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  ٣٠/٦/١٣٩٤                                                                       ٤٥٤٧٧/٤٧٢رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
يكصد و  در اجراي اصل ٢٥/٣/١٣٩٣مورخ  ٣١٣٩٥/٥٠٣٣٨عطف به نامه شماره 

قانون تصويب كنوانسيون ايران  اسالمي قانون اساسي جمهوري )١٢٣(بيست وسوم 
شوراي اسالمي تقديم گرديده بود،  مجلسبا عنوان اليحه به  كهميناماتا در مورد جيوه 

و تأييد شوراي محترم نگهبان،  ١٨/٥/١٣٩٤مورخ  يكشنبهتصويب در جلسه علني روز  با
  .گردد به پيوست ابالغ مي

  علي الريجانيمي ـ رئيس مجلس شوراي اسال
  ١١/٧/١٣٩٤                                                                              ٨٤٨٤٦رهشما

  سازمان حفاظت محيط زيست

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
كه در جلسه علني روز  »قانون تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه«پيوست 

يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي 
به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه  ٤/٦/١٣٩٤اسالمي تصويب و در تاريخ 

مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده،  ٣٠/٦/١٣٩٤مورخ  ٤٥٤٧٧/٤٧٢شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

ل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اجراي با توجه به اص
مفاد كنوانسيون منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در 

  .باشد كنوانسيون مي) ٣١(ماده 
  حسن روحاني رئيس جمهور ـ

  اليحه تصويب كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
ميالدي  ١٠/١٠/٢٠١٣نسيون ميناماتا درمورد جيوه، مورخ كنوا ـ ماده واحده

) به شرح پيوست(مشتمل بر سي و پنج ماده و پنج پيوست ) شمسي هجري ١٨/٧/١٣٩٢(
شود اسناد تصويب را نزد امين  تصويب و به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

  .اسناد توديع نمايد
باشد و تغيير  اجراي كنوانسيون مي سازمان حفاظت محيط زيست مسؤولـ ١تبصره

  .آن بر عهده دولت است
اسالمي  قانون اساسي جمهوري ) ١٣٩(ونهم رعايت اصل يكصدوسي ـ٢تبصره

كنوانسيون و رعايت ) ٢٥(ايران براي ارجاع هرگونه اختالف به داوري در اجراي ماده  
آن  هاي  ن يا پيوستقانون يادشده براي هرگونه اصالح كنوانسيو) ٧٧(هفتاد و هفتم  اصل

  .است كنوانسيون، الزامي  )٢٧(و ) ٢٦(مواد در اجراي 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  كنوانسيون ميناماتا در مورد جيوه
  

  :اعضاي اين كنوانسيون
با تصديق اين مطلب كه جيوه يك ماده شيميايي است كه نگراني جهاني را به خاطر 

زيست در ارتباط با انسان، توان آن در انباشت دامنه وسيع انتقال، پايداري در محيط 
زيستي در بوم سازگان و اثرات منفي مهم آن بر سالمت بشر و محيط زيست معطوف 

  .خود ساخته است
شوراي ) ۲/۱۲/۱۳۸۷( ۲۰۰۹فوريه  ۲۰مورخ  ۵/۲۵با يادآوري تصميم شماره 

ري بند با يادآوبراي شروع اقدام حكام برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد 
توسعه پايدار سازمان ملل متحد با نام ) کنفرانس(ده فرآهمايي سند برون) ۲۲۱(
سند درخصوص مذاکرات اي موفق از ، كه نتيجه»خواهيماي كه ما ميآينده«

براي سالمت انسان و آن خطرات در مورد جيوه است كه مربوط به  آور جهاني الزام
  .است محيط زيست

 محيط زيست و توسعهمورد اصول اعالميه ريو در  مجدد ييدأتبا يادآوري 
هاي  وليتؤمسويژه توسط فرآهمايي توسعه پايدار سازمان ملل متحد از جمله و به

و نياز به اقدام  هادولتهاي مربوط به شرايط و توانايي مايز و تصديقمشترک اما مت
  ؛جهاني

ال توسعه، ناشي از هاي بهداشتي به ويژه در كشورهاي در حبا آگاهي از نگراني
ق آنها، يژه زنان، كودكان و از طريوپذير، بهقرارگيري در معرض جيوه جمعيت آسيب

  ؛ينسلهاي آت
قطب شمال و جوامع بومي هاي سازگان خاص بوم هاي پذيري آسيببا توجه به 

جوامع در مورد  يو با نگران يسنت يغذاها يآلودگبزرگنمايي زيستي جيوه و  ليدل به
  ؛وهياثرات جتر در ارتباط با يبه طور کل و يبوم

اثرات جدي بهداشتي و  ژهي، به واساسي از بيماري ميناماتا يدرسهابا تصديق 
مناسب جيوه و  تيرينان از مدياز به حصول اطميوه، و نيج ياز آلودگ يناشمحيطي  زيست

  ؛ندهيدر آ يهايداديروجلوگيري از چنين 
 يژه براي، به ويسازتي، و ظرفيآور، فني، فنيمال يهاتيت حمايبر اهم با تأكيد

 يها ييت توانايبا اقتصاد در حال گذار به منظور تقو يدر حال توسعه و کشورها يکشورها
  ؛ونيثر کنوانسؤم ياجرا و ارتقايوه يت جيريمد يمل

در حفاظت از سالمت  يسازمان بهداشت جهان يهاتيفعال همچنين با تصديق
ژه يچندجانبه مربوط به و يطيمح ستيز يهاوه و نقش موافقتنامهيج اب در ارتباطانسان 

بخش و دفع آنها و  مرزي مواد زايد زيان ون بازل درباره كنترل انتقاالت برونيکنوانس
ي و سموم يبراي برخي مواد شيميااعالم رضايت قبلي ين يدرمورد آ ون روترداميکنوانس

  ؛يالملل نيدفع آفات خطرناک در تجارت ب
ست يز طيمح المللي در زمينههاي بيننامهتوافقماين کنوانسيون و ديگر ديق اينكه با تص

  .مورد حمايت متقابل هستند و تجارت
برگرفته حقوق و تعهدات براي تأثير بر  ونين کنوانسيز در ايچ چيهبا تأكيد بر اينكه 

  .نشده است در نظر گرفتهموجود  يالمللنيب عضو از هر موافقتنامههر 
 اينميان  يک سلسله مراتبرك اينكه محتويات اسناد فوق براي ايجاد با د

  .اندنشده در نظر گرفته يالمللنير اسناد بيون و سايکنوانس
مانع از اتخاذ اقدامات اضافي داخلي ون ين کنوانسيز در ايچ چيهبا توجه به اينكه 

ان و حفاظت از سالمت انس يون در تالش براين کنوانسيمفاد ايك عضو طبق 
آن عضو به موجب گر تعهدات يددر قبال قرار گرفتن در معرض جيوه طبق  ستيز طيمح

  .گرددحاکم نمي المللنيب حقوق
 :به شرح زير توافق نمودند

  هدف ـ۱ماده
انتشار و رهاسازي ست از يط زيون حفاظت از سالمت انسان و محين کنوانسيهدف ا

  .است ساز آنجيوه از منابع انسان باتيوه و ترکيج
  تعاريف  ـ۲ماده

  :از نظر اين كنوانسيون
 يمعن به» )آرتيزانال(و استحصال مقدماتي  کوچک مقياس يطالكاري  معدن«الف ـ 

د يو تول يگذار هيبا سرماكاري طال است كه توسط يك فرد يا مؤسسات كوچك  معدن
  .شودانجام ميمحدود 

جلوگيري و  يشترين اثر را بربه معني فنوني است كه ب» فنون در دسترسبهترين «ب ـ 
خاك و همچنين وه به هوا، آب و يجو رهاسازي انتشار در صورت عدم امكان، در كاهش 

با توجه به مالحظات ي، کلطور  بهست يط زيمحانتشار و رهاسازي بر  نيچن اتريثأتبر 
. ن آن عضو دارديبراي يك عضو مشخص يا تأسيسات مشخص در سرزم يو فن ياقتصاد

  :نهيزمن يدر ا
از حفاظت از  ييباال كليسطح مؤثرترين در دستيابي به  يبه معن» نيبهتر«ـ 1

 .طور كلي است ست بهيز طيمح
 در مورد يك عضو مشخص يا تأسيسات مشخص در سرزمين» در دسترس«ـ فنون ۲

