
  النموذج ألف

  نموذج لتقديم موافقة مكتوبة من طرف على استيراد الزئبق

(ال تشترط االتفاقية تقديم هذا النموذج في الحاالت التي يكون فيها الطرف المستورد قد قدم 
  )3من المادة  7إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 

  المستوردمعلومات االتصال التي يقدمها الطرف   :الفرع ألف
  :الطرف

  :اسم مركز التنسيق الوطين املعني
  :العنوان
  :اهلاتف
  :الفاكس

  :الربيد اإللكرتوين
  

  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف أو غير الطرف المصدَّر  :الفرع باء
  الطرف أو غري الطرف:

  :اسم مركز التنسيق الوطين املعنيَّ أو املوظف احلكومي املسؤول
  :العنوان
  :اهلاتف
  :الفاكس

  الربيد اإللكرتوين:
  معلومات عن الشحنة يقدمها البلد المصدِّر:  الفرع جيم:

  يرجى بيان كمية الزئبق اإلمجالية التقريبية اليت ستشحن:
  يرجى بيان التاريخ التقرييب الشحن:

  يرجى بيان ما إذا كان الزئبق من التعدين األويل للزئبق:
  املصدِّر قد حدد أن الزئبق فائض من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات:يرجى بيان ما إذا كان الطرف 

  (إذا كان البلد املصدِّر غري طرف، يتعني أن يطلب الطرف املستورد أيضاً ملء النموذج جيم)
  المعلومات التي يقدمها الطرف المستورد  الفرع دال:

  اإلجابة الصحيحة: ما هو الغرض من استرياد الزئبق؟ يرجى وضع دائرة حول
  ):10ختزين مؤقت سليم بيئياً وفقاً للمادة (  ‘1’  
  ال    نعم    



  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد االستخدام املقصود إذا كان معروفاً.
  
  
  
  

  ال    نعم  استخدام مسموح به للطرف مبوجب االتفاقية:  ‘2’  
  عن االستخدام املقصود للزئبق.إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدراج تفاصيل إضافية     

  
  
  

  معلومات الشحن، بحسب االقتضاء  الفرع هاء:
  املستورد

  اسم املنشأة التجارية:
  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  املصدِّر
  اسم املنشأة التجارية:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  
  المستوردبيان موافقة الطرف   الفرع واو:

  طبيعة املوافقة، يرجى وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
  

  مرفوضة        ممنوحة
  
  

  توقيع مركز التنسيق الوطين املعنيَّ للطرف املستورد والتاريخ
  االسم:

  مسمى الوظيفة:
  التوقيع:
  التاريخ:



  النموذج باء

  نموذج لتقديم موافقة مكتوبة من غير طرف على استيراد الزئبق

تشترط االتفاقية تقديم هذا النموذج في الحاالت التي يكون فيها غير الطرف المستورد قد قدم (ال 
  )3من المادة  7إخطارا عاما بالموافقة وفقاً للفقرة 

  
  معلومات االتصال التي يقدمها الطرف في االتفاقية  :الفرع ألف

  :الطرف
  :اسم مركز التنسيق الوطين املعنيَّ 

  :العنوان
  :اهلاتف
  :الفاكس

  :الربيد اإللكرتوين
  

  معلومات االتصال التي ينبغي أن يقدمها غير الطرف  :الفرع باء
  :البلد

  :اسم اهليئة أو املوظف احلكومي
  :العنوان
  :اهلاتف
  :الفاكس

  الربيد اإللكرتوين:
  

  معلومات عن الشحنة يقدمها الطرف المصدِّر  الفرع جيم:
  التقريبية اليت ستشحن:يرجى بيان كمية الزئبق اإلمجالية 

  يرجى بيان التاريخ التقرييب الشحن:
  يرجى بيان ما إذا كان الزئبق من التعدين األويل للزئبق:

  يرجى بيان ما إذا كان الطرف املصدِّر قد حدد أن الزئبق فائض من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات:
  

  غير الطرف المستوردالشهادة والمعلومات التي يقدمها   الفرع دال:
تقدمي  شهادة من غري الطرف بأن لديه تدابري تكفل محاية صحة  3من املادة ‘ 1’(ب)  6تشرتط الفقرة 

  من االتفاقية. 11و 10ألحكام املادتني  اإلنسان والبيئة وتضمن امتثاله
  ال    نعم  يرجى وضع دائرة لتحديد ما إذا كان لدى بلدك مثل هذه التدابري . 

