
K1401295 120914 

EP األمم المتحدة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/5 
 

Distr.: General 

16 June 2014 

Arabic 

Original: English برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  

  

لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
 صك عالمي ُملزم قانوناً بشأن الزئبق

 الدورة السادسة
 1024 فمربنو /تشرين الثاين 7-3، نكوكبا

 *من جدول األعمال املؤقت)ب(  3البند 
لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق للتحضير عمل ال
تفاقية الجتماع األول لمؤتمر األطراف: مسائل تقتضي االول

 في اجتماعه األول أن يبت فيها مؤتمر األطراف من

 هاقديمى غير طرف تالمحتوى المطلوب للشهادات الالزمة لالستيراد التي يتعين عل
 مذكرة من األمانة

يف ’’على أن يُقدم مؤمتر األطراف ، 3من املادة  21 الفقرة ميناماتا بشأن الزئبق، يفتنص اتفاقية  -2
ضع ، وأن ي8و 6و)أ(  5ات بالفقر  فيما يتعلقسيما  وال هذه املادة، بشأنإضافية  اتتوجيهاجتماعه األول 

 من)ب(  6 لفقرةهذا، وتنص ا. ‘‘8)ب( و 6 املشار إليها يف الفقرتني تلشهادال املطلوب احملتوىيعتمد و 

  :يف احلاالت التالية إال غري طرف إىل الزئبق بتصدير سمح أي طرفأن ال ي   املادة على
ص دِّر مبوافقته اخلطية على ما يلي، مبا يف ذلك تقدمي الشهادات ُـ التصدير لغري طرف ز ودَّ الطرف امل

 :أناليت تُثبت 
ألحكام  هامتثالتضمن محاية صحة اإلنسان والبيئة و لدى غري الطرف التدابري اليت تكفل  (2)

 ؛ و22و 20املادتني 

االستخدام املسموح به لطرف مبوجب هذه على فقط يقتصر ذا الزئبق استخدام ه (1)
 .20بني يف املادة ُـ لغرض التخزين املؤقت السليم بيئياً على النحو املاالتفاقية أو 

                                                           
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1.. 
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 غري من الزئبق باسترياد طرف أي سمحي   ال’’على أن من االتفاقية  3من املادة  8الفقرة تنص  -1
 صادرامل من ليس الزئبق ذلك بأن شهادة قدَّم قد الطرف غري يكن مل ما اخلطّية موافقته له سيقدِّم طرف

 .‘‘)ب( 5 الفقرة أو 3 الفقرة مبوجب هبا مسموح غري مصادر هناأ على دَّدةاحمل
جيب أن يُقدمها غري طرف لتصدير الزئبق لطرف  اليت ةلشهادل مقرتحاً األمانة حمتوى عت وض -3

 د الزئبق من طرف )أنظر املرفق(.واستريا
خالل  رتتيباتالاملتعلق ب 2 القرار من 6 يف الفقرة ،ميناماتا تفاقيةبا املعيناملفوضني  طلب مؤمتر  -4

االتفاقية  قتضياليت ت تلك املسائل ز جهودها علىركتُ أن  مية الدوليةاحلكو  جلنة التفاوض ، إىلالفرتة االنتقالية
اليت  الشهادات يف احملتوى املطلوب هذه املسائلضمن  يأيت. و أول اجتماع له األطراف يف مؤمترأن يبت فيها 

 .السترياد وتصدير الزئبق غري طرف جيب أن يُقدمها
 يف اجتماعه األول، بشأن هذه املسألة راف توجيهاتاألط مؤمترتقضي بأن يُقدم  أن االتفاقية ومع -5

للحصول على  احملتوى املطلوببشأن  األطراف إىل تقدميها جيب اتحاجة إىل توجيهمثة  هناك أيضاً إال أن 
ومن . األطراف األول ملؤمتر االتفاقية واالجتماع بدء نفاذ الفرتة ما بني يفيتم  سترياد أو تصديري األ شهادة

 هاعتمادر يف انتظا مؤقت بشكل يف املرفق واعتماده االقرتاح الوارد مشروع تنظر اللجنة يف مانة أناأل تقرتحمث 
 .يف اجتماعه األول األطراف مؤمتر قبل مناً رمسي
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 المرفق
 رر أن يُقدمها غير طرفقالمُ محتوى الشهادات 

 فقدمها غير طرف للسماح بتصدير الزئبق من طر ن يُ أالُمقرر  ةالشهاد - ألف
عقب استالمها لشهادة من  جيوز لألطراف تصدير الزئبق إىل غري طرف يُوافق على استرياده -2
تدابري معمول هبا تكفل محاية صحة اإلنسان ن غري الطرف لديه أة املختصة يف ذلك البلد تُفيد بسلطال

يقتصر أن ضمان و  ،من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 22و 20ألحكام املادتني وتضمن امتثاله والبيئة 
ف مبوجب هذه االتفاقية أو لغرض التخزين املؤقت اطر ألاالستخدام املسموح به ل على الزئبقاستخدام هذا 