اند كه به آن عضو اجازه اجراء فنوني هستند كه در سطحي توسعه يافته يآن عضو به معن
پايدار و مناسب با توجه فني و اقتصادي به موجب شرايط  صنعت مربوط بخشدر يك 

ن آن عضو مورد استفاده قرار گيرند يخواه اين فنون در سرزم ،را بدهد ها و منافعنهيهز به
ا نشوند، آن فنون طبق آنچه كه آن عضو تعيين نموده در يرند، يا توسعه داده شوند يا نگي

 د؛ وكاربر تأسيسات قرارگير دسترس
روشهاي و  ياتيعمل يهاوهيش، مورد استفاده يهايآورفن يبه معن» فنون« ـ۳

 .و خارج سازي از خط تأسيسات است يبردارطراحي، ساخت، نگهداري، بهره
ن يمناسب تركاربرد تركيبي از  يبه معن»  يطيست محيز يهاوهين شيبهتر«  ـ پ

  .است يطيست محيزي اقدامات کنترلراهبردها و 
 .است) ۷۴۳۹ـ۹۷ـ۶ اُ با شماره ثبت شناسايي جيهاش( جيوه عنصربه معني » جيوه« تـ 
ا چند اتم از يک يوه و يج ياتمهاشامل هر ماده  يبه معن» وهيب جيترک« ـ ث
تواند به تركيبات مختلف هاي شيميايي مياست كه تنها با واكنش گريد ييايميعناصر ش

  .تفكيك گردد
است كه  محصولجزئي از ا يک محصول ي يبه معن »محصوالت حاوي جيوه« ـ ج

  .اندهاضافه شدبه آن  عمداًهستند كه  وهيبات جيا ترکيوه يج يحاو
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 است که يامنطقه ياقتصاد ييهمگرا ا سازمانيک دولت يعبارت از » عضو« ـ چ
است وكنوانسيون در مورد آن  كنوانسيون اعالم كردهن يارضايت خود را براي التزام به 

  .االجراء استالزم
مثبت يا دهنده  يو رأحاضر اي عضا يبه معن» دهنده يأحاضر و ر ياعضا« ـ ح

  .منفي در نشست اعضاء است
 ياصل همادكاري است كه در آن  معدن يبه معن» وهيج مقدماتي كاري معدن« ـ خ

  .وه استيجمورد كاوش، 
ه توسط سازماني است ك يبه معن» يامنطقه ياقتصاد ييهمگرا سازمان« ـ د

دولتهاي حاكم در يك منطقه مشخصي ايجاد شده است و كشورهاي عضو آن در رابطه با 
اند و به آن ن كنوانسيون ناظر بر آنها است، به آن سازمان صالحيت دادهيکه ا يموضوعات

رش، تصويب يا ياختيار داده شده است تا طبق مقررات داخلي خود براي امضا، تنفيذ، پذ
  .ون اقدام نمايدالحاق به كنوانسي

 جيوه طبق باتيا ترکيوه يجعضو از  هرگونه استفاده يبه معن» استفاده مجاز« ـ ذ
  .است )۷(و ) ۶(، )۵(، )۴(، )۳(هاي طبق مواد ، شامل اما نه محدود به استفادهاين کنوانسيون

  منابع تأمين جيوه و تجارت آن ـ۳ماده
 :از نظر اين ماده ـ۱

مل تركيبات جيوه با ساير مواد از جمله آلياژهاي جيوه، با شا» جيوه«اشاره به  ـ الف
  وزني است، و %) ۹۵(غلظت جيوه حداقل نود و پنج درصد 

نيز به عنوان جيوه سفيد () ۱(به معني كلريد جيوه » ترکيب جيوه«ب ـ 
، سيماب و )۲(، نيترات جيوه )۲(، سولفات جيوه )۲(اکسيد جيوه ، )شود شناخته مي

  .ستا سولفيد جيوه
  :ر اعمال شوديمفاد اين ماده نبايد در موارد ز ـ۲

 تحقيقات در مقياس آزمايشگاهيكه براي استفاده در  جيوه يا ترکيبات آنالف ـ مقادير 
  هستند؛ يا ک استاندارد مرجعيا به عنوان ي

ي مانند موجود در محصوالتجيوه بات يا ترکيوه يج طبيعي زيار ناچيبسمقادير  ـ ب
ا محصوالت يسنگ،  غالاز جمله ذ يا محصوالت معدني، سنگ معدن، ايوهير جيفلزات غ
 اي ؛ييايميز ناخواسته در محصوالت شيار ناچير بسين مواد، و مقادياز ا مشتق

  محصوالت حاوي جيوه ـ پ
االجراء شدن  را از تاريخ الزم وهيج مقدماتي كاري معدنهر عضو نبايد اجازه انجام  ـ۳

  .ن خود صادر كنديباشد، در سرزمر حال اجراء نميآن، د يكنوانسيون برا
ن خود را كه در يدر سرزم وهيج مقدماتي كاري معدنهر عضو بايد اجازه انجام  ـ۴

ک دوره ي يآن، در حال اجراء بوده است، تنها برا ياالجراءشدن كنوانسيون براتاريخ الزم
حاصل از آن  وهيدت، جن ميا يدر ط. حداکثر پانزده ساله پس از آن تاريخ صادر كند

د يتول يندهاي، در فرآ)۴(وه طبق ماده يجحاوي د محصوالت يد تنها در توليباكاري  معدن
فرآوري، که به  ياتيبا استفاده از عمل )۱۱(ا طبق ماده ي، استفاده شود) ۵( طبق ماده

 .، امحاء شودشود ين منجر نميگزيجا هاياستفادهبازيافت، تعمير، استفاده مستقيم يا 
 : هر عضو بايد ـ۵

، جيوهبات يا ترکيوه يتن ج پنجاهش از يب با يفرد انبارهاي ييشناسا يبرا ـ الف
 نيسرزمکه در داخل  تنده ش از يب ساالنهد يتولبا وه يجانبارهاي  توليدمنابع همچنين 

  كند، قرار دارد تالشعضو آن 
سات کلر يسأتانهدام ناشي از  يوه اضافيجد که يمشخص نما يچنانچه عضو ـ ب

نان حاصل شود امحاي اين يد تا اطميدر دسترس است، اقدام الزم را اتخاذ نما ييايقل
) ۳(بند ) الف(ي موضوع جزء طيست محيزصحيح ت يريمد يهاطبق دستورالعملجيوه 
فرآوري، بازيافت، تعمير، استفاده مستقيم يا  ، با استفاده از عملياتي كه به)۱۱(ماده 

  . شود ين منجر نميگزيجا هاياستفاده
 :هر عضو نبايد اجازه انجام صادرات جيوه را صادر كند به جز ـ ۶

به عضوي كه به يك عضو صادركننده اعالم رضايت كتبي نموده است و تنها  ـ الف
  :براي اهداف زير

 ن كنوانسيون؛ ياياستفاده مجاز براي كشور واردكننده به موجب ا ـ۱
 ؛ يا)۱۰(ست محيطي طبق ماده ذخيره نمودن موقت صحيح زي ـ۲
به يك كشور غيرعضوي كه به يك عضو صادركننده اعالم رضايت كتبي نموده  ـ ب

  :اي كه بيانگر آن است كه است از جمله گواهينامه
ـ كشور غيرعضو در حال انجام اقداماتي براي حصول اطمينان از حفاظت از سالمت ۱

 توسط آن عضو است؛ و ) ۱۱(و ) ۱۰(مواد  انسان و محيط زيست و اطمينان از رعايت مفاد
اين جيوه تنها براي استفاده مجاز توسط يك عضو به موجب اين كنوانسيون يا  ـ۲

 .استفاده خواهد شد) ۱۰(براي ذخيره نمودن موقت صحيح زيست محيطي طبق ماده 

ه كلي به دبيرخانه توسط عضو يا کشور يتواند بر يك اطالععضو صادركننده مي ـ۷
ه ياين اطالع. تكيه كند) ۶(عضو واردكننده به عنوان اعالم رضايت كتبي مقرر در بند غير

د هرگونه شرايطي را تنظيم كند كه به موجب آن، كشور عضو يا غيرعضو يكلي با
تواند در هر زمان توسط آن عضو يا کشور ه ميياطالع. كندواردكننده اعالم رضايت مي

