين انبعاثات الزئبق أ ‘‘االنبعاثات’’  )أ (
 ١مصدرًا يقع يف فئة من فئات املصادر املدرجة يف العمود يعين  ‘‘الصلة واملصدر ذ’’  )ب (

 .٢كمية احلدية احملددة يف العمود من املرفق واو، ويزيد عن ال

يعين أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء تعديالت كبرية عليه  ‘‘املصدر اجلديد’’  )ج (
 :قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ

  لدى الطرف املعين؛ أو دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ  ‘١’
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يصبح مبقتضاه مصدر دخول تعديل للمرفق واو حيز النفاذ بالنسبة للطرف املعين   ‘٢’
  .االنبعاثات خاضعاً ألحكام هذه االتفاقية حبكم ذلك التعديل

  .جديداً اً ال يُعترب مصدر  ذي صلةيعين أي مصدر ‘‘ القائمصدر امل’’  (د)
وضع حّد لرتكيزات الزئبق أو مركبات الزئبق النامجة عين ت‘‘ القيمة احلدية لالنبعاثات’’  )ه(

ا الرتكيز األقصى املسموح به ملادة معينة.   عن مصدر نقطي لالنبعاثات، يعرب عنها عادة بأ
  ويعين غاية حمددة كمياً خلفض االنبعاثات يتوقع إجنازها يف فرتة زمنية حمددة.‘‘ اهلدف’’  (و)
تعين نظاماً تنظيمياً يتطلب وضع تدابري للحد ‘‘ ثات متعددةاسرتاتيجية التحكم يف ملو ’’  (ز)

لالنبعاثات من مجيع ، ويتمثل هدفه يف التحكم باألثر اجلمعي من انبعاثات أكثر من مادة ضارة واحدة
املواد اليت تشملها االسرتاتيجية، مع األخذ يف احلسبان لالعتبارات االقتصادية والتقنية لدى طرف معني أو 

  معينة تقع على أراضي ذلك الطرف. يف منشأة
جيب على كل طرف أن حيدد ما إذا كان لديه مصادر ذات صلة على أراضيه، يف فرتة ال تتعدى   -  ٣

  سنة واحدة بعد دخول االتفاقية أو تعديل للمرفق واو لالتفاقية حيز النفاذ، وعلى حنو منتظم بعد ذلك.
  )٨-٤(الفقرات  ١الخيار 

ادر اجلديدة، جيب على كل طرف أن يشرتط استخدام أفضل التقنيات املتاحة فيما يتعلق باملص  -  ٤
  وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات.

وفيما يتعلق باملصادر القائمة، جيب على كل طرف أن يشرتط ضبط االنبعاثات من خالل تنفيذ   -  ٥
  أحد التدابري التالية على األقل:

 ؛اعتماد هدف للحد من االنبعاثات  ) أ(

 وضع قيم حدية لالنبعاثات أو ما يعادهلا من تدابري تقنية، واشرتاط االمتثال هلا؛  ) ب(

  اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.  (ج)
جيوز لألطراف أن تطبق نفس التدابري على مجيع فئات املصادر، أو جيوز هلا أن تعتمد تدابري   -  ٦

صادر املختلفة. وينبغي للتدابري املطبقة أن حتقق نتائج على مر الوقت متاثل النتائج خمتلفة وفقًا لفئات امل
  القابلة للتحقيق بتطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات املتاحة.

يف حال كان لدى الطرف اسرتاتيجية للملوثات املتعددة تطبق على أي مصدر، جيوز له حتديد   -  ٧
ة وأفضل املمارسات التقنية لضبط االنبعاثات من ذلك املصدر، أو تطبيق أهداف أو أفضل التقنيات املتاح

حدود لالنبعاثات، آخذًا يف االعتبار األهداف األوسع نطاقًا لتلك االسرتاتيجية، بغية حتقيق احلد األقصى 
  من املنافع البيئية واستخدام املوارد املالية على النحو األمثل.

 ٧-٤لــــ] كل طرف أن يدرج معلومات عن التدابري اليت يتخذها وفقًا للفقرات [جيب على] [جيوز   -  ٨
] [خطة عمل تُعرض على مؤمتر األطراف خالل ٢١يف [خطته الوطنية للتنفيذ اليت وضعها وفقًا للمادة 

  سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف].[×] 
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  )١٠و ٩ تان(الفقر  ٢الخيار 
سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له [×] كل طرف أن يُعّد خالل   [جيب على  -  ٩

خطة وطنية حتدد التدابري اليت سُتتخذ لضبط انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق والغايات واألهداف والنتائج 
لوطنية للتنفيذ املتوخاة منها. وتُعرض اخلطة على مؤمتر األطراف.] [وجيب على كل طرف أن يضمن خطته ا

التدابري اليت سُتتخذ لضبط انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق والغايات واألهداف  ٢١اليت أعدها وفقًا للمادة 
  والنتائج املتوخاة منها.]

  جيب أن تتضمن اخلطة واحداً أو أكثر من التدابري التالية:  -  ١٠
نبعاثات يف الغالف اعتماد هدف وطين لضبط االنبعاثات من مجيع فئات مصادر اال  ) أ(
 اجلوي؛

معادلة لضبط انبعاثات الزئبق من مجيع وضع قيم حدية النبعاثات الزئبق أو تدابري تقنية   ) ب(
 فئات املصادر؛

اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من   (ج)
  املصادر اجلديدة؛

/احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، بالنسبة التشجيع على اعتماد تدابري لضبط  (د)
  والقدرة على اقتنائها والظروف الوطنية؛ للمصادر القائمة، وفقاً جلدواها االقتصادية والتقنية

اعتماد اسرتاتيجية للتحكم يف ملوثات متعددة بغية حتقيق احلد األقصى من املنافع البيئية   (ه)
النحو األمثل. ويف حال كان لدى الطرف اسرتاتيجية للملوثات املتعددة تطبق واستخدام املوارد املالية على 

على أي مصدر، جيوز له حتديد أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات التقنية لضبط االنبعاثات من 
ذلك املصدر، أو تطبيق أهداف أو حدود لالنبعاثات، آخذًا يف االعتبار األهداف األوسع نطاقًا لتلك 

  سرتاتيجية، بغية حتقيق احلد األقصى من املنافع البيئية واستخدام املوارد املالية على النحو األمثل.اال
يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول توجيهات بشأن حتديد أفضل التقنيات املتاحة وبشأن   -  ١١

ضرورة. وجيب على األطراف أن أفضل املمارسات البيئية، وجيوز له تنقيح هذه التوجيهات فيما بعد وفقًا لل
  تأخذ هذه التوجيهات يف االعتبار عند تنفيذ أحكام هذه املادة.

جيوز ملؤمتر األطراف أيضًا أن يعتمد، وأن ينقح الحقاً، التوجيهات بشأن األهداف وبشأن القيم   -  ١٢
  احلدية لالنبعاثات.

ول االتفاقية حيز النفاذ جيب على كل طرف أن ينشئ، يف غضون مخس سنوات من تاريخ دخ  -  ١٣
ا الحقاً. وجيب على وأن  ،بالنسبة لذلك الطرف، قائمة جرد لالنبعاثات من املصادر ذات الصلة حيتفظ 

مؤمتر األطراف أن يعتمد توجيهات بشأن املنهجية املستخدمة يف قوائم اجلرد، وعلى األطراف أن تأخذ هذه 
توجيهات، تبذل األطراف ما يف وسعها الستخدام املنهجيات التوجيهات يف االعتبار. وحلني اعتماد تلك ال

  املتعارف عليها دولياً حيثما ميكن ذلك.
معلومات كافية إلثبات امتثاله  ٢٢على كل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمًال باملادة   -  ١٤

  األول.ألحكام هذه املادة. ويبت مؤمتر األطراف يف نطاق وشكل هذه املعلومات يف اجتماعه 
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  اإلطالقات  -١١
 مصادر من واملياه األراضي يف الزئبق مركبات أو الزئبق إطالقاتهذه املادة تدابري ضبط  تتناول -١
  .زاي املرفق يف املدرجة املصادر فئات يف تقع
  :تطبق التعاريف التالية حتقيقاً ألغراض هذه املادة  -  ٢

 يف األراضي واملياه. تعين إطالقات الزئبق أو مركبات الزئبق‘‘ اإلطالقات’’  )أ (

 يعين مصدراً يقع يف إحدى فئات املصادر املدرجة يف املرفق زاي.‘‘ املصدر ذو الصلة’’  )ب (

يعين أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو إجراء تعديالت كبرية عليه  ‘‘املصدر اجلديد’’  )ج (
 قبل سنة واحدة على األقل من تاريخ:

 ملعين؛ أودخول هذه االتفاقية حيز النفاذ لدى الطرف ا  ‘١’

دخول تعديل للمرفق واو حيز النفاذ بالنسبة للطرف املعين يصبح مبقتضاه   ‘٢’
  مصدر االنبعاثات خاضعاً ألحكام هذه االتفاقية حبكم ذلك التعديل.

  .جديداً اً ال يُعترب مصدر  ذي صلةيعين أي مصدر ‘‘ القائمصدر امل’’  (د)
رتكيزات الزئبق أو مركبات الزئبق النامجة تعين وضع حّد ل‘‘ لإلطالقاتالقيمة احلدية ’’  )ه(

ا الرتكيز األقصى املسموح به ملادة معينة.إلطالقاتعن مصدر نقطي ل   ، يعرب عنها عادة بأ
  يتوقع إجنازها يف فرتة زمنية حمددة. اإلطالقاتويعين غاية حمددة كمياً خلفض ‘‘ اهلدف’’  (و)
ين نظاماً تنظيمياً يتطلب وضع تدابري للحد تع‘‘ اسرتاتيجية التحكم يف ملوثات متعددة’’  (ز)

من مجيع  إلطالقاتل يمعجلويتمثل هدفه يف التحكم باألثر ا أكثر من مادة ضارة واحدة، إطالقاتمن 
لدى طرف معني أو  تقنيةاملواد اليت تشملها االسرتاتيجية، مع األخذ يف احلسبان لالعتبارات االقتصادية وال

  اضي ذلك الطرف.يف منشأة معينة تقع على أر 
جيب على كل طرف أن حيدد ما إذا كان لديه مصادر ذات صلة على أراضيه، يف فرتة ال تتعدى   -  ٣

  سنة واحدة بعد دخول االتفاقية أو تعديل للمرفق واو لالتفاقية حيز النفاذ، وعلى حنو منتظم بعد ذلك.
  )٨-٤(الفقرات  ١الخيار 