اإلجابة بنعم، يرجى تقدمي الوثائق املناسبة اليت تثبت وجود هذه التدابري. وميكن أن تشمل هذه الوثائق  إذا كانت
اإلجراءات أو التشريعات أو اللوائح أو غريها من التدابري املتخذة على الصعيد الوطين، ويتعني أن توفِّر تفاصيل  

  كافية إلثبات فعالية هذه التدابري.



جيوز تصدير الزئبق من طرف إىل غري طرف إال الستخدام مسموح به للطرف مبوجب وفضًال عن ذلك، ال 
  من االتفاقية. 10االتفاقية أو لتخزينه بطريقة سليمة بيئيا، على النحو املبني يف املادة 

  ما هو الغرض من استرياد الزئبق؟ يرجى وضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
  

  ):10وفقا للمادة ( التخزين املؤقت السليم بيئيا  ‘1’  
  ال    نعم    
  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى حتديد االستخدام املقصود إذا كان معروفا.    
  اهلاتف:    
  ال    نعم  استخدام مسموح به للطرف مبوجب االتفاقية:  ‘2’  
  إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدراج تفاصيل إضافية عن االستخدام املقصود للزئبق.    

  
  ومات الشحن، بحسب االقتضاءمعل  الفرع هاء:

  املستورد
  اسم املنشأة التجارية:

  العنوان:
  الفاكس:

  الربيد اإللكرتوين:
  

  املصدِّر:
  اسم املنشأة التجارية:  
  العنوان:  
  اهلاتف:  
  الفاكس:  
  الربيد اإللكرتوين:  

  
  اإلشارة بالموافقة من جانب الجهة المستوردة غير الطرف  الفرع واو:

  يرجى وضع دائرة:طبيعة املوافقة، 
  

      رُفضت      ُمنحت
  يرجى استخدام املساحة أدناه لإلشارة إىل أي شروط، أو تفاصيل إضافية، أو معلومات ذات صلة.

  
  
  

  توقيع املوظف احلكومي املسؤول للجهة املستوردة غري الطرف والتاريخ
  االسم:

  الوظيفة:
  التوقيع:
  التاريخ:



  النموذج جيم

المصدرة غير الطرف بشأن مصدر الزئبق الُمراد تصديره إلى طرف الذي نموذج شهادة الجهة 
  ُيستخدم باالقتران مع النموذج ألف أو النموذج دال، عند االقتضاء

من االتفاقية على أال يسمح الطرف باسترياد الزئبق من جهة غري طرف تقدم  3من املادة  8تنص الفقرة 
ا له موافقتها اخلطية ما مل تقدم هذه  اجلهة غري الطرف شهادة بأن الزئبق ليس من املصادر غري املسموح 

(ب)، أي ليس من التعدين األويل للزئبق، أو الزئبق  5، أو الفقرة 3(ب) من املادة  5مبوجب الفقرة 
  الذي حددت اجلهة غري الطرف املصدرة على أنه زئبق فائض من وقف تشغيل مرافق الكلور والقلويات.

  
  معلومات عن الشحنة توفرها الجهة غير الطرف المصدرة  الفرع ألف:

  يرجى حتديد الكمية الكلية بالتقريب املراد شحنها:
  يرجى حتديد التاريخ التقرييب للشحن:

  
  معلومات عن الشحن، حسب االقتضاء  الفرع باء:

  املستورد:
  اسم املنشأة التجارية:  
  العنوان:  
  اهلاتف:  
  الفاكس:  
  الربيد اإللكرتوين:  

  املصدِّر:
  اسم املنشأة التجارية:  
  العنوان:  
  اهلاتف:  
  الفاكس:  
  الربيد اإللكرتوين:  

  
  الشهادة  الفرع جيم:
من االتفاقية، تشهد حكوميت بأن مصدر الزئبق الوارد يف الشحنة املوصوفة يف  3من املادة  8وفقًا للفقرة 

  هذا النموذج ليس:
  صادرا عن التعدين األويل للزئبق؛ أو  ‘1’
  حددت حكوميت أنه فائض من وقف تشغيل مرافق الكلور والقلويات. الزئبق   ‘2’

  
   معلومات داعمة:

  
  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ

  االسم:
  الوظيفة:



  التوقيع:
  التاريخ:



  النموذج دال

  نموذج اإلخطار العام بالموافقة على استيراد الزئبق

من االتفاقية على أنه جيوز للطرف املصدر االعتماد على إخطار عام يقدمه  3من املادة  7تنص الفقرة 
من  6لألمانة طرف مستورد أو جهة غري طرف مستوردة بوصفه موافقة خطية على حنو ما تقتضيه الفقرة 

رف املستورد أو اجلهة غري . وحيدد هذا اإلخطار العام أي شروط وأحكام تُقدم مبوجبها موافقة الط3املادة 
  الطرف املستوردة. وحتتفظ األمانة بسجل عام لكل هذه اإلخطارات.