 .نگهداري كند راها اظهارنامهن يهمه ا يد ثبت عموميرخانه بايدب. غيرعضو ابطال شود
بي هرعضو نبايد واردات جيوه از يك كشور غيرعضو را که به آن اعالم رضايت كت ـ ۸

اي را ارائه نموده باشد كه آن كشور غيرعضو گواهينامهخواهدکرد، مجازكند، مگراينكه 
 . اندغيرمجاز شناخته شده) ۵(ند ب) ب(و جزء ) ۳(باشد كه به موجب بندجيوه از منابعي نمي

تواند  دهد، مي را ارائه مي) ۷(ه كلي اعالم رضايت به موجب بند يعضوي كه اطالع ـ۹
مورد در  را يجامع يهاتيمحدودنکه يرا اعمال نكند، مگر ا) ۸(تصميم بگيرد كه بند 

 دنرا براي حصول اطمينان از مديريت ش ياقدامات داخلد و ينما حفظ وهيصادرات ج
را در مورد  ياهيعضو بايد اطالع. محيطي اجراء كند يوه وارداتي به روش صحيح زيستج

 يداخل يو اقدامات نظارت يصادرات يهاتيمحدود مشروح ازاطالعات اين تصميم از جمله 
 غيرعضوكشور مبداء جيوه وارد شده از  هاير و کشوريدادر مورد مق ياطالعاتخود و نيز 

کارگروه . ها را نگهداردهياطالعن يهمه ا يثبت عموم ديرخانه بايدب. كنددبيرخانه ارائه  به
طبق ماده کننده را يبانياطالعات پشتمزبور و  يهاهيت بايد هريك از اطالعياجراء و رعا

 .تواند در صورت اقتضاء به فرآهمايي اعضاء پيشنهاد بدهدكند و مي يابيو ارز يبررس )۱۵(
فرآهمايي اعضاء قابل دسترس دوم  اجالسان يپابايد تا ) ۹(رويه مندرج در بند  ـ۱۰

 يعضو در رابطه باه مزبور ديگر نبايد در دسترس باشد، به جز ي، روپس از آن زمان .باشد
اعضاء ارائه کرده  دوم کنفرانس اجالسان ياز پا شيپ) ۹(موجب بند اي را بههيكه اطالع

دهنده  و رأي حاضراي عضا ياكثريت نسب يباشد، مگر اينكه فرآهمايي اعضاء بنا بر رأ
 .تصميم ديگري بگيرد

ي را درج اطالعات ،)۲۱(به موجب مادههر عضو بايد در گزارش ارائه شده خود  ـ۱۱
 .شده است تيماده رعان يدهد الزامات اينشان مكند كه 
 ارتباط بادر  را يشتريب ييراهنما ،خود اجالسن ياولفرآهمايي اعضاء بايد در  ـ۱۲

حتواي مفراهم آورد و ) ۸(و) ۶(ي، بندها)۵(بند) الف(رابطه با جزءژه در ين ماده به ويا
 .ب کندين و تصويرا تدو) ۸(بندو  )۶(بند ) ب(موضوع جزءنامه يگواه مقرر در
، در راستاي هدف ترکيبات خاص جيوهـ فرآهمايي اعضاء بايد ارزيابي كند آيا تجارت ۱۳

بايد با فهرست شدن در يك  ترکيبات خاص جيوهيد آيا است و بررسي نمااين کنوانسيون 
 .قرار گيرد يا نگيرد) ۸(و) ۶(مشمول بندهاي) ۲۷(پيوست اضافي تصويب شده طبق ماده

  محصوالت حاوي جيوه ـ۴ماده
ا صادرات يهر عضو با اتخاذ اقدامات مناسب نبايد اجازه ساخت، واردات  ـ۱

را پس از تاريخ مشخص شده ) الف(ت وسيمحصوالت حاوي جيوه مندرج در بخش اول پ
براي آن استثناء ) الف(وست يبراي خروج آن محصوالت بدهد، مگر چنانچه در پ

 .مشمول معافيت شده باشد) ۶(درنظرگرفته شده باشد يا به موجب ماده 
، در زمان تصويب يا )۱(براي بند ينيگزيتواند به عنوان جايک عضو مي ـ۲ 

اقدامات  در مورد آن، مشخص نمايد که راهبردها يا) الف(پيوست االجراء شدن اصالحيه الزم
. اجراء خواهد کرد) الف(وستيمختلفي را در خصوص محصوالت مندرج در بخش اول پ

تواند اين گزينه را انتخاب كند كه بتواند نشان دهد كه قبالً يك عضو تنها در صورتي مي
زيادي از محصوالت مندرج در بخش توانسته است ميزان توليد، واردات و صادرات بخش 

ا راهبردها و اقداماتي را جهت كاهش يرا تا حد زيادي كاهش داده است ) الف(وستياول پ
اند، در زمان درج نشده) الف(كه در بخش اول فهرست ياستفاده جيوه در ساير محصوالت

عالوه عضوي  به .اعالم تصميم خود به دبيرخانه براي استفاده از اين گزينه، انجام داده است
  :كندكه اين گزينه را انتخاب مي

ا اقدامات انجام شده از جمله ميزان جيوه كاهش ياز راهبردها  يد شرحيبا ـ الف
  .ديداده شده را در اولين فرصت به فرآهمايي اعضاء گزارش نما

را براي كاهش مصرف جيوه در هر يك از محصوالت  يا اقداماتيد راهبردها يبا ـ ب
حاصل نشده است،  يقابل توجه كه در مورد آنها نتيجه) الف(وستير بخش اول پمندرج د

  .اجراء کند
  .دينما يل به كاهش بيشتر بررسيرا براي ن يد اقدامات بيشتريبا ـ پ
براي آن گروه از ) ۶(معافيت به موجب ماده يد واجد شرايط براي ادعاينبا ـ ت

  .اب شده استمحصوالتي باشد كه براي آنها اين گزينه انتخ
االجراء شدن اين كنوانسيون، فرآهمايي اعضاء بايد حداكثر پنج سال پس از الزم

اقدامات  ي، پيشرفت كار و اثربخش)۸(از فرآيند بازنگري به موجب بند يعنوان بخش به
  .انجام شده به موجب اين بند را بازنگري نمايد
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 وستيخش دوم پهر عضو بايد درخصوص محصوالت حاوي جيوه مندرج در ب ـ۳
 .را اتخاذ نمايد يطبق مفاد مندرج در آن اقدامات) الف(

دبيرخانه بايد براساس اطالعات ارائه شده توسط اعضاء، اطالعاتي را در خصوص  ـ۴
د و اطالعات يآوري و نگهداري نماهاي جايگزين آن، جمعمحصوالت حاوي جيوه و گزينه

يرخانه بايد ساير اطالعات مربوط ارائه شده دب. مزبور را براي همگان قابل دستيابي کند
 . ديدسترس نما توسط اعضاء را نيز براي عموم قابل

كه  يارا اتخاذ کند تا از گنجاندن محصوالت حاوي جيوه يهر عضو بايد اقدامات ـ ۵
ن ماده ممنوع شده است، در يآن عضو به موجب ا يتوليد، واردات و صادرات آنها برا

 .نمايد يريجلوگ محصوالت مونتاژشده
د و يآن، از تول ياالجراء شدن اين كنوانسيون براش از الزميهر عضو بايد تا پ ـ ۶

ک از مصارف شناخته شده يچ يمحصوالت حاوي جيوه كه در زمره ه يع تجاريتوز
د، مگر اينكه نتايج ارزيابي خطرات و منافع ينما يرينيستند، جلوگ محصوالت حاوي جيوه

هر عضو بايد در . و زيست محيطي باشد يداشتن فوايد بهداشت انسان آن محصول بيانگر
صورت اقتضاء اطالعات مربوط به اين قبيل محصوالت، از جمله اطالعات راجع به خطرات 

. و زيست محيطي را به دبيرخانه ارائه نمايد يو منافع آن محصول براي بهداشت انسان
  .ر خواهد داددبيرخانه اين اطالعات را در دسترس عموم قرا

) الف(وستيتواند پيشنهاد اضافه شدن يك محصول حاوي جيوه به پيهر عضو م ـ۷
سنجي فني و اقتصادي، خطرات د شامل اطالعات راجع به امکان دسترسي، امكانيرا كه با