على كل طرف أن يشرتط استخدام أفضل التقنيات املتاحة فيما يتعلق باملصادر اجلديدة، جيب   -  ٤
  .اإلطالقاتوأفضل املمارسات البيئية لضبط 

من خالل تنفيذ  اإلطالقاتوفيما يتعلق باملصادر القائمة، جيب على كل طرف أن يشرتط ضبط   -  ٥
  أحد التدابري التالية على األقل:

 ؛اإلطالقاتاعتماد هدف للحد من   ) أ(

 عاثات أو ما يعادهلا من تدابري تقنية، واشرتاط االمتثال هلا؛وضع قيم حدية لالنب  ) ب(

  اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.  (ج)
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جيوز لألطراف أن تطبق نفس التدابري على مجيع فئات املصادر، أو جيوز هلا أن تعتمد تدابري   -  ٦
ي للتدابري املطبقة أن حتقق نتائج على مر الوقت متاثل النتائج خمتلفة وفقًا لفئات املصادر املختلفة. وينبغ

  القابلة للتحقيق بتطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات املتاحة.
يف حال كان لدى الطرف اسرتاتيجية للملوثات املتعددة تطبق على أي مصدر، جيوز له حتديد   -  ٧

من ذلك املصدر، أو تطبيق أهداف أو  اإلطالقاتتقنية لضبط أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات ال
حدود لالنبعاثات، آخذًا يف االعتبار األهداف األوسع نطاقًا لتلك االسرتاتيجية، بغية حتقيق احلد األقصى 

  من املنافع البيئية واستخدام املوارد املالية على النحو األمثل.
 ٧-٤معلومات عن التدابري اليت يتخذها وفقًا للفقرات  [جيب على] [جيوز لــــ] كل طرف أن يدرج  -  ٨

] [خطة عمل تُعرض على مؤمتر األطراف خالل ٢١يف [خطته الوطنية للتنفيذ اليت وضعها وفقًا للمادة 
  سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف].[×] 

  )١١و ١٠ تان(الفقر  ٢الخيار 
سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له [×] ل [جيب على كل طرف أن يُعّد خال  -  ٩

خطة وطنية حتدد التدابري اليت سُتتخذ لضبط انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق والغايات واألهداف والنتائج 
املتوخاة منها. وتُعرض اخلطة على مؤمتر األطراف.] [وجيب على كل طرف أن يضمن خطته الوطنية للتنفيذ 

التدابري اليت سُتتخذ لضبط انبعاثات الزئبق ومركبات الزئبق والغايات واألهداف  ٢١أعدها وفقًا للمادة اليت 
  والنتائج املتوخاة منها.]

  :التالية التدابري من أكثر أو واحداً  اخلطة تتضمن أن جيب  - ١٠
يف الغالف  اإلطالقاتمن مجيع فئات مصادر  اإلطالقاتاعتماد هدف وطين لضبط   ) أ(

 ؛اجلوي

وضع قيم حدية النبعاثات الزئبق أو تدابري تقنية معادلة لضبط انبعاثات الزئبق من مجيع   ) ب(
 فئات املصادر؛

من  اإلطالقاتاشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط   (ج)
  املصادر اجلديدة؛

يف الغالف اجلوي، بالنسبة  التشجيع على اعتماد تدابري لضبط/احلد من انبعاثات الزئبق  (د)
  للمصادر القائمة، وفقاً جلدواها االقتصادية والتقنية والقدرة على اقتنائها والظروف الوطنية؛

اعتماد اسرتاتيجية للتحكم يف ملوثات متعددة بغية حتقيق احلد األقصى من املنافع البيئية   (ه)
ن لدى الطرف اسرتاتيجية للملوثات املتعددة تطبق واستخدام املوارد املالية على النحو األمثل. ويف حال كا

من  اإلطالقاتعلى أي مصدر، جيوز له حتديد أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات التقنية لضبط 
ذلك املصدر، أو تطبيق أهداف أو حدود لالنبعاثات، آخذًا يف االعتبار األهداف األوسع نطاقًا لتلك 

  د األقصى من املنافع البيئية واستخدام املوارد املالية على النحو األمثل.االسرتاتيجية، بغية حتقيق احل
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يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول توجيهات بشأن حتديد أفضل التقنيات املتاحة وبشأن   -  ١١
ن أفضل املمارسات البيئية، وجيوز له تنقيح هذه التوجيهات فيما بعد وفقًا للضرورة. وجيب على األطراف أ

  تأخذ هذه التوجيهات يف االعتبار عند تنفيذ أحكام هذه املادة.
جيوز ملؤمتر األطراف أيضًا أن يعتمد، وأن ينقح الحقاً، التوجيهات بشأن األهداف وبشأن القيم   -  ١٢

  احلدية لالنبعاثات.
جيب على كل طرف أن ينشئ، يف غضون مخس سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ   -  ١٣
ا الحقاً. وجيب على  إلطالقاتالنسبة لذلك الطرف، قائمة جرد لب من املصادر ذات الصلة، وأن حيتفظ 

مؤمتر األطراف أن يعتمد توجيهات بشأن املنهجية املستخدمة يف قوائم اجلرد، وعلى األطراف أن تأخذ هذه 
 وسعها الستخدام املنهجيات التوجيهات يف االعتبار. وحلني اعتماد تلك التوجيهات، تبذل األطراف ما يف

  املتعارف عليها دولياً حيثما ميكن ذلك.
معلومات كافية إلثبات امتثاله  ٢٢على كل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمًال باملادة   -  ١٤

  ألحكام هذه املادة. ويبت مؤمتر األطراف يف نطاق وشكل هذه املعلومات يف اجتماعه األول.
  ايات والمواقع الملوثة بالزئبقالتخزين والنف  -حاء 
 الزئبقنفايات التخزين السليم بيئياً المؤقت للزئبق، بخالف   - ١٢

تعريف نفايات الزئبق عليه معين تنطبق هذه املادة على ختزين الزئبق ومركبات الزئبق الذي ال ينطبق   -  ١
  ة.من هذه االتفاقي ١٣الوارد يف املادة 

ستخدام ال املخصصةومركبات الزئبق  االضطالع بتخزين الزئبق يتخذ كل طرف تدابري لكفالة  -  ٢
، آخذًا يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ووفقاً مسموح به لطرف مبوجب هذه االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً 

  بصفة مؤقتة فقط. ومركبات الزئبق . ويكون ختزين هذا الزئبق١٣ألي اشرتاطات مت اعتمادها عمًال باملادة 
، آخذاً ومركبات الزئبق ذا الزئبقاً هلبشأن التخزين السليم بيئي مبادئ توجيهيةتمد مؤمتر األطراف يع  -  ٣

بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضع مبوجب اتفاقية بازل 
أن يعتمد اشرتاطات للتخزين وجيوز ملؤمتر األطراف  وأي توجيه آخر ذي صلة.والتخلص منها عرب احلدود 

  تدرج يف مرفق إضايف لالتفاقية.
تتعاون األطراف، حسب االقتضاء، مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية املختصة   -  ٤

  .مركبات الزئبقو  لزئبقل والكيانات األخرى، لتعزيز بناء القدرات على التخزين السليم بيئياً 
  نفايات الزئبق  - ١٣

ريف ذات الصلة الواردة يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة تنطبق التعا  -  ١
  .والتخلص منها عرب احلدود، على النفايات اليت تشملها هذه االتفاقية

  :املواد أو األشياء تعين نفايات الزئبق حتقيقاً ألغراض هذه االتفاقية،  -٢
  الزئبق ومركبات الزئبق؛ املكونة من  (أ)

  على زئبق أو مركبات زئبق؛ ويةاحملت  (ب)
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امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق، اليت جيري التخلص منها أو املقصود أن جيري التخلص   (ج)
  .منها أو املطلوب التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطين أو هذه االتفاقية

  ات الزئبق:على كل طرف أن يتخذ التدابري املالئمة لعمل ما يلي خبصوص نفاي جيب  -  ٣
إدارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية   (أ)

ووفقاً  بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدوداملوضوعة مبوجب اتفاقية بازل 
تتعلق مبكان مرفق معاجلة اطات لالشرتاطات اليت قد يعتمدها مؤمتر األطراف يف مرفق إضايف، ومنها اشرت 

  النفايات وتصميمه وتشغيله، واملعاجلة املالئمة قبل التخلص؛
ا أو إعادة استخدامها مباشرًة إال من أجل   (ب) عدم اسرتجاعها أو إعادة تدويرها أو استعاد

  (أ)؛ ٣رة استخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً منها عمالً بالفق
عدم نقلها عرب احلدود الدولية إال لغرض التخلص السليم بيئيًا منها طبقًا ألحكام هذه   (ج)

اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، يف  وإن كان طرفاً املادة، 
اقية بازل على النقل عرب احلدود الدولية، [ويف احلاالت اليت ال تنطبق فيها اتف ة.ألحكام هذه االتفاقي طبقاً 
على الطرف السماح بالنقل فقط عندما توجد ضوابط سارية مماثلة لتلك الواردة يف اتفاقية بازل،  يتعني

  ].ةخصوصاً فيما يتعلق باملوافقة املسبقة عن علم والتزامات اإلعاد
يف بشأن التحكم  يف اتفاقية بازليسعى مؤمتر األطراف للتعاون عن كثب مع اهليئات ذات الصلة   -  ٤

على صعيد استعراض واستكمال املبادئ التوجيهية املشار  نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
  (أ)، حسب االقتضاء. ٢إليها يف الفقرة 

ُتشجَّع األطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة   -  ٥
ت األخرى، حسب االقتضاء، لتنمية وصيانة القدرات العاملية واإلقليمية والوطنية على اإلدارة والكيانا

  السليمة بيئياً لنفايات الزئبق.
  المواقع الملوثة بالزئبق  - ١٤

على كل طرف أن يسعى إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقدير املواقع امللوثة بالزئبق أو   -  ١
  مركبات الزئبق.