 .20بني يف املادة ُـ السليم بيئياً على النحو امل
 تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة ما يلي:ومن املعلومات اليت تؤكد أن لدى غري الطرف تدابري  -1

. لزئبقبشكل آمن لستخدام الوالنقل واالتداول  لضمان ضوابط مناسبة تطبيقعلى  أدلة )أ(
 اليت غريها من الضوابط أو والتشريعاتنظمة ، واألاإلجرائية العمليات معلومات عن هذه األدلة وقد تشمل

 ستخدامهاونقلها واتداوهلا  اليت مت كمية الزئبق  ومعلومات عن الصعيد الوطين؛ علىوأُتفق عليها  تضعوُ 

 قضايا حمددة أوأحداث عرضية أو  حوادث، تقارير عن أي وينبغي تقدمي .التقوميية السابقة على مدار السنة
 الضوابط؛ فعالية ملموسة على لتقدمي أدلة

أو  الزئبق الذين يستخدمونتكفل محاية العاملني  ضوابط مناسبة تطبيقعلى  أدلة )ب(
تصنيع  أو عرب لذهبضيق النطاق لالاحلريف تعدين الدام الزئبق يف ، سواء من خالل استخخاطرهون مليتعرض

الزئبق. وينبغي  فيها ستخدميُ ضاف إليها الزئبق، أو من خالل استخدام الزئبق يف العمليات اليت املنتجات امل
 اليت غريها من الضوابط أو والتشريعاتنظمة ، واألاإلجرائية أن تتضمن األدلة معلومات عن العمليات

احلوادث اليت األحداث العرضية و معلومات عن  تقدميجيب كما . الصعيد الوطين علىت وأُتفق عليها ضعوُ 
كميات الزئبق املطلق أو و صابات، اإل درجةبيان ذلك  مبا يفالذين يستخدمون الزئبق،  للعاملني قعت

وثائق تدعم   باعتبارها حبيث تُقدم، لضوابطل الضرورة اجراؤهارمبا اقتضت إضافية  نقيحاتاملسكوب وأية ت
 كفاية الضوابط؛

صبح يُ عندما بطريقة سليمة بيئيًا الزئبق يدار لضمان أن  ضوابط مناسبةعلى تطبيق  أدلة )ج(
ستخدام من أجل ا إعادة تدويره أو إعادة استخدامه إالاعه، أو استعادته أو جلن يتم اسرت  نفايات، وأنه

من األدلة معلومات عن قوانني أو أنظمة إدارة النفايات على مسموح به مبوجب االتفاقية. وينبغي أن تتض
الزئبق على  سُتطبقمرافق إدارة النفايات املوجودة يف البلد؛ واالستخدامات اليت عن و الوطين؛  الصعيد

 الزئبق.فيها  ودعيس يتلتخلص النهائي الامنشأة وجود على  تشمل دليل، أو جعاملسرت 
استخدام مسموح يف م استخدامه فقط أن الزئبق سيتبتفيد تقدمي شهادة م غري الطرف بوكذلك يُلزَّ  -3

الستخدام با اً أن تتضمن هذه الشهادة بيان ب. وجيبيئياً  سليماللتخزين املؤقت غرض ابه مبوجب االتفاقية أو ل
ضوابط ال علىالكميات املعدة لكل غرض مذكور، واألدلة بيان لزئبق، مبا يف ذلك االستخدامات املرتقبة لأو 

 .راد لهالغرض امل عن مسارالزئبق  حتويل اليت حتول دون
 يسمحالذي  3 من املادة 7 يف الفقرة احلكم الوارد الستخداميف حال عدم تفضيل غري الطرف  -4

 .لغري الطرف هذا الزئبق ديريعتزم تص طرف كللشهادة  تقدمي ، يتعنيلألمانة إخطار عامبتقدمي 
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 طرفلقدمها غير طرف للسماح بتصدير الزئبق يُ ن أالُمقرر  ةالشهاد -باء 
 املختصة سلطةمن ال شهادة تقدمي، يف االتفاقية طرفل الزئبقر دِّ يتعني على غري الطرف، لكي ُيص   -5

أو  3 مبوجب الفقرةغري مسموح هبا مصادر بأهنا  املصادر احملددة من الزئبق ليس أنتفيد ب ذلك البلد يف
 والقلويات ومصانع الكلور األويل للزئبق التعدين تأيت من املصادر هذهو  .3 من املادة)ب(  5 الفقرة

 ذيال الزئبق مصدر معلومات عن طرفال غري منقدمة ُـ امل شهادةال وجيب أن تتضمن املوقوف تشغيلها.
الكلور  صانعمليس من وقف تشغيل  الزئبقمصدر  أنتقدمي دليل على يتم تصديره، مبا يف ذلك، س

 صانعم أي عن معلومات هذه األدلة تشمل. وقد نتاج الزئبق من أنشطة إعادة التدويرإحال يف  والقلويات
 يفالزئبق  التخلص من على دليلال وكذلك على املستوى الوطين، من قبل موجودةكانت  لكلور والقلوياتل

 .اوقف تشغيلهأُ  صانع يف حالامل هذه
_____________ 