 هاي بدون جيوه آن محصول با در نظر گرفتنو منافع بهداشتي و زيست محيطي جايگزين
  .رخانه ارائه نمايديبه دب) ۴(داطالعات مربوط به بن

االجراء شدن اين كنوانسيون،  سال پس از الزم فرآهمايي اعضاء بايد حداكثر پنج ـ ۸
) ۲۷(تواند اصالحات آن پيوست را طبق مادهرا بازنگري نمايد و مي) الف(پيوست
  .کند بررسي
موارد  ، بايد حداقل)۸(به موجب بند) الف(وستيفرآهمايي اعضاء در بازنگري پ ـ۹

  :ردير را در نظر بگيز
  ؛)۷(هر پيشنهاد ارائه شده به موجب بند ـ الف
  ؛و )۴(اطالعات قابل دسترس به موجب بند ـ ب
هاي جايگزين بدون جيوه كه با در نظر گرفتن خطرات و ـ دسترسي اعضاء به گزينه پ

  .ندمنافع بهداشت انساني و زيست محيطي از لحاظ فني و اقتصادي امکان پذير هست
  .شوندـ فرآيندهاي توليدي كه در آن جيوه يا تركيبات آن استفاده مي ۵ماده
 كه در آنها از جيوه يا تركيبات ي، فرآيندهاي توليد)ب(وستياز نظر اين ماده و پ ـ۱

گردد نبايد شامل فرآيندهايي که محصوالت حاوي جيوه در آنها استفاده آن استفاده مي
ا فرآيندهاي پردازش پسماندهاي يوالت حاوي جيوه شود، فرآيندهاي ساخت محصمي

 .جيوه باشند
ا تركيبات آن را در يهر عضو با انجام اقدامات مناسب نبايد اجازه استفاده از جيوه  ـ۲

منفرد، پس از تاريخ  يندهايفرآ يبرا) ب(وستيفرآيندهاي توليدي مندرج در بخش اول پ
ا بدهد به جز در مواردي كه آن عضو شده براي متوقف نمودن استفاده از آنه تعيين
 .اين كنوانسيون به ثبت رسانده باشد) ۶(را به موجب ماده يتيمعاف

را اتخاذ کند تا استفاده از جيوه يا تركيبات آن را در  يهر عضو بايد اقدامات ـ۳
 . ديطبق مفاد مندرج در آن محدود نما) ب(وستيفرآيندهاي مندرج در بخش دوم پ

ده توسط اعضاء، اطالعات مربوط ـات ارائه شـيد براساس اطالعانه باــ دبيرخ۴
و  يهاي آنها را گردآورجيوه يا تركيبات آن و جايگزينكننده  فرآيندهاي مصرف به

ساير اطالعات مربوط . د و اطالعات مزبور را براي همگان قابل دسترس کندينگهداري نما
 . انه براي همگان قابل دسترس گرددتواند توسط اعضاء ارائه شود و توسط دبيرخيز مين

سات كه از جيوه يا تركيبات آن در فرآيندهاي يا چند تأسيک يهر عضو دارنده  ـ ۵
  :کند بايداستفاده مي) ب(وستيمندرج در پ يتوليد

سات يا تركيبات آن كه ناشي از تأسيدر خصوص انتشار و رهاسازي جيوه  ـ الف
  نمايد؛را اتخاذ  يباشند، اقداماتمزبور مي
ارائه شده است، اطالعات راجع ) ۲۱(هاي خود که به موجب مادهـ در گزارش ب

  د؛ و ياقدامات اتخاذشده به موجب اين بند را درج نما به
 ياالجراء شدن اين كنوانسيون براتالش كند تا حداكثر سه سال پس از الزم ـ پ
ت آن در فرآيندهاي مندرج ا تركيبايسات موجود در سرزمين خود را كه از جيوه يآن، تأس

د و اطالعات مربوط به تعداد و نوع يکنند، شناسايي نماياستفاده م  )ب(وستيدر پ
سات را يسات مزبور و مقدار حدودي جيوه يا تركيبات جيوه مصرفي ساالنه در آن تأسيتأس

  .ددد توسط دبيرخانه براي همگان قابل دسترس گرياين اطالعات با. به دبيرخانه ارائه کند

از  کننده سات استفادهـ هر عضو نبايد اجازه استفاده از جيوه يا تركيبات آن را در تأسي ۶
االجراء شدن اين كنوانسيون  ش از الزميکه تا پ) ب(وستيفرآيندهاي توليدي مندرج در پ

سات يد در مورد اين قبيل تأسيگونه معافيتي نبا هيچ. آن، وجود نداشته است، بدهد يبرا
 .اعمال شود
که در  يديتول يندهايكننده از فرآ سات استفادهيهر عضو بايد از توسعه هر تأس ـ۷

اين  االجراء شدنشود و تا پيش از الزمآنها از جيوه يا تركيبات آن به طور عمدي استفاده مي
کردن  قانع اند جلوگيري کند، جز در مواردي كه آن عضو بتواند برايكنوانسيون وجود نداشته

داراي منافع زيست محيطي و بهداشتي  يديتول ياعضاء نشان دهد فرآيندها فرآهمايي
 اي كه از نظر اقتصادي و فني قابل دسترسمشخص هستند و هيچ گزينه بدون جيوه

 .اشد و چنين منافعي را با خود همراه داشته باشد وجود نداردب
ن مربوط، ينوهاي آوريشوند تا اطالعات راجع به توسعه فناعضاء تشويق مي ـ ۸

هاي جايگزين بدون جيوه كه از نظر فني و اقتصادي قابل دسترسي هستند، اقدامات گزينه
کاهش و در صورت امکان حذف كاربرد جيوه و تركيبات آن و  يبرا يو فنون احتمال

) ب(وستيتوليدي مندرج در پ يندهايانتشار و رهاسازي جيوه و تركيبات آن ناشي از فرآ
 .را تبادل نمايند

را به منظور درج يك فرآيند   )ب(وستيتواند پيشنهاد اصالح پيهر عضو م ـ۹
د يشنهاد مزبور بايپ. شود، ارائه دهدتوليدي كه در آن جيوه يا تركيبات آن استفاده مي

سنجي فني و اقتصادي، خطرات و منافع شامل اطالعات راجع به امکان دسترسي، امكان
  .هاي بدون جيوه آن محصول باشدبهداشتي و زيست محيطي جايگزين

االجراء شدن اين خ الزميفرآهمايي اعضاء بايد حداكثر پنج سال پس از تار ـ۱۰
) ۲۷(تواند اصالحات آن پيوست را طبق مادهرا بازنگري نمايد و مي  )ب(كنوانسيون، پيوست

 .کند يبررس
بايد ) ۱۰(د به موجب بن  )ب(وستيفرآهمايي اعضاء بايد در هرگونه بازنگري پ ـ۱۱

  :ردير را در نظر بگيحداقل موارد ز
 ؛)۹(هر پيشنهاد ارائه شده به موجب بند  ـ الف
  ؛ و)۴(اطالعات قابل دسترس به موجب بند  ـ ب
هاي جايگزين بدون جيوه كه با درنظرگرفتن خطرات دسترسي اعضاء به گزينه ـ پ

  .ر هستنديپذ دي امکانو زيست محيطي از لحاظ فني و اقتصا يو منافع بهداشت انسان
  هاي قابل استفاده بنا به درخواست عضومعافيت ـ ۶ماده
ت از يتواند يك يا چند معافياي ماقتصادي منطقه ييهر كشور يا سازمان همگرا ـ۱

» معافيت«، كه از اين پس به عنوان )ب(و ) الف( يوستهايتوقف مندرج در پ يهاخيتار
 :ديه كتبي به دبيرخانه اعالم نمايارسال اطالع ر بايشود را در موارد زده ميينام

  در هنگام عضو شدن در اين كنوانسيون؛ يا ـ الف
يا ) الف(وستيدر صورت اضافه شدن هر محصول حاوي جيوه به عنوان اصالح پ ـ ب

) ب(وستيوه استفاده شده به عنوان اصالح پياضافه شدن هر فرآيند توليدي که در آن ج
هر يك از . شودياالجراء مه حاکم، براي آن عضو الزميدر آن اصالحکه  يخيحداكثر تا تار

  .معافيت باشد يه توضيحي در خصوص نياز آن عضو برايانيموارد ثبت، بايد به همراه ب
) الف(وست يمندرج در فهرست پ يبندک دستهي يا برايتواند يك معافيت مي ـ۲