تُتخذ أي إجراءات للحد من املخاطر اليت تشكلها هذه املواقع بطريقة سليمة بيئيًا تشمل، حيثما    -  ٢
، تقييمًا للمخاطر بالنسبة للصحة البشرية وللبيئة النامجة عن الزئبق أو مركبات الزئبق اليت كان ذلك مناسباً 

  حتتوي عليها.
  امللوثة ميكن أن تشمل مناهج وطرائق من أجل: يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن إدارة املواقع  -  ٣

  حتديد املواقع وخصائصها؛  (أ)
  إشراك اجلمهور؛  (ب)
  تقييمات األخطار على الصحة البشرية والبيئة؛  (ج)
  خيارات إلدارة األخطار اليت تشكلها املواقع امللوثة؛  (د)
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  تقييم الفوائد والتكاليف؛ و  )ه(
  التحقق من صحة النتائج.  (و)

جع األطراف على التعاون يف وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع امللوثة بالزئبق تش  -  ٤
ا والقيام، حسب االقتضاء، بعالجها، [، مبا يف ذلك من خالل توفري بناء  ا وإدار وتقييمها وحتديد أولويا

  القدرات وتقدمي املساعدة املالية والتقنية].
  اعدة التقنية المساعدة في التنفيذالموارد المالية والمس  -  طاء
  الموارد واآلليات المالية  - ١٥

و[نقل  بعض االلتزامات القانونية الناشئة عن هذه االتفاقية سوف تتطلبتدرك األطراف أن  -١
اليت متر  واألطرافالبلدان النامية  األطراف من ، كي تتمكناملساعدة التقنية واملاليةتوفري التكنولوجيا] و 

ا   مبرحلة انتقال من تنفيذها على حنو فعال. اقتصادا
ووفقًا لسياساته وأولوياته وخططه وبراجمه الوطنية، يتعهد كل طرف بأن يوفر يف حدود إمكانياته،  -٢

ذه األنشطة الوطنية اليت ترمي إىل تنفيذ هذه االتفاقية. ت اً موارد أن تشتمل هذه املوارد املالية على  وزجيتعلق 
واسرتاتيجيات  ،امليزانيات الوطنية يف ] [الضّم إىل] دماجو[اإل ،املتعدد األطرافو  ،لثنائيوا ،التمويل احمللي

  وإشراك القطاع اخلاص. ،التنمية
ذا فقد مت إنشاء آلية ل  -  ٣ من  املساعدة املالية والتقنيةوتوفري بناء القدرات و[نقل التكنولوجيا]، و

ا مبرحلة انتقال ن اليت متر اوالبلدا البلدان الناميةمن  أجل دعم األطراف ا مبوجب لقتصادا لوفاء بالتزاما
  .هذه االتفاقية

[وستشتمل] اآللية [على] [صندوق] [صندوق مستقل] [و] [قد تشتمل على] كيانات تقدم   -  ٤
املساعدة املالية والتقنية املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية، باإلضافة إىل بناء القدرات [ونقل 

  كنولوجيا].الت
ا وكافية وحسنة التوقيت] لتغطية تكاليف تنفيذ االتفاقية اليت   -  ٥ يوفر الصندوق أمواًال [ميكن التنبؤ 

  .]واحد أو أكثر[كيان إىل [مرفق البيئة العاملية] يتفق عليها مؤمتر األطراف. ويوكل تشغيل الصندوق 
[السياسات واإلجراءات العامة،] قائمة إشارية يتخذ مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول قراراً بشأن   -  ٦

ستتلقى الدعم والتمويل من اآللية، مبا فيها األنشطة اليت قد تكون مؤهلة للحصول اليت لفئات األنشطة 
على متويل كامل أو متصاعد وفقًا للمتفق عليه، وجدول زمين لتخصيص األموال ألنشطة حمددة. ويأخذ 

اصة والوضع اخلاص لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية كامل احلاجات اخلمؤمتر األطراف يف االعتبار ال
النامية أو أقل البلدان منواً، عند وضع القائمة، باإلضافة إىل إمكانات ختفيض الزئبق لنشاط ما. ويدرج مؤمتر 

  من هذه املادة. ٨األطراف استعراضاً للقائمة ضمن استعراضه لآللية عمًال بالفقرة 
األطراف والكيان أو الكيانات املكونة لآللية على الرتتيبات الالزمة لتفعيل الفقرات  ؤمترميتفق   -  ٧

  الواردة أعاله.
تماعات اليت ، يف أجل أقصاه اجتماعه الثالث، واالجمستوى التمويل مؤمتر األطراف يستعرض  -  ٨

ا عتليه على أساس منتظم لى التصدي بفعالية الحتياجات ، وفعالية اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة وقدر
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ا مبرحلة انتقال. كما واألطراف من البلدان النامية األطراف من  عليه، استناداً  جيبالبلدان اليت متر اقتصادا
  .فعالية اآللية حسنيلتإىل هذا االستعراض، أن يتخذ اإلجراء املالئم، عند الضرورة، 

لآللية. وتساهم األطراف األخرى يف اآللية على أساس  تقدم األطراف من البلدان املتقدمة التمويل  -  ٩
ا. وتشجع اآللية  على توفري املوارد املالية من مصادر أخرى، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، طوعي ووفقاً ملقدرا

  وتسعى الستغالل هذه املوارد بشكل كامل فيما خيص األنشطة اليت تدعمها.
  [وبناء القدرات] المساعدة التقنية  -١٦

ا][األطراف] [أن  جيب  -١ على [األطراف من البلدان املتقدمة واألطراف األخرى يف حدود إمكانيا
تتعاون لـ] [تقدم][تعزز نقل التكنولوجيا] [وفق ما هو متفق عليه بشكل ثنائي] [وأن تقدم] مساعدة تقنية 

البلدان األقل من األطراف  وبناء للقدرات [حسن التوقيت ومالئم] إىل البلدان النامية األطراف، خصوصاً 
ا من أو  منواً  ا يف تنفيذ التزاما ا مبرحلة انتقال، ملساعد الدول اجلزرية النامية واألطراف اليت متر اقتصادا

  .مبوجب هذه االتفاقية
، من ١٥واملادة  ١ونقل التكنولوجيا] وبناء القدرات عمًال بالفقرة ميكن تقدمي املساعدة التقنية [  -٢

الوسائل املتعددة األطراف والوسائل الثنائية  لرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، ومن خاللخالل ا
للتعاون  وينبغي السعي األخرى، ومن خالل الشركات، مبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص.

لكيميائية والنفايات من أجل زيادة والتنسيق مع االتفاقيات البيئية األخرى املتعددة األطراف يف جمال املواد ا
  .هاتقدميو  فعالية املساعدة التقنية

  يوفر مؤمتر األطراف مزيداً من التوجيهات بشأن هذه املادة.  -  ٣
  نقل التكنولوجيا  - مكرراً  ١٦

مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول آلية يف إطار االتفاقية بغرض نقل التكنولوجيا إىل البلدان  ينشئ  - ١[
ا مبرحلة انتقال، النام ية، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا والبلدان اليت متر اقتصادا

ا على صعيد تنفيذ هذه االتفاقية. وستقوم األمانة يف إطار هذه اآللية مبا يلي:   من أجل تعزيز قدرا
عرفة وتقييم وسائل حتسني جودة تقييم مسامهة األنشطة القائمة يف نقل التكنولوجيا وامل  (أ)

  نقل التكنولوجيا واملعرفة على املستوى الدويل لذلك الغرض؛
  استعراض وضع نقل التكنولوجيا واحلاجة إىل نقل التكنولوجيا يف البلدان املذكورة؛  (ب)
  وضع الرتتيبات الالزمة للتغلب على احلواجز والعقبات يف طريق نقل التكنولوجيا؛  (ج)
  فضل املمارسات لنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛تقدمي أ  (د)
  وضع إجراءات لتسريع وترية نقل التكنولوجيا.  (ه)

  على األطراف من البلدان املتقدمة أن: جيبو   -  ٢
تضع ترتيبات لغرض نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول   (أ)

ا مبرحلة انتقال، فيما يتعلق بتنفيذ هذه  اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً واألطراف اليت متر اقتصادا
  االتفاقية؛
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توفر إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات السليمة بيئيًا ونقلها على أساس تساهلي أو   (ب)
وًا واألطراف تفضيلي إىل البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل من

ا مبرحلة انتقال؛   اليت متر اقتصادا
توفر تكنولوجيات بديلة ومالئمة وحمدثة يف جمال الزئبق بشكل عاجل إىل البلدان النامية   (ج)

ا مبرحلة  األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا واألطراف اليت متر اقتصادا
  انتقال.

على آلية االمتثال دراسة التزامات األطراف املعنية مبوجب هذه  ويتعنيداف االتفاقية، حتقق أه  -  ٣
  املادة.]

يف التحديات التكنولوجية للبلدان النامية  ،اجتماعه األول إبان ،مؤمتر األطراف ينظر -بديلة مكرراً  ١٦[
دف حتديد أنشطة لتعزيز القدرات األطراف [خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً] 

وحتسني إجياد بدائل بشكل عاجل من التكنولوجيات املالئمة واحملدثة يف جمال الزئبق، وحتديد خيارات 
وفرص لألطراف للتعاون من أجل تعزيز نقل التكنولوجيا [وفق ما هو متفق عليه بشكل ثنائي] [للبلدان 

  األقل منواً].]
 [التنفيذ واالمتثال]متثال] لجنة [التنفيذ] [اال  - ١٧

  ١الخيار 
دف تعزيز [تنفيذ] واستعراض   -  ١ تنشأ [آلية تشمل جلنة تعّد هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف، 

  ] مجيع أحكام االتفاقية.ـــــ[االمتثال لـ
وجيوز  تتسم اآللية بطابع تيسريي. [وتستعرض اللجنة تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية واالمتثال هلا].  -  ٢

  .تقدم توصيات، حسب االقتضاء، إىل مؤمتر األطرافأن للجنة أن تتدارس قضايا االمتثال الفردية والعامة و 
  ]يعتمد مؤمتر األطراف اختصاصات اللجنة يف اجتماعه األول   -  ٣

  ٢الخيار 
دف تعزيز [تنفيذ]  -  ١ واستعراض  تُنشأ [آلية تتضمن جلنة تُعّد هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف، 

  ] مجيع أحكام االتفاقية.ــــ[االمتثال لـ
تتسم اآللية بطابع تيسريي. [وتستعرض اللجنة تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية واالمتثال هلا]. وجيوز   -  ٢

  تقدم توصيات، حسب االقتضاء، إىل مؤمتر األطراف.]أن للجنة أن تتدارس قضايا االمتثال الفردية والعامة و 
  رر مؤمتر األطراف خالف ذلك:ما مل يق  -  ٣[

أعضاء تعّينهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف مع مراعاة  ١٠تتكون اللجنة من   (أ)
  التوزيع اجلغرايف العادل؛ وينتخب أول األعضاء يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف؛

طراف على أساس أعضاء تعّينهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األ ١٠تتكون اللجنة من   -)[(أ بديالً 
  التوزيع اجلغرايف العادل بني جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اخلمسة؛]