وجيوز للطرف أو اجلهة غري الطرف إلغاء اإلخطار يف أي وقت. وعلى الطرف أو اجلهة غري الطرف الذي 
وأن يشري إىل يلغي اإلخطار أن يقدم لألمانة طلبًا خطيًا بشطبه من السجل العام لإلخطارات العامة، 

  تاريخ سريان هذا اإللغاء.
ال يتناول سوى شرط  3من املادة  7وتُذكَّر األطراف بأن تقدمي اإلخطار العام أو قبوله وفقًا للفقرة 

املوافقة اخلطية بالنسبة لكل شحنة من الزئبق. وهو ال يعفي األطراف من االلتزامات األخرى مبوجب 
  (أنظر النموذج جيم). 3من املادة  8و  6مبوجب الفقرتني  االتفاقية، وبصفة خاصة االلتزامات

  
  معلومات االتصال بشأن اإلخطارات العامة بالموافقة  الفرع ألف:

  اسم الطرف أو اجلهة غري الطرف:
  مركز التنسيق الوطين املعني، أو اسم الوكالة احلكومية واملوظف:

  العنوان:
  اهلاتف:

  الفاكس:
  الربيد اإللكرتوين:

  اإلخطار العام بالموافقة   اء:الفرع ب
ذا تقدم حكوميت إخطاراً عاماً باملوافقة على واردات الزئبق. وجيوز للجهة املصدرة غري الطرف أن تعتمد 

  من االتفاقية.  3من املادة  6على هذا اإلخطار العام بوصفه موافقة خطية على حنو ما تقتضيه الفقرة 
  العامة وأحكامها شروط اإلخطارات  الفرع جيم:

  :يرجى استخدام املساحة أدناه لتحديد أي شروط أو أحكام
  
  
  



  الشهادات من الجهة غير الطرف (ال ينطبق هذا الفرع على األطراف)  الفرع دال:
  من االتفاقية، تشهد حكوميت بأن: 3من املادة  6وفقاً للفقرة 

وتكفل امتثاهلا ألحكام املادتني لديها تدابري قائمة تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة 
يرجى تقدمي الوثائق املالئمة اليت تثبت وجود هذه التدابري. جيوز   من االتفاقية. 11و 10

أن تشمل هذا الوثائق اإلجراءات والتشريعات، واللوائح، أو غريها من التدابري املتخذة 
، أو غريها من على الصعيد الوطين، وتقدم هذه اإلجراءات، والتشريعات، واللوائح

  التدابري التفاصيل الكافية إلثبات فعالية هذه التدابري؛ 
ذا اإلخطار العام إال يف استخدام مسموح به  وال يستخدم الزئبق املستورد املشمول 
للطرف مبوجب االتفاقية، أو للتخزين املؤقت السليم بيئيا على النحو املنصوص عليه يف 

  من االتفاقية. 10املادة  
ا مبوجب االتفاقية، أو للتخزين املؤقت السليم بيئيا، وبال نسبة لالستخدامات املسموح 

  يُرجى تقدمي معلومات، إن وجدت، بشأن االستخدام املقصود للزئبق.
  
  

  
  توقيع املوظف احلكومي املسؤول والتاريخ

  االسم:
  الوظيفة:
  التوقيع:
  التاريخ:

  
  سجل اإلخطارات العامة بالموافقة

  
  الوثائق الخاصة باإلخطار  البلد

على النحو الذي ُقدمت به (سيظهر ذلك يف شكل   
وصلة إلكرتونية حتيل إىل النموذج املكتمل على النحو 

  الذي قدمه به الطرف أو غري الطرف)
  



من  3من المادة  8إخطار لسجل المعلومات التي تقدمها األطراف التي تختار عدم تطبيق الفقرة 
  بشأن الزئبق اتفاقية ميناماتا

  
  الطرف:ـ

  
  القيود الشاملة املطبقة على الصادرات:

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  التدابري الداخلية املطبقة لضمان اإلدارة السليمة بيئيا للزئبق املستورد:

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  واردات الزئبق من جهات غري أطراف:

  الكمية املستوردة  بلد املنشأ
    
    
    
    
    

  كانت هناك حاجة إىل مساحة إضافية ألي إجابة، يرجى استخدام صفحات إضافية.: إذا  مالحظة
 