 ر كشور يا سازمان همگرايي اقتصاديشده توسط ه بندي فرعي تعيين، يا براي دسته)ب(يا 
 .اي ثبت شودمنطقه
. نام هر عضوي كه يك يا چند معافيت دارد، بايد در دفتر ثبت مشخص گردد ـ۳

  . ديجاد و نگهداري و براي همگان نيز قابل دسترس نمايدبيرخانه بايد دفتر ثبت را ا
 :دفتر ثبت بايد شامل ـ۴

  .ي يك يا چند معافيت استباشد كه دارا يفهرستي از اعضائ ـ الف
  هاي ثبت شده براي هر عضو؛ ومعافيت يا معافيت ـ ب
  زمان پايان هر معافيت ـ پ
خ توقف مربوط به موارد ي، پنج سال پس از تار)۱(ها به موجب بندهمه معافيت ـ ۵

توسط عضو  يتر نکه دوره كوتاهيمنقضي خواهند شد، مگر ا) ب(اي) الف(وستيمندرج در پ
  .ثبت مشخص شده باشددر دفتر 
 تواند بر اساس درخواست يك عضو براي تمديد زمان معافيتـ فرآهمايي اعضاء مي ۶

. تري را درخواست نمايد گيري كند، مگر اينكه آن عضو، زمان كوتاهپنج سال، تصميم يبرا
 :ردير را در نظر بگيگيري خود بايد موارد ز فرآهمايي اعضاء براي تصميم

يهي آن عضو در خصوص نياز به تمديد معافيت و رئوس اقدامات گزارش توج ـ الف
  .شده براي رفع نياز به معافيت به محض آن كه امكانپذير شود يشده و طراح برعهده گرفته

 ـ اطالعات قابل دسترس از جمله در خصوص دسترس بودن محصوالت و فرآيندهاي ب
زان مورد ينسبت به م يمتروه کيجايگزين كه عاري از جيوه هستند يا متضمن مصرف ج

  نظر براي معافيت است؛ و 
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وه به روشهاي يا در حال اجراء براي نگهداري جيشده  يزيراقدامات برنامه ـ پ
تواند تنها يك بار براي ييك معافيت م. صحيح زيست محيطي و دفع پسماندهاي جيوه

 .هر زمان توقف هر محصول تمديد گردد
ت انصراف يني با اعالم كتبي به دبيرخانه از معافتواند در هر زماييك عضو م ـ۷

 .ه نافذ خواهد شديشده دراطالع خ مشخصيانصراف از معافيت درتار. دهد
تواند  اي نمياقتصادي منطقه يي، هيچ كشور يا سازمان همگرا)۱(رغم بنديعل ـ ۸
خ توقف محصول يا فرآيند مربوط مندرج در يرا پس از پنج سال از تار يمعافيت

ا چند عضو که براي آن محصول يا يد، مگر اينكه يك يثبت نما) ب(و) الف(يها وستيپ
. افت کرده باشنديد دريمجوز تمد) ۶(اند، به موجب بندفرآيند کماکان ثبت معافيت کرده

تواند در زمانهاي ياي ماقتصادي منطقه ييدر چنين مواردي يك كشور يا سازمان همگرا
تي را يا فرآيند معافيآن محصول  يبرا) ۱(بند ) ب(و ) الف( شده در جزءهاي درنظر گرفته

 . ثبت كند كه بايد ده سال پس از تاريخ مربوط به توقف آن محصول يا فرآيند منقضي گردد
تواند در هر زمان پس از ده سال پس از تاريخ توقف توليد يهيچ عضوي نم ـ۹

 .را داشته باشد يت معتبرمعافي) ب(و) الف( يوستهايمحصول يا فرآيند مندرج در پ
  )آرتيزانال( يو استحصال مقدمات کوچک اسيمق يطالكاري  معدن ـ۷ماده
 اسيمق يطالكاري  در مورد معدن) پ(وست ياقدامات مندرج در اين ماده و پ ـ۱
و فرآيند استحصال طال از سنگ معدن با استفاده ) آرتيزانال(يو استحصال مقدمات کوچک

  . گردد يوه اعمال مياز مخلوط ج
 يو استحصال مقدمات کوچک اسيمق يطالكاري  هر عضوي كه داراي معدن ـ۲

و فرآيند مشمول اين ماده در سرزمين خود است بايد براي كاهش و اگر ) آرتيزانال(
پذير باشد حذف استفاده از جيوه و تركيبات آن و همچنين كاهش و حذف انتشار و  امكان

 .و فرآيند مزبور در محيط زيست اقدام نمايد كاري رهاسازي جيوه ناشي از معدن
و  کوچک اسيمق يطالكاري  هر عضو اگر در هر زماني تشخيص دهد كه معدن ـ۳

ن آن، بيشتر از مقدار ناچيز است بايد مراتب را يدر سرزم) آرتيزانال( ياستحصال مقدمات
 :ص مزبور، آن عضو بايديدر صورت تشخ. به دبيرخانه اطالع بدهد

  .تهيه و اجراء نمايد) پ(وست ينامه اقدام ملي را طبق پبر ـ الف
 االجراء شدن اين كنوانسيونـ برنامه اقدام ملي خود را حداكثر سه سال پس از الزم ب

  به دبيرخانه؛ و  ـهر کدام مؤخرتر باشد ـآن، يا سه سال پس از اعالم به دبيرخانه  يبرا
تعهدات خود به موجب  يفايا پس از آن، هر سه سال، پيشرفت حاصل شده در ـ پ

 يها يبازنگر) ۲۱(د و در گزارش ارائه شده خود به موجب ماده ياين ماده را بازنگري نما
  .ديمزبور را درج نما

ل به اهداف اين ماده با يكديگر و در صورت اقتضاء با يتوانند براي نياعضاء م ـ۴
ها ممكن است شامل  همكاري اين. هاي بين دولتي و ساير نهادها همكاري نمايند سازمان
  :ر باشديموارد ز

ا تركيبات آن در يبراي جلوگيري از استفاده از جيوه  ييتدوين راهبردها ـ الف
  )آرتيزانال( يو استحصال مقدمات کوچک اسيمق يطالكاري  معدن

 ت سازييآموزش، توسعه و ابتكارات ظرف ـ ب
  وهدار بدون جيين پايگزيجا يب تحقيق در روشهايترغ ـ پ
 مهيا نمودن كمك فني و مالي ـ ت
  مشاركت براي كمك به اجراي تعهدات خود به موجب اين ماده؛ و ـ ث
موجود تبادل اطالعات براي افزايش سطح دانش،  ياستفاده از سازوکارها ـ ج

ن كه به لحاظ زيست محيطي، يگزيهاي جاآوريو فن يطيست محيز يهاوهين شيبهتر
  .ماندگار هستندفني، اجتماعي و اقتصادي 

  انتشار ـ ۸ماده
جيوه و «پذير باشد، كاهش انتشار  اين ماده در ارتباط با كنترل و چنانچه امكان ـ۱

شود، از طريق انجام ده ميينام» جيوه كل«به اتمسفر كه به طور كلي » تركيبات آن 
ج در مندر منبع يهايدسته بنداي مشمول اقداماتي براي كنترل انتشار از منابع نقطه

 .است) ت(وست يپ
  :از نظر اين ماده  ـ۲

  .به معني انتشار جيوه يا تركيبات آن در اتمسفر است» انتشار« ـ الف
 هاي بندي دستهبه معني منبعي است كه نام آن مشمول يکي از » منبع مربوط«ـ  ب

تواند چنانچه بخواهد، معيارهايي را براي ييك عضو م. باشد) ت(وستيمندرج در پ منبع
تدوين نمايد به شرطي كه ) ت(مندرج در فهرست يهايبنددستهعيين منابع مشمول ت

 و اي باشد كه شامل حداقل هفتادگونه به يبند هر دسته يشده برا معيارهاي درنظرگرفته
  .باشد يبندانتشار ناشي آن دسته%) ۷۵(درصد  پنج

در مندرج  يبندک دستهيمعني هر منبع مربوط مندرج در به  »ديمنبع جد« ـ پ
ر يهاي ز خياز تارپس سال  يكحداقل تغيير اساسي آن ا يساخت است كه ) ت(وستيپ

  :شروع شده باشد
  ربط؛ ياياالجراء شدن اين كنوانسيون براي عضو ذالزم ـ۱
ربط چنانچه منبع تنها به يبراي عضو ذ) ت(وستياالجراء شدن اصالحيه پالزم ـ۲