  يعكس تكوين اللجنة التوازن املالئم بني اخلربات القانونية والتقنية؛  (ب)
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  جيوز للجنة أن تنظر يف القضايا على أساس ما يلي:  (ج)
  تقارير مقدمة كتابياً من أي طرف؛  ‘١’
  طنية ومتطلبات اإلبالغ؛التقارير الو   ‘٢’
  طلبات من مؤمتر األطراف؛  ‘٣’

حيق للطرف أن يشارك يف عملية تدارس اللجنة للقضايا املتعلقة بامتثاله لالتفاقية، بيد   (د)
  أنه ال يستطيع املشاركة يف تدارس أي توصيات تتعلق بتلك القضايا؛

قضية اليت تنظر فيها اللجنة تتعلق ال حيق للطرف املشاركة يف التصويت إذا كانت ال)  مكرراً [(د 
  بذلك الطرف؛]

جيوز للجنة أن تصوغ نظامًا داخليًا يعرض على مؤمتر األطراف للموافقة عليه؛ وجيوز   )ه(
  ملؤمتر األطراف أن يعتمد بني احلني واآلخر أي اختصاصات للجنة يراها مالئمة؛

ا منذ تقدم اللجنة تقريراً يف كل اجتماع عادي ملؤمتر األطرا  (و) ف عن األعمال اليت قامت 
  آخر اجتماع من هذا القبيل؛

ا بتوافق اآلراء. وإذا اسُتنفدت مجيع  - مكرراً [(و)  تبذل اللجنة قصارى جهدها العتماد توصيا
 أخرياعتماد هذه التوصيات كمالذ  جيباجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إليه، 

  ة أرباع أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتني؛]]بأغلبية ثالث
  التوعية والبحوث والرصد وإبالغ المعلومات  - ياء 
  تبادل المعلومات  - ١٨

 يعمل كل طرف على تيسري تبادل ما يلي:  -  ١

املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة بالزئبق ومركباته، مبا يف ذلك   (أ)
  السمية والسمية اإليكولوجية والسالمة؛املعلومات عن 
اء إنتاج واستخدام [واالجتار يف]، وانبعاثات وإطالقات   (ب) املعلومات عن خفض أو إ
  الزئبق ومركباته؛
  املعلومات عن البدائل اجملدية تقنياً واقتصادياً للتايل:  (ج)

  املنتجات املضاف إليها الزئبق؛  ‘١’
  م فيها الزئبق؛وعمليات التصنيع اليت يستخد  ‘٢’
  واألنشطة وعمليات التصنيع اليت ينتج عنها انبعاث أو تسرب الزئبق أو مركباته؛  ‘٣’

  مبا يف ذلك املعلومات عن املخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد االقتصادية واالجتماعية هلذه البدائل؛
التعرض للزئبق ومركباته، وذلك املعلومات عن األوبئة املتعلقة باآلثار الصحية املرتبطة ب  (د)

  بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية واملنظمات األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء.
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بشكل مباشر أو عرب األمانة أو  ١لألطراف أن تتبادل املعلومات املشار إليها يف الفقرة جيوز   -  ٢
املواد الكيميائية والنفايات، املتعلقة باالتفاقيات  أماناتمبا فيها  ،األخرى ذات الصلة املنظماتبالتعاون مع 

  حسب االقتضاء.
 املنظمات تيسر األمانة التعاون على صعيد تبادل املعلومات املشار إليها يف هذه املادة، وكذلك مع  -  ٣

إىل  أمانات االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف واملبادرات الدولية األخرى، إضافة ذات الصلة، مبا فيها
املعلومات من األطراف وتشمل هذه املعلومات املعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 

  غري احلكومية اليت لديها خربة يف جمال الزئبق، ومن املؤسسات الوطنية والدولية اليت تتمتع بتلك اخلربة.
ار هذه االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق يعني كل طرف مركز تنسيق وطين لتبادل املعلومات يف إط  -  ٤

  .٣مبوافقة األطراف املستوردة مبوجب املادة 
تعترب املعلومات اخلاصة بصحة وسالمة اإلنسان والبيئة سرية، رهناً  ألغراض هذه االتفاقية، ال  -  ٥

ذه االت فاقية محاية أي بالقوانني الوطنية لكل بلد. وعلى األطراف اليت تتبادل املعلومات األخرى عمًال 
  معلومات سرية وفق ما هو متفق عليه بصورة متبادلة.

  إعالم الجمهور وتوعيته وتثقيفه  - ١٩
  يقوم كل طرف، يف حدود إمكانياته، بتعزيز وتيسري ما يلي:  -  ١

  تزويد اجلمهور باملعلومات املتاحة عن:  (أ)
  اآلثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته؛  ‘١’
  ق ومركباته؛بدائل الزئب  ‘٢’
  ؛١٨من املادة  ١املواضيع احملددة يف الفقرة   ‘٣’
  ؛٢٠ نتائج أنشطتها يف جماالت البحوث والتطوير والرصد مبوجب املادة  ‘٤’
ا مبوجب هذه االتفاقية؛  ‘٥’   أنشطتها الرامية إىل الوفاء بالتزاما

ومركباته على صحة  فيما يتعلق بتأثري التعرض للزئبق ه وتوعيتهتدريباجلمهور و  تعليم  (ب)
اإلنسان والبيئة بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة واجملموعات 

  ، حسب االقتضاء.املعرضة للتضررالسكانية 
يستخدم كل طرف اآلليات املوجودة أو يويل االعتبار لوضع آليات، مثل سجالت إطالق ونقل   -  ٢

ان ذلك مالئماً، جلمع ونشر املعلومات عن تقديرات كميات الزئبق ومركباته اليت يتم امللوثات حيثما ك
  إطالقها أو التخلص منها سنوياً من خالل األنشطة البشرية.

  البحوث والتطوير والرصد  - ٢٠
  لتطوير وحتسني ما يلي: تتعاون األطراف  -١

إىل اجلو  البشرية املنشأ اوانبعاثا هلزئبق ومركباتا كواستهال استخدام جردقوائم   (أ)
ا إىل املياه واألراضي   ؛وإطالقا
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لدى  ومركبات الزئبق ستويات الزئبقاملمثل للمناطق اجلغرافية ملرصد وضع النماذج وال  (ب)
 السكان املعرضني للتضرر والوسائط البيئية، مبا يف ذلك الوسائط احليوية مثل األمساك والثدييات البحرية

  ة والطيور وكذلك التعاون على صعيد مجع وتبادل العينات املالئمة ذات الصلة؛والسالحف البحري
على الصحة البشرية والبيئة، إضافة إىل اآلثار االجتماعية  هالزئبق ومركباتآثار تقييمات   (ج)

  ؛بالفئات السكانية الضعيفةواالقتصادية والثقافية، وال سيما فيما يتعلق 
ا مبوجب الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)؛لألنشاملنهجيات املنسقة   )د(   طة املضطلع 
وانتقاهلا، (مبا يف ذلك االنتقال البعيد املدى  هاملعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركبات  )ه(

والرتاكم)، وحتول ومصري الزئبق ومركباته يف جمموعة من النظم اإليكولوجية، وإيالء االعتبار املناسب للتمييز 
 القات البشرية املنشأ واإلطالقات الطبيعية للزئبق، وعودة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القدمية؛بني اإلط

  [و]
واملنتجات املضاف إليها ومركبات الزئبق يف الزئبق  واالجتاراملعلومات املتعلقة بالتجارة   )و([

  و] الزئبق؛
عمليات اخلالية من اللمنتجات و ادي لفر التقين واالقتصااملعلومات والبحوث املتعلقة بالتو   )ز(

  ورصدها. هالزئبق ومركبات إطالقات خلفضوأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  الزئبق،
عند  على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة ينبغي لألطراف، عند االقتضاء، أن تعتمد  -٢

  .١اضطالعها باإلجراءات احملددة يف الفقرة 
  الجوانب الصحية  - رراً مك ٢٠[

  على كل طرف:  -  ١
أن ينشئ وينفِّذ برامج لتحديد فئات السكان املستضعفة و/أو فئات السكان املعّرضة   أ)(

  للخطر من التعّرض للزئبق ومرّكباته؛
أن يُعد وينفِّذ اسرتاتيجيات وبرامج حلماية فئات السكان احملّددة املذكورة أعاله من   ب)(

مل ضمن أمور أخرى، اعتماد مبادئ توجيهية أساسها الصحة وتتصل بالتعّرض للزئبق املخاطر اليت قد تش
ومرّكبات الزئبق، مع حتديد أهداف تتعّلق باحلّد من التعرُّض للزئبق والتثقيف العام وتثقيف العمال، مع 

  مشاركة القطاعات الصحية وغريها من القطاعات املعنية؛
املبادئ التوجيهية على املستوى الوطين للتوجيه وتبليغ أن يطبِّق الربامج والتوصيات و   ج)(

املخاطر، وكذلك للرصد واستعراض تدابري الوقاية والتخفيف من املخاطر والتحقُّق من أن التدابري حتقق 
  النتائج املقصودة، مبا يف ذلك، حيثما كان مناسباً وممكناً، عن طريق استخدام الرصد األحيائي؛

ج والتوصيات واملبادئ التوجيهية بشأن منع التعّرض املهين املتصل أن ينفِّذ الربام  د)(
ا حيثما تكون احتماالت التعّرض مثاراً للقلق؛   باالستخدامات املسموح 

أن ييسِّر ويكفل الوصول السليم للرعاية الصحية لفئات السكان املتأثرة بالتعّرض للزئبق   هـ)(
  أو مرّكباته؛
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نية وحتليلية وتعزيز القدرة املهنية الصحية من أجل منع وتشخيص أن يبين قدرة علمية وتق  و)(
  ورصد ومعاجلة التعّرض للزئبق ومرّكباته.