 .كنوانسيون شود دليل آن اصالحيه، مشمول مفاد اين
مربوط است كه منجر به افزايش قابل  منبع به معني تغيير» تغيير اساسي«ـ  ت

توجهي در ميزان انتشار گردد، به استثناي هرتغيير در ميزان انتشار ناشي از بازيابي 
 .ربط استگيري در مورد اساسي بودن يا نبودن تغيير، با عضو ذي تصميم. محصوالت جانبي

 .به معني هر منبع مربوطي به غير از منبع جديد است» وجودمنبع م« ـ ث
ا انتشار جيوه يا تركيبات جيوه يبه معني حداكثر غلظت، جرم » حدمجازانتشار« ـ ج

 .شود گفته مي» جيوه كل«اي است كه اغلب به آن انتشاريافته از يك منبع نقطه
تواند برنامه  يام نمايد و مهر عضو داراي منابع مربوط، بايد براي كنترل انتشار اقد ـ۳

کنترل انتشار اتخاذ شود،  يرا که قرار است برا ين کند كه در آن اقداماتيملي را تدو
هر برنامه بايد ظرف مدت چهارسال پس از . ت خود، اهداف و نتايج، درج شده استاانتظار

اگر يك . ددآن عضو، به فرآهمايي اعضاء ارائه گر ياالجراءشدن كنوانسيون براخ الزميتار
شده به موجب اين  هيتواند برنامه تهيتدوين نمايد، م) ۲۰(را طبق ماده يعضو، برنامه اجرائ

 .بند را در آن درج کند
د استفاده از بهترين فنون در دسترس و يهر عضو درخصوص منابع جديد خود، با ـ۴

ش انتشار را ر باشد کاهيپذ کنترل و چنانچه امکان يبرا يطيست محيز يهاوهين شيبهتر
االجراء شدن اين خ الزميسال پس از تار به محض آنكه قابل اقدام باشد اما حداکثر پنج

تواند حدود مجاز انتشار را كه سازگار با ييك عضو م. كنوانسيون براي آن عضو مقرر کند
 .کاربرد بهترين روشهاي موجود هستند، استفاده كند

ر را در هر برنامه ملي يا چند اقدام زيک يد منابع موجود خود، باي يهر عضو برا ـ ۵
اقدامات  يسنجي فني و اقتصاد ص و امكانيت تخصي، قابليبا درنظرگرفتن وضعيت مل

االجراء شدن ر باشد اما حداکثر ده سال پس از الزميپذ نکه امکانيد و به محض ايدرج نما
 :دياين كنوانسيون براي آن، آنها را اجراء نما

 براي كنترل و در صورت امكان كاهش انتشارمنابع مربوطهدف كمي  ـ الف
  انتشار از منابع مربوط حدمجاز انتشار براي كنترل و درصورت امكان كاهش ـ ب
براي  يطيست محيز يهاوهين شيبهتراستفاده از بهترين فنون در دسترس و  ـ پ

  كنترل انتشار از منابع مربوط
كنترل انتشار  يبرا يده كه منافع مشترکكنن راهبرد كنترل همزمان چند آلوده ـ ت

  .وه در بر دارديج
 ن براي كاهش انتشار از منابع مربوطيگزياقدامات جا ـ ث
را اعمال کنند يا  يتوانند براي همه منابع موجود اقدامات يكسانياعضاء م ـ ۶

 دف،ه. هاي منابع مختلف، اقدامات متفاوتي را اتخاذ کنندبنديتوانند در خصوص دسته مي
است که  يآن دسته از اقدامات يپيشرفت متعارف در كاهش انتشار در طول زمان برا

 .توسط عضو اتخاذ شده است
ر باشد اما حداکثر پنج سال پس از يپذ نکه امکانيهر عضوي بايد به محض ا ـ۷

 د ويه نماياالجراء شدن كنوانسيون براي آن، فهرست انتشار از منابع مربوط را تهخ الزميتار
  . پس از آن، فهرست مزبور را حفظ کند

 :ر را تصويب نمايديخود، بايد راهنماهاي ز فرآهمايي اعضاء، در اولين اجالس ـ ۸
با درنظرگرفتن  يطيست محيز يهاوهين شيبهتربهترين فنون در دسترس و  ـ الف

  هرگونه تفاوت بين منابع جديد و موجود و ضرورت كاهش اثرات متقابل آنها
ژه در تعيين يوبه) ۵(اقدامات مندرج در بند يت از اعضاء جهت اجراحماي ـ ب
  »حد مجاز انتشار«اهداف و 
 :ر را تصويب نمايديفرآهمايي اعضاء بايد در اولين فرصت راهنماهاي ز ـ۹

 .توانند تهيه كننديم) ۲(بند ) ب(معيارهايي كه اعضاء به موجب جزء  ـ الف
 ه فهرست انتشاريروش شناسي ته ـ ب
را به طور ) ۹(و) ۸(تهيه شده به موجب بندهاي يفرآهمايي اعضاء بايد راهنما ـ۱۰

مفاد  ياعضاء بايد راهنما را در اجرا. ديروزرساني نمامستمر بازنگري و در صورت اقتضاء به
  . مربوط اين ماده مدنظر قرار دهند

مربوط به  هر عضو بايد اطالعات مربوط به اجراي اين ماده، به ويژه اطالعات ـ۱۱
- اقدامات را در گزارش ياتخاذ کرده است و اثربخش) ۷(تا) ۴(را که طبق بندهاي ياقدامات

 .درج نمايد) ۲۱(ارائه شده خود به موجب ماده  يها
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  رهاسازي ـ۹ماده
اين ماده در ارتباط با كنترل و در صورت امكان، كاهش رهاسازي جيوه و  ـ۱

اي مربوط، در خاك شود، از منابع نقطهگفته مي »جيوه كل«تركيبات آن كه اغلب به آن 
  .اندو آب است که در ساير مفاد اين كنوانسيون مورد حکم قرار نگرفته

  :از نظر اين ماده ـ۲
  .ا آب استيا تركيبات آن در خاك يبه معني رها سازي جيوه » رها سازي« ـ الف
ص رهاسازي ساز مشخ اي انسانبه معني هر منبع نقطه» منابع مربوط«ـ  ب

شده و در ساير مفاد اين كنوانسيون مورد حکم  است كه توسط يک عضو مشخص
  .است قرار نگرفته

ر اساسي آن، ياست كه ساخت يا تغي يبه معني هر منبع مربوط» منبع جديد« ـ پ
شروع  ربطياالجراء شدن اين كنوانسيون براي عضو ذ خ الزميحداقل يك سال پس از تار

  .شده باشد
مربوط است كه منجر به افزايش قابل توجهي  منبع به معني تغييرات» تغييراساسي«ـ  ت

در ميزان رهاسازي گردد، به استثناي هر تغيير در ميزان رهاسازي ناشي از بازيابي محصوالت 
 .ربط استگيري در مورد اساسي بودن يا نبودن تغيير، با عضو ذي تصميم. جانبي

 .منبع مربوطي به غير از منبع جديد استبه معني هر » منبع موجود« ـ ث
ا جرم جيوه يا تركيب شده آن از يبه معني حد غلظت » يحد مجاز رهاساز« ـ ج

  .شوديگفته م»جيوه كل«اي است كه به آن اغلب يك منبع نقطه
االجراء شدن اين كنوانسيون خ الزميد حداكثر سه سال پس از تاريهر عضو با ـ۳

 .اي مربوط را مشخص نمايدمنبع نقطه يهايبندطور منظم دستهآن و پس از آن به  يبرا
تواند  ـ هر عضو داراي منابع مربوط، بايد براي كنترل رهاسازي اقدام نمايد و مي۴

برنامه ملي را تدوين کند كه در آن اقداماتي را که قرار است براي کنترل رهاسازي اتخاذ 
هر برنامه بايد ظرف مدت . است شود، انتظارات خود، اهداف و نتايج، درج شده

االجراء شدن كنوانسيون براي آن عضو، به فرآهمايي اعضاء چهارسال پس از تاريخ الزم
تواند برنامه تدوين نمايد، مي) ۲۰(اگر يك عضو، برنامه اجرائي را طبق ماده . ارائه گردد

 .شده به موجب اين بند را در آن درج کند تهيه
  :ر باشديت اقتضاء شامل يك يا چند مورد زاقدامات بايد درصور ـ ۵

از منابع  يحد مجاز رهاسازي براي كنترل و در صورت امكان كاهش رهاساز ـ الف
  مربوط

براي  يطيست محيز يهاوهين شيبهتراستفاده از بهترين فنون در دسترس و  ـ ب
  كنترل رهاسازي از منابع مربوط

كنترل  يبرا يه منافع مشترکكننده ك راهبرد كنترل همزمان چند آلوده ـ پ
  .وه در بر دارديج يرهاساز

 از منابع مربوط ين براي كاهش رهاسازيگزياقدامات جا ـ ت
 سال پس از تاريخ پذير باشد اما حداکثر پنج که امکان ـ هر عضوي بايد به محض اين ۶

د و يماه نياز منابع مربوط را ته ياالجراء شدن كنوانسيون براي آن، فهرست رهاسازالزم
  . پس از آن فهرست مزبور را حفظ کند

  :ر را تصويب نمايديد در اولين فرصت، راهنماهاي زيفرآهمايي اعضاء، با ـ۷
با در نظر گرفتن  يطيست محيز يهاوهين شيبهتربهترين فنون در دسترس و  ـ الف

  هرگونه تفاوت بين منابع جديد و موجود و ضرورت كاهش اثرات متقابل آنها 
  يه فهرست رهاسازيش شناسي تهرو ـ ب
هر عضو بايد اطالعات مربوط به اجراي اين ماده، به ويژه اطالعات مربوط به  ـ ۸
اقدامات را در  ياتخاذ کرده است و اثربخش) ۶(تا ) ۳(را که طبق بندهاي ياقدامات
  .درج نمايد) ۲۱(ارائه شده خود به موجب ماده  يها گزارش

 يح زيست محيطي جيوه به غير ازكردن موقت صح رهــ ذخي۱۰ماده
  پسماندهاي جيوه

گونه تعريف  بهوه يبات جيوه و ترکيجكردن موقت  اين ماده بايد در مورد ذخيره ـ۱
) ۱۱(و در معني تعريف شده از پسماند جيوه مندرج در ماده  اعمال شود )۳(ماده شده در 

  .رديگيقرار نم
ذخيره شدن موقت و با روش صحيح  را اتخاذ کند تا از يهر عضو بايد اقدامات ـ۲

آن که براي استفاده مجاز توسط يك عضو به موجب اين بات يوه و ترکيجزيست محيطي 
كنوانسيون درنظرگرفته شده است، با درنظرگرفتن هر دستورالعملي و طبق هر الزامات 

 .نان حاصل کندياطم) ۳(مصوب به موجب بند 
وه و يج ه موقت صحيح زيست محيطيذخير يفرآهمايي اعضاء بايد راهنماها ـ۳

نوانسيون بازل ك شده به موجب مربوط تهيه يرا با درنظرگرفتن هر راهنما وهيبات جيترک
و ساير راهنماهاي مربوط  بخش و دفع آنها د زيانئمرزي مواد زا درباره كنترل انتقاالت برون

ن ياضافي ا وستييك پتواند الزامات ذخيره موقت را در فرآهمايي اعضاء مي. ديب نمايتصو
 .ب كنديتصو) ۲۷(ون طبق مادهيکنوانس
دولتي و ساير نهادهاي هاي بيناعضاء بايد در صورت اقتضاء با يكديگر و سازمان ـ۴

وه و يج مربوط به منظور افزايش ظرفيت سازي براي ذخيره موقت صحيح زيست محيطي
 .همكاري كنند وهيبات جيترک

  پسماندهاي جيوه ـ۱۱ماده
 بخش و دفع آنها د زيانئمرزي مواد زا وانسيون بازل درباره كنترل انتقاالت بروننك ـ۱

بايد در مورد پسماندهاي مشمول اين كنوانسيون براي اعضاي كنوانسيون بازل اعمال 
اعضاي اين كنوانسيون كه عضو كنوانسيون بازل نيستند بايد آن تعاريفي را كه در . گردد

 .شود، به عنوان راهنما استفاده کنندنوانسيون اعمال ميمورد پسماندهاي مشمول اين ك
 :از نظر اين كنوانسيون، پسماند جيوه يعني مواد يا اشيائي كه ـ۲

  .شوندتشكيل مي وهيبات جيترک ايوه يجاز  ـ الف
  ايباشند؛ مي وهيبات جيترک ايوه يجحاوي  ـ ب
  .هستند وهيبات جيترک ايوه يجآلوده به  ـ پ

از آستانه مربوط که توسط فرآهمايي اعضاء با همكاري نهادهاي مربوط  به مقداري بيش
كنوانسيون بازل به روش هماهنگ تعريف شده است و به موجب مفاد قانون ملي يا اين 

اين تعريف، شامل . شوند يا قرار است دفع شوند يا الزم است دفع شوندكنوانسيون دفع مي
، گرددنميجيوه  مقدماتي كاري از معدنناشي جز  و باطله معدن، به ي، سنگ ضايعاتسرباره

  .فرآهمايي اعضاء باشدباالتر از آستانه تعريف شده توسط  مگر اينکه حاوي جيوه يا ترکيبات آن
 :كه پسماند جيوه ياهرعضو بايد اقدامات مناسب را انجام دهد به گونه ـ۳

شده  تدوين ظرگرفتن راهنماهايـح زيست محيطي با در نــ به شيوه صحي الف
وست اضافي يموجب كنوانسيون بازل و طبق الزاماتي كه فرآهمايي اعضاء بايد در يك پ به

فرآهمايي اعضاء در تدوين الزامات بايد مقررات . ب کند، مديريت شوديتصو) ۲۷(طبق ماده
  .هاي مديريت پسماند را در نظر گيردو برنامه
  وانسيون يا دفع صحيح زيستبراي استفاده مجاز يك عضو به موجب اين كن ـ ب

اء يا استفاده مجدد يتنها، فرآوري، بازيافت، اح) ۳(بند) الف(محيطي به موجب جزء
  . مستقيم شود

دفع  به جز به منظور، يالمللنيب يمرزها از طريقون بازل، يکنوانس ايعضا يبرا ـ پ
که  يطيادر شر .حمل و نقل نشود ونيکنوانس آنن ماده و يطبق ا صحيح زيست محيطي

 ک عضويشود، ناعمال  يالمللنيب يمرزها از طريقحمل و نقل در مورد ون بازل يکنوانس
، حمل و نقل مربوط يالمللنيب يراهنماها، استانداردها و عددر نظر گرفتن قوا باتنها  بايد

  .ديز نمايمزبور را تجو
ون بازل در ينوانسک مربوطارکان ک با ينزد يهمکار يفرآهمايي اعضاء بايد برا ـ۴

 .تالش كند) ۳(بند ) الف(موضوع جزء  يراهنماها يروزرساندر صورت اقتضاء بهو  يبازنگر
در صورت مربوط و  يدولتن يب يهاگر و با سازمانيکديبا  يبه همکاراعضاء  ـ ۵

ت يريمد يبرا يو مل يا، منطقهيت جهانيتوسعه و حفظ ظرف ي، برااقتضاء ساير نهادها
  .شوند يم قيتشو يطيست محيز به روش صحيحوه يج يهاپسماند

  مكانهاي آلوده ـ۱۲ماده
 يهامكان يابيو ارز ييشناسان راهبردهاي مناسب براي يبراي تدو ديبا عضو هر ـ۱

 .تالش كند آن اتبيا ترکيوه يآلوده به ج
د به روش صحيح يهر اقدامي براي كاهش خطرات ناشي از چنين مكانهايي با ـ۲
جيوه موجود بات يا ترکيوه يخطرات ج يابيارزورت اقتضاء همراه با محيطي و در ص زيست

 . صورت پذيرد ستيط زيسالمت انسان و مح يبرادر آن مکانها 
تواند  فرآهمايي اعضاء بايد راهنماي مديريت مكانهاي آلوده را تصويب كند كه مي ـ۳

 : ر باشديموارد ز يهايي براشامل روشها و رهيافت
  مكان اتيخصوصتعيين و  ييشناسا ـ الف
  عموم مردمتعامل با  ـ ب
  ستيزط يمحسالمت انسان و خطرات متوجه  يابيارز ـ پ
  مديريت خطرات ناشي از مكانهاي آلوده يبرا ييهاانتخاب ـ ت
  برآورد منافع و هزينه ها؛ و ـ ث
  اعتبارسنجي نتايج ـ ج
اسايي، ارزيابي، هاي شناعضاء به همكاري در تدوين راهبردها و اجراي فعاليت ـ۴