  على مؤمتر األطراف: جيب  -  ٢
أن يعتمد مقررات وتوصيات ومبادئ توجيهية من أجل تنفيذ األنشطة املذكورة يف الفقرة   أ)(

واملبادئ التوجيهية، إذا دعت الضرورة، مبساعدة من  أعاله. وينبغي أن تقوم األطراف بإعداد التوصيات ١
  املنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العاملية أو منظمة العمل الدولية؛

أن يكفل تدفُّق املوارد العلمية والتقنية واملالية مبقتضى هذه االتفاقية من أجل دعم   ب)(
  ]أعاله. ١األنشطة املذكورة يف الفقرة 

  خطط التنفيذ  - ٢١
يضع مؤمتر األطراف يف اجتماعه [األول] منوذجًا مستنداً إىل قائمة جيوز لألطراف الرجوع إليها   -  /0[

  يف وضع خططها للتنفيذ مبوجب هذه املادة.]
  [جيوز لـ] [على] كل طرف [قادر على ذلك]:  -  ١

نادًا إىل النموذج أن يضع وينفِّذ خطة للوفاء بالتزاماته مبوجب هذه االتفاقية [، است  (أ)
  ووفقاً حلالته احملددة]؛ /0الذي يوضع مبوجب الفقرة 

أن يعلن نواياه فيما يتعلق باخلطة املشار إليها يف الفقرة الفرعية (أ) بتقدمي إخطار إىل   (ب)
  األمانة يف موعد ال يتجاوز [سنتني بعد] تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له؛

يل خطة التنفيذ اخلاصة به إىل مؤمتر األطراف يف غضون [سنة واحدة] [ثالث أن حي  (ج)
  سنوات] من التاريخ الذي [يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له] [يقدم فيه إخطاره إىل األمانة]؛

أن يقوم باستعراض وحتديث خطة التنفيذ اخلاصة به على أساس دوري وبطريقة تتحدد   (د)
  ر األطراف؛بقرار من مؤمت

يف تقاريره املقدمة عمًال أن يدرج استعراضاته اليت جيريها مبوجب الفقرة الفرعية (د)   )ه(
  .٢٢ة باملاد
تتشاور األطراف، حسب االقتضاء، مع أصحاب املصلحة الوطنيني لتيسري وضع وتنفيذ   -  ٢

ملنظمات العاملية واستعراض وحتديث خطط التنفيذ لديها، وميكن أن تتعاون مباشرة أو عن طريق ا
  واإلقليمية ودون اإلقليمية.

يقوم مؤمتر األطراف باستعراض وتقييم خطط التنفيذ اليت حتيلها إليه األطراف من البلدان النامية   -  ٣[
ويقر توفري موارد مالية عن طريق اآللية املالية هلذه االتفاقية تكفي لتمويل  ١عمًال بالفقرة (ج) من الفقرة 

نة يف خطط التنفيذ هذه اليت ترمي إىل االمتثال إىل االلتزامات املقررة مبوجب هذه االتفاقية. األنشطة املبي
هاء] أو [واو]  ،وجيوز أن تشمل خطط التنفيذ هذه أي خطط عمل وطنية مطلوبة مبوجب املرفق دال [

  ].[زاي البديل]
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  ٢، الخيار ٢١المادة 
ات بعد بدء نفاذ هذا الصك بوضع خطط للتنفيذ تقوم األطراف يف موعد ال يتجاوز مخس سنو   -  ١

  دف االمتثال لاللتزامات مبوجب هذه االتفاقية؛
ا آخذة يف االعتبار، بني مجلة أمور أخرى،   -  ٢ تنظر األطراف يف حتديث خطط التنفيذ اخلاصة 

  النتائج اليت تسفر عنها الدراسات وكذلك التطورات العلمية والتقنية؛
  ] بتحديد معايري لصياغة وحتديث خطط التنفيذ؛ ×ألطراف يف اجتماعه [يقوم مؤمتر ا  -  ٣
جيري تنفيذ التدابري املتوخاة يف الفقرات السابقة مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية   -  ٤

ا ومناسبة وكذلك نقل  لألطراف، ويكون االمتثال مرهونًا بتعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ 
ا التكنولو  ا الحتياجا جيا وتقدمي التعاون على النحو املطلوب لبناء القدرات لدى األطراف وفقًا لتقييما

ا.   وأولويا
  اإلبالغ  - ٢٢

يقدِّم كل طرف، عن طريق األمانة، إىل مؤمتر األطراف تقارير عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ   -  ١
، مع مراعاة حمتويات خطة [ يف حتقيق أهداف االتفاقية أحكام هذه االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابري

  تنفيذه].
على كل طرف أن يُدرِج يف تقاريره املعلومات على النحو املطلوب يف املواد [س، ص، ع]  جيب  -  ٢

  من هذه االتفاقية.
على مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، أن يبّت يف مسألة توقيت وشكل اإلبالغ الذي  جيب  -  ٣

أن يتبعه األطراف، مع مراعاة استصواب تنسيق اإلبالغ مع اتفاقيات أخرى ذات صلة باملواد  جيب
ا مبرحلة  طرافالنامية واأل من البلدان األطرافالكيميائية والنفايات [مع إدراك أن قدرة  اليت متر اقتصادا

ء القدرات ومساعدات مالية ] أن تتوّقف على توافر مساعدة لبناجيبانتقال على تنفيذ هذا احلكم [جيوز] [
  وتقنية وافية].

  الفعالية اتتقييم  - ٢٣
سنوات  فرتة ال تزيد عن ست على مؤمتر األطراف أن يقيِّم مدى فعالية هذه االتفاقية، ابتداًء من  -  ١

  دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك على فرتات يقررها مؤمتر األطراف. تاريخبعد 
التقييم، يبدأ مؤمتر األطراف، إبان اجتماعه األول، بوضع الرتتيبات لتزويده ببيانات رصد ولتيسري   -٢

  مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقاهلا يف البيئة.
  واالقتصادية، مبا يف ذلك: واملالية ينبغي إجراء التقييم على أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية  -  ٣

، مبا يف ٢ ر ومعلومات الرصد األخرى املقّدمة إىل مؤمتر األطراف عمًال بالفقرةالتقاري  (أ)
ملالحظة يف األوساط األحيائية وفئات السكان اومركبات الزئبق  ذلك االجتاهات يف مستويات الزئبق

  ة؛املستضعف
  ؛٢٢املادة املقدمة عمًال بالتقارير   (ب)
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  ؛١٧املادة املعلومات والتوصيات املقدَّمة عمًال ب  (ج)
  التقارير واملعلومات األخرى ذات الصلة بشأن تنفيذ الرتتيبات القائمة مبقتضى  (د)
  .بشأن املساعدات املالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات هذه االتفاقية

  الترتيبات المؤسسية  -كاف
  مؤتمر األطراف  - ٢٤

  يُنشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف.  -  ١
ول ملؤمتر األطراف بدعوة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف ينعقد االجتماع األ  -  ٢

موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية. وبعد ذلك تُعقد االجتماعات العادية ملؤمتر 
  األطراف على فرتات منتظمة يقررها املؤمتر.

 أوقات أخرى حسبما يراه املؤمتر ضرورياً، أو بناًء تُعقد اجتماعات استثنائية ملؤمتر األطراف يف  -  ٣
على طلب خطي من أي طرف، بشرط أن يؤيده، يف غضون ستة أشهر من إبالغ األمانة األطراف 

  بالطلب، ثلث عدد األطراف على األقل.
 يوافق مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء يف أول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية، سواء له  -  ٤

أو ألي من هيئاته الفرعية، إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة، ويعتمد تلك 
  الصكوك.

يُبقي مؤمتر األطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم املستمرين، ويؤدي املهام   -  ٥
  ؤمتر األطراف ما يلي:املوكلة إليه مبوجب هذه االتفاقية. وحتقيقاً هلذه الغاية يتوجب على م

  إنشاء اهليئات الفرعية اليت يراها ضرورية لتنفيذ هذه االتفاقية؛  (أ)
التعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات الدولية املختصة واهليئات احلكومية الدولية   (ب)

  واملنظمات غري احلكومية؛
  ؛٢٢للمادة  االستعراض املنتظم جلميع املعلومات اليت تتاح له ولألمانة وفقاً   (ج)

القيام باستعراض وتقييم وإقرار خطط التنفيذ الوطنية املقدمة من األطراف عمًال  – مكرراً [(ج) 
  ؛]٢١باملادة 

  ؛]االمتثالو التنفيذ [ النظر يف أي توصيات تقّدم إليه من ِقَبل جلنة [التنفيذ] [االمتثال]  (د)
  ؛ و]ق أهداف هذه االتفاقيةحبث واختاذ أي إجراءات إضافية يراها ضرورية لتحقي  (ه)
  .٧و ٦عمًال باملادتني استعراض املرفقني جيم ودال   (و)

ا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست   -  ٦ جيوز لألمم املتحدة ووكاال
ول أي هيئة طرفًا يف هذه االتفاقية، أن تكون ممثّلة يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب. وجيوز قب

أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غري حكومية ذات اختصاص يف املسائل اليت 
تشملها االتفاقية وأبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع ملؤمتر األطراف، بصفة مراقب، 
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قبني ومشاركتهم خاضعني للنظام مل يعرتض الثلث على األقل من األطراف احلاضرة. ويكون قبول املرا ما
  الداخلي الذي يعتمده مؤمتر األطراف.

  ةاألمان  - ٢٥
  تُنشأ مبوجب هذا أمانة.  -  ١
  يلي: تكون وظائف األمانة هي ما  -  ٢

 وضع الرتتيبات الجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها باخلدمات الالزمة  (أ)
  ؛حسب االقتضاء

اعدة إىل األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية واألطراف تيسري تقدمي املس  (ب)
ا مبرحلة انتقال، يف تنفيذ هذه االتفاقية بناء على طلبها؛   اليت متر اقتصادا

التنسيق، حسب االقتضاء، مع أمانات اهليئات الدولية ذات الصلة، وال سيما   (ج)
  ايات؛املواد الكيميائية والنفاألخرى بشأن تفاقيات اال

  تبادل املعلومات املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية؛يف مساعدة األطراف   (د)
 ]٢٢و ١٧[إعداد تقارير دورية استنادًا إىل املعلومات اليت تتلقاها مبوجب املادتني   )ه(

  وغريها من املعلومات وإتاحتها لألطراف؛
ألداء وظائفها بفعالية يف ما قد يكون الزما مؤمتر األطراف، ، بتوجيه عام من الدخول  (و)

  ؛من ترتيبات إدارية وتعاقدية
اليت يقررها الوظائف أداء وظائف األمانة األخرى احملددة يف هذه االتفاقية، وغريها من   (ز)

  مؤمتر األطراف.
يؤدي املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانة هلذه االتفاقية، ما مل يقرر   -  ٣

من األطراف احلاضرة واملصّوتة، أن يوِكل وظائف األمانة إىل واحدة  الثالثة أرباعراف، بأغلبية مؤمتر األط
  أو أكثر من املنظمات الدولية األخرى.

جيوز ملؤمتر األطراف، بالتشاور مع اهليئات الدولية املختصة، العمل على تعزيز التعاون والتنسيق   -  ٤
رى املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات. وجيوز ملؤمتر األطراف، بني األمانة وأمانات االتفاقيات األخ

   إضافياً بشأن هذه املسألة. بالتشاور مع اهليئات الدولية املختصة، أن يوفر توجيهاً 
  المنازعاتتسوية   -الم 
  منازعاتتسوية ال  - ٢٦

االتفاقية عن طريق بينها يتعلق بتفسري أو تطبيق هذه  منازعةتسعى األطراف إىل تسوية أي   -  ١
  التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى ختتارها بنفسها.

عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أو يف أي وقت الحق،   -  ٢
جيوز ألي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن، يف صك خطي يقدَّم للوديع فيما 
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تعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية، عن اعرتافه بإحدى الوسيلتني التاليتني أو كلتيهما ت منازعةخيص أي 
  إزاء أي طرف يقبل نفس االلتزام: نازعاتعلى سبيل اإللزام لتسوية امل

  األول من املرفق ياء؛ الفرعالتحكيم وفقاً لإلجراءات املبينة يف   (أ)
  على حمكمة العدل الدولية. نازعةعرض امل  (ب)

جيوز ألي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يصدر إعالنًا له نفس األثر فيما   -  ٣
  .٢يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً لإلجراء املشار إليه يف الفقرة 

ساريًا إىل أن تنقضي فرتة سريانه وفقاً  ٣أو الفقرة  ٢يظل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة   -  ٤
  ثالثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.ألحكامه أو بعد انقضاء 

ال يؤثر انقضاء سريان أي إعالن أو تقدمي إشعار بالنقض بأي وسيلة من الوسائل يف   -  ٥
يف  نطرفاالاإلجراءات اليت قد تكون قيد النظر أمام أي هيئة حتكيم أو حمكمة العدل الدولية ما مل يتفق 

  على خالف ذلك. عةز انامل
، وإذا مل ٣أو الفقرة  ٢مبوجب الفقرة  نازعةوسيلة تسوية املنفس  نازعةمل يقبل طرفا املإذا   -  ٦

بعد قيام  ثين عشر شهراً اخالل مدة  ١يف الفقرة املذكورة عن طريق الوسائل منازعتهما يتمكنا من تسوية 
توفيق بناء على طلب إىل جلنة ال املنازعة الحتبينهما،  منازعةأحد الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بوجود 

الثاين من املرفق ياء على التوفيق مبوجب هذه  الفرعوتنطبق اإلجراءات الواردة يف . نازعةأي من طريف امل
  املادة.

 مواصلة تطوير االتفاقية  - ميم 
 تعديالت االتفاقية  - ٢٧

  جيوز ألي طرف أن يقرتح تعديالت هلذه االتفاقية.  -  ١
قية يف اجتماع ملؤمتر األطراف. وتُبلِّغ األمانة نص أي تعديل مقرتح تُعتمد تعديالت هذه االتفا  -  ٢

هلذه االتفاقية إىل األطراف قبل موعد االجتماع الذي سُيقرتح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل. وتُبلِّغ 
ا كذلك الوديع، للِعلْ    م.األمانة أيضاً املوقعني على هذه االتفاقية بالتعديالت املقرتحة وتبلِّغ 

تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقرتح هلذه االتفاقية بتوافق   -  ٣
اآلراء. [وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء، دون التوصل إىل اتفاق، 

  تة يف االجتماع.]من أصوات األطراف احلاضرة واملصوّ  ×يُعتمد التعديل، كحل أخري، بأغلبية 
  يُرسل الوديع التعديل املعتمد إىل مجيع األطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره.  -  ٤
يتم إخطار الوديع كتابًة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله. ويبدأ نفاذ التعديل املعتمد   -  ٥

اً من اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صكوك بالنسبة لألطراف اليت قبلت االلتزام به اعتبار  ٣وفقًا للفقرة 
كانت أطرافًا وقت التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من ِقَبل [ثالثة أرباع] عدد األطراف على األقل اليت  

. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة ألي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل إليداع اعتماد التعديل
  ديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.ذلك الطرف وثيقة تص
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  اعتماد وتعديل المرفقات  - ٢٨
تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزءًا ال يتجزأ منها، وما مل يُنص صراحة على خالف ذلك،   -  ١

  تشكل أية إحالة إىل هذه االتفاقية إحالة يف الوقت ذاته إىل أية مرفقات هلا.
مد بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية على املسائل اإلجرائية أو العلمية تقتصر أي مرفقات إضافية تُعت  -  ٢

  أو التقنية أو اإلدارية.
  ينطبق اإلجراء التايل على اقرتاح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية:  -  ٣

االتفاقية وتُعتمد طبقًا لإلجراء املنصوص عليه يف  هتُقرتح أي مرفقات إضافية هلذ  (أ)
  ؛]٢٧من املادة  ٣إىل  ١رات الفق[

على أي طرف ال يستطيع قبول أي مرفق إضايف أن خيطر الوديع كتابًة بذلك يف   (ب)
غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبالغه باعتماد املرفق اإلضايف. ويبلِّغ الوديع، دون تأخري، مجيع 

يسحب وديع، خطياً، بأنه ُخيطر الاألطراف بأي إخطار يتلقاه. وجيوز ألي طرف يف أي وقت أن 
مرفق إضايف، وعند ذلك يبدأ نفاذ املرفق بالنسبة هلذا الطرف وفقًا للفقرة عدم قبول أي إخطاره السابق ب

  ؛الفرعية (ج)
عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضايف،   (ج)

 وفقًا ألحكام الفقرة الفرعيةبعدم القبول مل تقدم إخطارًا  يصبح املرفق نافذًا بالنسبة جلميع األطراف اليت
  (ب).

خيضع اقرتاح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديالت ملرفقات هذه االتفاقية لنفس اإلجراءات املتبعة يف   -  ٤
] ال يبدأ ×اقرتاح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية [، باستثناء أن تعديل [املرفق 

ه فيما يتعلق بأي طرف يكون قد قدم إعالنًا بشأن تعديل [ذلك املرفق] [تلك املرفقات] وفقاً نفاذ
، ويف هذه احلالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة هلذا الطرف يف اليوم التسعني ٣١من املادة  ٥للفقرة 

ذا التايل للتاريخ الذي أودع فيه لدى الوديع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو ان ضمامه فيما يتعلق 
  التعديل.]

إذا كان هناك مرفق إضايف أو تعديل على مرفق مرتبط بتعديل هلذه االتفاقية، ال يدخل املرفق   -  ٥
  اإلضايف أو التعديل حيز النفاذ إال بعد دخول تعديل االتفاقية حيز النفاذ.

 أحكام ختامية  - نون 
  حق التصويت  - ٢٩

فاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة يكون لكل طرف يف هذه االت  -  ١
  أدناه. ٢
يف املسائل اليت تدخل يف  ،متاِرس أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي حقها يف التصويت  -  ٢

نطاق اختصاصها، بإدالئها بعدد من األصوات مساٍو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافًا يف 
اِرس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها متاِرس حقها يف مت االتفاقية. وال

  التصويت، والعكس بالعكس.
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  التوقيع  - ٣٠
للتكامل االقتصادي لمنظمات اإلقليمية ليُفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية يف ___ جلميع الدول و 

  __. يورك يف الفرتة من __ إىليف الفرتة من __ إىل ___، يف مقر األمم املتحدة يف نيو 
  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام  - ٣١

ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول واملنظمات اإلقليمية   -  ١
ي للتكامل االقتصادي. ويُفتح باب االنضمام إىل االتفاقية للدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاد

اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتوضع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو 
  االنضمام لدى الوديع.

تكون أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف هذه االتفاقية، بدون أن يكون أي   -  ٢
ع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية. ويف حالة املنظمات من الدول األعضاء فيها طرفًا فيها، ملزمة جبمي

اليت تكون واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها طرفًا يف هذه االتفاقية، تتوىل املنظمة ودوهلا األعضاء 
ا مبوجب االتفاقية. ويف هذه احلاالت ال جيوز للمنظمة  البت يف مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاما

  عضاء فيها أن متارس معاً ويف الوقت ذاته احلقوق الناشئة عن االتفاقية.والدول األ
تُعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو   -  ٣

أيضاً أي منظمة من هذا القبيل وُختطر  .انضمامها مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية
  بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها. ،الذي خيِطر بدوره األطراف ،الوديع

ُتدرج الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها   -  ٤[
ليها أو انضمامها إعالناً حيدِّد التشريعات أو التدابري األخرى اليت تسمح هلا بتنفيذ االلتزامات املنصوص ع

  من هذه االتفاقية.] ١٤إىل  ٣يف املواد 
  جيوز ألي طرف أن يعلن يف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل  -  ٥[

بالنسبة له إال عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه املتعلق نفاذه ] ال يبدأ ×[للمرفق 
  ].بذلك التعديل

  بدء النفاذ  - ٣٢
اخلمسني من صكوك  يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع الصك  -  ١

  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.
يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصّدق على هذه   -  ٢

ا بعد إيداع الصك اخلمسني من صكوك التصديق أو القبول أو االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليه
اإلقرار أو االنضمام يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع هذه الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل 

  االقتصادي صك تصديقها أو إقرارها أو قبوهلا أو انضمامها.
قِبل أي منظمة إقليمية للتكامل ال يُعترب أي صك مودَع من  ٢و ١ألغراض الفقرتني   -  ٣

  االقتصادي صكاً إضافياً للصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.
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تنطبق مجيع االلتزامات القانونية مبوجب هذه االتفاقية على األطراف من البلدان النامية بشرط   -  ٤[
  مساعدة كبرية.]أن يكون الصندوق املتعدد األطراف القائم بذاته قد أنشئ ويقّدم 

 التحفظات  -  ٣٣[
  ]على هذه االتفاقية. اتال جيوز إبداء أي حتفظ

  االنسحاب  - ٣٤
دء ب جيوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية يف أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ  -  ١

  نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إىل الوديع.
القبيل نافذًا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلُّم الوديع إخطار يكون أي انسحاب من هذا   -  ٢

  االنسحاب أو يف تاريخ الحق حسبما يتحدد يف إخطار االنسحاب.
  الوديع  - ٣٥

  األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقية.يكون 
  حجية النصوص  - ٣٦

ة واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية يودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه اإلسباني
  .الوديعوالفرنسية يف احلجية، لدى 
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  المرفق جيم
  المنتجات المضاف إليها الزئبق

  ٦من المادة  ١: المنتجات الخاضعة للفقرة األولالقسم 
 قائمة تعترب أال بالتايل وينبغي بعد، للمناقشة اجلدول هذا يف الواردة املنتجات قائمة ختضع ملمالحظة: 

، املرفق UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(مشروع نص الدورة الرابعة . وقد اقتبست القائمة ائية أو مقفلة
  عرض ألسباب إيضاحية ال غري.وتُ  ،)األول

  تاريخ التخلص  المنتجات المضاف إليها الزئبق*
ا حمتوى زئبقي أقل من  ئة من يف املا ٢البطاريات ما عدا بطاريات األزرار اليت يوجد 

  الوزن
××٢٠  

  ٢٠××  حموِّالت ومرحِّالت ما عدا احملوِّالت واملرحالت املخصصة ألغراض الصيانة حصراً 
ة أقل من  ] ٣.٥واط مع حمتوى من الزئبق يتجاوز [ ٣٠مصابيح إضاءة فلورية ُمدجمَّ

  ملغ
××٢٠  

وذات  T2 ،T5 ،T8، T10، T12 -فوسفور ثالثي النطاق  - مصابيح فلورية خطّية 
  ] ملغ٥ساعة مع حمتوى زئبقي يتجاوز [ ٢٥ ٠٠٠لعمر الطويل >ا

××٢٠  

  ٢٠××  ] ملغ×مصابيح زئبق ذات ضغط عاٍل (خبار) عامة الغرض مع حمتوى زئبقي يتجاوز [
  ٢٠××  أنواع من الصابون ومستحضرات التجميل
  ٢٠××  مبيدات اآلفات ومبيدات آفات أحيائية

  ٢٠××  مقاييس ضغط الدم
  ٢٠××  ة لالستخدامات الطبيةرار احلمقياس 

 :تستثىن من اجلزء األول فئات املنتجات التالية  
  املنتجات املخصصة لالستخدامات العسكرية الضرورية؛  )أ (
  املنتجات املستخدمة يف البحث العلمي؛  )ب (
  املنتجات املخصصة لالستخدام يف اجملال الثقايف/الرتاث.  )ج (
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  ٦مادة من ال ٢الثاني: المنتجات الخاضعة للفقرة القسم 
 المضاف المنتجات

  الزئبق إليها
  )أ(ماالستخدا أحكام

لحد من استخدام مالغم األسنان أن ل اليت يتخذها طرف ماجيب للتدابري   مالغم األسنان
تأخذ يف االعتبار الظروف احمللية للطرف والتوجيهات الدولية ذات الصلة، كما 

  جيب أن تشمل على حنو غري حصري ما يلي:
يع على استخدام البدائل املتاحة والفعال من احلشوات السنية التشج  ‘١’

  اخلالية من الزئبق؛
تثقيف املستهلكني وتدريب املهنيني والطالب يف جمال طب األسنان   ‘٢’

  على استخدام بدائل احلشوات السنية اخلالية من الزئبق؛
خدام تثبيط السياسات والربامج والواليات التأمينية اليت حتض على است  ‘٣’

بدًال من استخدام بدائل احلشوات السنية اخلالية من  املالغم السنية
  الزئبق؛

وسائر الشرائح  الثين عن استخدام مالغم األسنان لدى األطفال واحلوامل  ‘٤’
  احلساسة؛

  مالغم األسنان على شكلها املغّلف؛استخدام  حصر  ‘٥’
دمة من مالغم تقييم بيانات خط األساس املتعلقة بالكميات املستخ  ‘٦’

األسنان وإبالغ مؤمتر األطراف، مرة كل ثالث سنوات، عن كميات 
يف مالغم األسنان، وعن  الزئبق املصّنعة أو املستوردة أو املستخدمة

مبوجب هذه الفقرة واحلّد من  الطرف التقدم احملرز يف الوفاء بالتزامات
  استخدام الزئبق خالل هذه الفرتة.

[منتجات أخرى غير 
ة في الجزء مدرج

  األول وتخضع لقيود]

  

                                                      
 يفدمت قُ  )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.3(اجتماع هي أمثلة تستند إىل ورقة هذه أحكام االستخدام   )أ (

 الرابعة. الدورة
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  دال المرفق
  الزئبق مركبات أو الزئبق فيها يستخدم التي التصنيع عمليات

  ٧من المادة  ٢األول: العمليات الخاضعة للفقرة  قسمال
  ]التخلص يختار [  الزئبق مركبات أو الزئبق فيها يستخدم التي التصنيع عملية

  ]٥٢٠٢] [٢٠٢٠[  إنتاج الكلور والقلويات

العمليات األخرى غري املدرجة يف اجلزء الثاين من هذا املرفق اليت تستخدم فيها  
كهربائية أو  أقطاب  ك] [كمحفزكمية كبرية من الزئبق أو مركبات الزئبق [

] واليت توجد هلا تكنولوجيا بديلة ال تستخدم الزئبق وتتوافر على كمحفزات
  نطاق واسع

××]٢٠[  

  ٧ المادة من ٣ لفقرةخاضعة لالقسم الثاني للعمليات ال
  االستخدام أحكام  الزئبق فيها يستخدم التي العملية

  تتخذ األطراف تدابري تشمل على حنو غري حصري ما يلي:  إنتاج مونومر كلوريد الفاينل
  تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من استخدام الزئبق  ‘١’
على الزئبق املنتج تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من االعتماد   ‘٢’

  من عمليات التعدين األويل؛
  ؛١١و ١٠عمًال باملادتني و ضبط االنبعاثات واإلطالقات  ‘٣’
احملفزات فيما يتعلق بتوفري الدعم للبحث والتطوير   ‘٤’

  والعمليات اليت ال تستخدم الزئبق؛
سنوات] من  مخسعدم السماح باستخدام الزئبق بعد [  ‘٥’

مؤمتر األطراف من أن البدائل  فيهتحقق الذي يتاريخ ال
ا جمدية من الناحيتني  أصبحت متوافرة على نطاق العامل وأ

  .االقتصادية والتقنية-االجتماعية
درجة يف العمليات األخرى غري امل

  اجلزء األول واليت ختضع لقيود
  تدابري ستتخذها األطراف
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  هاءالمرفق 
  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

  الوطنيةخطط العمل 
  أن يدرج يف خطة عمله الوطنية ما يلي: ٩من املادة  ٣على كل طرف خيضع ألحكام الفقرة   -  ١

  أهداف وطنية ونسب ختفيض مستهدفة؛  (أ)
اء:  (ب)   إجراءات إل

  ملغمة الركاز الكاملة؛  ‘١’
  ؛عاجلاحلرق املكشوف للملغم أو للملغم امل  ‘٢’
  حرق امللغم يف مناطق سكنية؛  ‘٣’
دون  يح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو النفايات اليت أضيف هلا الزئبقترش  ‘٤’

  ؛إزالة الزئبق أوالً 
خطوات تّيسر إضفاء طابع رمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو   (ج)

  تنظيمه؛
تقديرات أساسية لكميات الزئبق املستخدمة وللممارسات املستخدمة يف تعدين وتصنيع   )(د

  لذهب احلريف والضيق النطاق داخل أراضيه؛ا
اسرتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعاثات وتسريبات الزئبق، والتعرض له، يف تعدين   (ه)

  ؛اليت ال تستخدم الزئبقق ائالنطاق، مبا يف ذلك الطر  يوالضيق نيوتصنيع الذهب احلرفي
ئبق الستخدامها يف تعدين اسرتاتيجيات إلدارة أو منع حتويل وجهة الزئبق ومركبات الز   )و(

  النطاق؛ يقيوالض نيوتصنيع الذهب احلرفي
  ومواصلة تطويرها؛ الوطنية اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ خطة العمل  )ز(
احلرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق اسرتاتيجية للصحة العامة بشأن تعرض   )ح(

م احمللية للزئبق صحية، البيانات المجع مجلة أمور، من بينها نبغي أن تتضمن هذه االسرتاتيجية . ويوجمتمعا
  توعية من خالل املرافق الصحية؛الملشتغلني بالرعاية الصحية، و اوتدريب 

اسرتاتيجيات ملنع تعرض أكثر شرائح السكان ضعفًا للزئبق املستخدم يف تعدين الذهب   (ط)
  اإلجناب، وخباصة النساء احلوامل؛ والنساء يف سن احلريف والضيق النطاق، السيما األطفال

اسرتاتيجيات لتوفري املعلومات للحرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق  (ي)
  واجملتمعات احمللية املتضررة؛

  .الوطنية جدول زمين لتنفيذ خطة العمل (ك)
منها ية لتحقيق أهدافه، جيوز لكل طرف أن يدرج يف خطة عمله الوطنية اسرتاتيجيات إضاف  -  ٢

استخدام أو تطبيق معايري لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق دون استخدام الزئبق، أو آليات قائمة على 
  األسواق، أو أدوات للتسويق.



UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3 

55 

  المرفق واو
  قائمة بمصادر انبعاثات الزئبق ومركباته في الغالف الجوي

  قصىالحد األ  فئة المصدر
  ميغاواط[×] مدخالت حرارية مقاسة قدرها   اليت تعمل بالفحمحمطات توليد الطاقة 

  ميغاواط[×] مدخالت حرارية مقاسة قدرها   املراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم
  طناً مرتياً يف اليوم[×]   مرافق إنتاج الرصاص
  طناً مرتياً يف اليوم[×]   (الزنك) مرافق إنتاج التوتياء
  مرتياً يف اليوم طناً [×]   مرافق إنتاج النحاس

  طناً مرتياً يف اليوم[×]    الذهب الصناعي مرافق إنتاج
  طناً مرتياً يف اليوم[×]   [مرافق إنتاج املنغنيز]
  طناً مرتياً يف اليوم[×]   مرافق حرق النفايات
  طناً مرتياً يف اليوم[×]   مصانع إنتاج اإلمسنت

نع مرافق تصنيع احلديد والصلب] [، مبا يف ذلك مصا[
  الصلب الثانوي]

  طناً مرتياً يف اليوم[×] 

  ال يوجد اقرتاح اآلن  ]مرافق إنتاج وتصنيع النفط والغاز[
  ال يوجد اقرتاح اآلن  [املرافق اليت تصّنع فيها املنتجات املضاف إليها الزئبق]

[املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف 
  دال]عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق 

  ال يوجد اقرتاح اآلن
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  المرفق زاي

  والمياه األراضيالزئبق في  إطالقاتمصادر 
  واألراضيمصادر إطالقات الزئبق ومركبات الزئبق في المياه  فئات
  المصدر فئة

  املرافق اليت تقوم بتصنيع املنتجات املضاف إليها الزئبق
  يف املرفق دال التصنيع املدرجةليات يف عم أو مركبات الزئبق املرافق اليت تستخدم الزئبق

  املرافق اليت ينتج فيها الزئبق كمادة ثانوية نامجة عن تعدين وصهر املعادن غري احلديدية
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  المرفق ياء
  إجراءات التحكيم والتوفيق

  األول: إجراءات التحكيمجزء ال
  لى النحو التايل:من االتفاقية ع ٢٦(أ) من املادة  ٢تكون إجراءات التحكيم ألغراض الفقرة   

  ١المادة 
من االتفاقية بتوجيه إخطار  ٢٦طرف أن يشرع يف اللجوء إىل التحكيم وفقًا للمادة ي جيوز أل  -  ١

. ويكون اإلخطار مشفوعًا ببيان االدعاء، إىل جانب أي مستندات نازعةخطي إىل الطرف اآلخر يف امل
مواد االتفاقية املتنازع على تفسريها أو مؤيدة، وجيب أن يذكر موضوع التحكيم ويشمل، بوجه خاص، 

  تطبيقها.
. من هذه االتفاقية ٢٦للتحكيم عمًال باملادة  منازعةيل حي هخيطر الطرف املدعي األمانة بأن  -  ٢

باإلخطار اخلطي املقدم من الطرف املدعي، وبيان االدعاء، واملستندات املؤيدة  ويكون اإلخطار مشفوعاً 
  أعاله. وحتيل األمانة املعلومات اليت تتلقاها بذلك إىل مجيع األطراف. ١املشار إليها يف الفقرة 

  ٢المادة 
أعاله، تُنشأ هيئة حتكيم. وتتألف اهليئة من ثالثة  ١للتحكيم وفقًا للمادة  منازعة تإذا أحيل  -  ١

  أعضاء.
ا النحو وباالتفاق ويعّني احملكّمان اللذان يتم تعيينهما على هذ حمّكماً  نازعةيعني كل طرف يف امل  -  ٢

بني أكثر من طرفني، تعني  نازعاتويف امل املشرتك بينهما احملكِّم الثالث، الذي يصبح رئيس هيئة التحكيم.
األطراف اليت هلا نفس املصلحة حمكِّما واحدًا بصورة مشرتكة باالتفاق فيما بينها. وال يكون رئيس هيئة 

ي من هذه األطراف، يف أراضي أاملعتاد  يكون حمل إقامته ، والنازعةالتحكيم من مواطين أي من أطراف امل
  وال يعمل لدى أي منها، وال يكون قد نظر يف القضية بأي صفة أخرى.

  ُميأل أي شاغر على النحو املوصوف للتعيني األويل.  -  ٣
  ٣المادة 

فيه الطرف املدعى يف غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى  حمّكماً  نازعةإذا مل يعّني أحد طريف امل  -  ١
عليه إخطار التحكيم، جيوز للطرف اآلخر أن ُخيطر األمني العام لألمم املتحدة، الذي جيب عليه أن يقوم 

  بعملية التعيني يف غضون فرتة شهرين إضافية.
إذا مل يعنيَّ رئيس هيئة التحكيم يف غضون شهرين من تاريخ تعيني احملّكم الثاين جيب على األمني   -  ٢

  لألمم املتحدة أن يعني، بناء على طلب أحد الطرفني، الرئيس يف غضون فرتة شهرين إضافية.العام 
  ٤المادة 

ا وفقاً ألحكام      االتفاقية والقانون الدويل.هذه تصدر هيئة التحكيم قرارا
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  ٥المادة 
  خالف ذلك. نازعةتقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي، ما مل يقرر طرفا امل  

  ٦المادة 
  وز هليئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفني، أن توصي بتدابري مؤقتة أساسية للحماية.جي  

  ٧المادة 
أن ييسرا عمل هيئة التحكيم وأن يقوما، بوجه خاص، وباستخدام مجيع  نازعةعلى طريف امل  

  الوسائل املوجودة حتت تصرفهما، مبا يلي:
  هيالت ذات الصلة؛تزويدها جبميع املستندات واملعلومات والتس  (أ)  
  متكينها، عند االقتضاء، من استدعاء شهود أو خرباء وتلقي أدلتهم.  (ب)  

  ٨المادة 
حيصلون عليها أو مستندات يقع على الطرفني وعلى احملّكمني التزام حبماية سرية أي معلومات   

  بشكل سري أثناء إجراءات هيئة التحكيم.
  ٩المادة 

اويتني تكاليف هيئة التحكيم، ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك حبصتني متس نازعةيتحمل طرفا امل  
ا إىل الطرفني. بسبب الظروف اخلاصة للقضية. وحتتفظ اهليئة بسجل جلميع تكاليفها وتقدم إقراراً    ائياً بشأ

  ١٠المادة 
قد تتأثر بالقرار الذي يُتخذ يف  نازعةجيوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع امل  

  ضية أن يتدخل يف اإلجراءات مبوافقة هيئة التحكيم.الق
  ١١المادة 

وأن تبت  نازعةجيوز هليئة التحكيم أن تستمع إىل ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع امل  
  فيها.

  ١٢المادة 
  تُتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من اإلجراءات واملضمون بأغلبية أصوات أعضائها.  

  ١٣المادة 
أمام هيئة التحكيم أو مل يدافع عن قضيته جيوز للطرف اآلخر أن  نازعةا مل ميثل أحد طريف املإذ  -  ١

يطلب من اهليئة أن تواصل اإلجراءات وأن تصدر قرارها. وال يشكل غياب طرف أو عدم دفاع طرف عن 
  أمام اإلجراءات. قضيته عائقاً 

إىل  أن تقتنع بأن االدعاء يستند جيداً جيب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي،   -  ٢
  الوقائع والقانون.
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  ١٤المادة 
مل  تصدر احملكمة قرارها النهائي يف غضون مخسة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل ما  

  جتد أن من الضروري متديد تلك املهلة الزمنية لفرتة ينبغي أال تتجاوز مخسة أشهر إضافية.
  ١٥المادة 

ويذكر األسباب اليت استند إليها. وجيب  نازعةرار النهائي هليئة التحكيم على موضوع امليقتصر الق  
أن يتضمن أمساء األعضاء الذين شاركوا وكذلك تاريخ القرار النهائي. وجيوز ألي عضو من أعضاء اهليئة أن 

  .أو خمالفاً  مستقالً  يلحق بالقرار النهائي رأياً 
  ١٦المادة 

للطرف  . ويكون أيضًا تفسري االتفاقية الذي يقدمه القرار ملزماً نازعةلطريف امل يكون القرار ملزماً   
ا. ويكون القرار  ١٠الذي يتدخل مبوجب املادة  أعاله بقدر ما يتعلق باألمور اليت تدّخل ذلك الطرف بشأ

  على إجراء استئنايف. مسبقاً  نازعةبدون استئناف إال إذا اتفق طرفا امل
  ١٧المادة 

أعاله، بشأن تفسري ذلك القرار  ١٦ف قد ينشأ بني امللزمني بالقرار النهائي وفقًا للمادة أي خال  
  أو طريقة تنفيذه، جيوز أن يعرضه أي منهم على هيئة التحكيم اليت أصدرته لكي تبت فيه.

  الثاني: إجراءات التوفيق جزءال
  ية على النحو التايل:من االتفاق ٢٦من املادة  ٦تكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة   

  ١لمادة ا
من  ٦بالفقرة  إنشاء هيئة توفيق عمالً  منازعةيوّجه خطيًا إىل األمانة طلب أي طرف يف   

. وتبلغ األمانة عندئذ مجيع نازعة، مع توجيه نسخة إىل الطرف اآلخر أو األطراف األخرى يف امل٢٦ املادة
  األطراف بذلك.

  ٢المادة 
ن ثالثة أعضاء، يعني كل طرف معين أحدهم وخيتار العضوان اللذان يعيّنان تتألف هيئة التوفيق م  -  ١

  على خالف ذلك. نازعةللهيئة، ما مل يتفق طرفا امل على هذا النحو بصورة مشرتكة رئيساً 
اليت تنشأ بني أكثر من طرفني، تعّني األطراف اليت هلا نفس املصلحة أعضاءها يف  نازعاتيف امل  -  ٢

  رتكة وباالتفاق فيما بينها.اهليئة بصورة مش
  ٣المادة 

إذا مل تتم أي تعيينات من ِقَبل الطرفني يف غضون شهرين من تاريخ استالم األمانة الطلب اخلطي   
، نازعةيكون على األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب أي طرف يف املأعاله  ١املشار إليه يف املادة 

  فرتة شهرين إضافية.أن جيري تلك التعيينات يف غضون 
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  ٤المادة 
إذا مل يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق يف غضون شهرين من تعيني العضو الثاين يف اهليئة يكون على   

، أن يعّني الرئيس يف غضون فرتة شهرين نازعةاألمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب أي طرف يف امل
  إضافية.
  ٥المادة 

ما التوصل إىل تسوية ودية  نازعةيف املطر تساعد هيئة التوفيق    بطريقة مستقلة وحمايدة يف حماوال
  .للمنازعة
  ٦المادة 

جيوز هليئة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة اليت تراها مناسبة، واضعة يف االعتبار ظروف   -  ١
وجيوز هلا أن تعتمد نظامها  عة.تسوية سريأي طلب اليت قد يعرب عنها الطرفان، مبا يف ذلك واآلراء القضية 

  الداخلي حسب الضرورة، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.
  .نازعةجيوز هليئة التوفيق، يف أي وقت أثناء اإلجراءات، أن تطرح مقرتحات لتسوية امل  -  ٢

  ٧المادة 
طلبات اهليئة مع هيئة التوفيق. وعليهما بوجه خاص أن يسعيا إىل االمتثال ل نازعةيتعاون طرفا امل  

لتزام حبماية التقدمي مواد خطية، وتقدمي األدلة، وحضور االجتماعات. وعلى الطرفني وأعضاء هيئة التوفيق ا
  سرية أي معلومات أو مستندات حيصلون عليها بشكل سري أثناء إجراءات اهليئة.

  ٨المادة 
ا بأغلبية أصوات أعضائها.     تتخذ هيئة التوفيق قرارا

  ٩المادة 
شهرًا من إنشائها، ينظر  ١٢يف غضون  نازعةيتضمن توصيات لتسوية امل م هيئة التوفيق تقريراً تقد  
  بالفعل. اتسويته تقد مت نازعةكن املتحبسن نية، ما مل  نازعةفيه طرفا امل

 ١٠المادة 

تبت هيئة التحكيم يف أي خالف بشأن ما إذا كان لديها اختصاص النظر يف مسألة أحيلت   
  إليها.
  ١١دة الما

. وحتتفظ ، ما مل يتفقا على خالف ذلكتكاليف هيئة التحكيمبالتساوي  نازعةيتحمل طرفا امل  
  .الطرفنيبشأن تلك التكاليف إىل  ائياً  اهليئة بسجل جبميع تكاليفها وتقدم إقراراً 

_____________  