 .شوندياولويت بندي، مديريت و در صورت اقتضاء، پاكسازي مكانهاي آلوده تشويق م
  منابع مالي و سازوكار آن ـ۱۳ماده
آن دسته را در رابطه با  يهاي خود منابعكند كه در حد تواناييهر عضو تعهد مي ـ۱

ها،  تياولو ها،ن طبق سياستشده براي اجراي اين کنوانسيو هاي ملي درنظرگرفتهاز فعاليت
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 يداخل يمال يکمکهاتوانند شامل  اين منابع مي. ن كنديخود تأم يمل يهاطرحها و برنامه
دو جانبه  يمال يو کمکهامربوط  يمل يهاتوسعه و بودجهراهبردهاي  ها،استيق سياز طر

 .باشند يبخش خصوصرنمودن يز درگيو ن و چند جانبه
توسط كشورهاي عضو در حال توسعه ن کنوانسيون اثربخشي کلي اجراي ايـ ۲

 .شود تأثير اجراي اين ماده مربوط مي به
، و دوجانبه ياچندجانبه، منطقه يو فن يمال يکمکهاكننده  تأمينمنابع  ـ۳

سطح  يبه صورت فورگردند تا ، تشويق مييو انتقال فنآور يت سازيظرفهمچنين 
كشورهاي در حال توسعه عضو در اجراي اين با حمايت از  وهيج مربوط به يهاتيفعال

 .ابديو افزايش  ارتقاء و انتقال فنآوري يفن ، کمکيمنابع مالكنوانسيون در رابطه با 
را  يژه اعضائيوط يشرا ها وازيد نيبا ين مالياعضاء در اقدامات خود در رابطه با تأم ـ۴

سعه يافته هستند، اي کوچک در حال توسعه يا كشورهاي كمتر توكه کشورهاي جزيره
 .طور کامل در نظر بگيرند به

بيني و به موقع  براي تأمين منابع مالي كافي، قابل پيش يله سازوكارينوسيبد ـ ۵
 ياين سازوكار به منظور حمايت از كشورهاي عضو در حال توسعه، و اعضا. شودن ميييتع

 .انسيون استبا اقتصاد در حال گذار در اجراي الزامات آنها به موجب اين كنو
 : ر باشديساز وكار بايد شامل موارد ز ـ ۶

  ؛ ويصندوق اماني تسهيالت محيط زيست جهان ـ الف
  ژه براي حمايت از ظرفيت سازي و كمك فنييالمللي وبرنامه بين ـ ب
، بيني ـ صندوق اماني تسهيالت محيط زيست جهاني بايد منابع مالي جديد، قابل پيش۷

هاي حمايت از اجراي اين كنوانسيون را به گونه أمين هزينهكافي و به موقع براي ت
از نظر اين كنوانسيون، صندوق اماني تسهيالت . شده در فرآهمايي اعضاء فراهم آورد توافق

بايد به موجب راهنمايي فرآهمايي اعضاء عمل كند و به آن پاسخگو  يمحيط زيست جهان
واجد و  يکل يابرنامه يهاتيها، اولواستيس فرآهمايي اعضاء بايد در مورد راهبردها،. باشد
عالوه،  به. ه كنديرا ته ييهاراهنمايي ياستفاده از منابع مال و يدسترس يط بودن برايشرا

توانند  هايي كه مي فعاليت يبندفرآهمايي اعضاء بايد در مورد فهرست شاخص دسته
را  ييها راهنماييحمايت صندوق اماني تسهيالت محيط زيست جهاني را جذب کنند، 

 يهانهيهزكننده  صندوق اماني تسهيالت محيط زيست جهاني بايد منابع تأمين. ه كنديته
عضي از توافق بمورد کامل  يهانهيهزو  يجهان يطيست محيز نافعممورد توافق  يافزايش

 .توانمندسازي را فراهم آورد يهاتيفعال
ک يمنابع در فراهم آوردن  ديصندوق اماني تسهيالت محيط زيست جهاني با ـ ۸

در  آن يهانهيهزرا نسبت به  يشنهادييك فعاليت پ وهيکاهش جبالقوه  يي، تواناتيفعال
 .نظر بگيرد
به موجب راهنمايي ) ۶(بند) ب(ـ از نظر اين كنوانسيون، برنامه موضوع جزء۹

اء بايد در فرآهمايي اعض. فرآهمايي اعضاء عمل خواهد كرد و در قبال آن پاسخگو خواهد بود
براي آن برنامه كه بايد يك نهاد موجود باشد،  ميزباندر مورد مؤسسه  خود، اجالساولين 

تمام . ارائه نمايد مدت زمان آنكند و بايد براي آن، راهنمايي از جمله در مورد  گيريتصميم
  .شوندمي ارائه داوطلبانه منابع مالي براي برنامه دعوتبه  نفعان مربوط ساير ذياعضاء و 
فرآهمايي س جالااولين دربرگيرنده سازوكار مربوط، در  ادهايـ فرآهمايي اعضاء و نه۱۰

 .شود، توافق کننداعضاء بايد در مورد ترتيباتي که باعث نافذ شدن بندهاي فوق مي
طور منظم  ـ فرآهمايي اعضاء بايد حداکثر در سومين اجالس خود و از آن پس به۱۱

 ردنك ي تهيه شده توسط فرآهمايي اعضاء براي نهادهايي كه عملياتيراهنما، تأمين ماليسطح 
جاد شده به موجب اين ماده و اثر بخشي آن به آنها واگذار شده و توانايي آنها يسازوكار ا

كشورهاي عضو در حال توسعه و كشورهاي عضو  رييدر حال تغ يازهاينبراي رسيدگي به 
مزبور  يفرآهمايي اعضاء بايد بر اساس بازنگر. دينما يبا اقتصاد در حال گذار را بازنگر

  .سازوکار اتخاذ کند يبهبود اثربخش يرا برا ياقدام مقتض
. شوند هاي خود براي مشاركت در سازوكار دعوت ميـ تمام اعضاء با توجه به توانايي۱۲

را تشويق كند و بايد  بخش خصوصياز جمله منابع ساير مين منابع از أتسازوكار بايد 
 .کنددنبال اعمال نفوذ بر چنين منابعي براي فعاليتهايي باشد که از آنها پشتيباني مي به

  ظرفيت سازي، كمك فني و انتقال فناوري ـ۱۴ماده
سازي و  هاي مربوط خود در فراهم آوري ظرفيتاعضاء بايد با توجه به توانايي ـ۱

ژه كشورهاي عضو كمك فني به موقع و مناسب براي كشورهاي در حال توسعه، به وي
با اقتصاد در حال گذار براي  يكوچك و اعضا يارهيجز ييافته يا کشورها كمترتوسعه

 . كمك به آنها در اجراي تعهدات آنها به موجب اين كنوانسيون همكاري كنند
 قياز طرتواند يم )۱۳( و ماده )۱( بندبه موجب  يفن كمك و يساز تيظرف ـ۲

و  يامراکز موجود منطقه از جمله، يو مل يارمنطقهي، زيامنطقه هايموافقتنامه
ق مشارکت، ياز طرهمچنين چند جانبه و دو جانبه و  يگر روشهايق دي، از طريارمنطقهيز

و هماهنگي با ساير  يهمکار. هاي مربوط به بخش خصوصي انجام شوداز جمله مشاركت
پسماندها بايد در پي و  ييايميمواد شدر زمينه چندجانبه  يطيست محيز يهاموافقتنامه
 .و اجراي آن باشد يفن يکمکها ياثربخش افزايش
هاي خود بايد با حمايت يافته و ساير اعضاء با توجه به قابليت كشورهاي توسعه ـ۳

نفعان مربوط، توسعه، انتقال، انتشار و  بخش خصوصي و در صورت اقتضاء ساير ذي
روز در كشورهاي در حال هاي جايگزين صحيح زيست محيطي بهدسترسي به فناوري
با  يكوچك و اعضا يارهيجز يگر کشورهايكمتر توسعه يافته و د يتوسعه، به ويژه اعضا

اقتصاد در حال گذار را به منظور تقويت ظرفيت آنها براي اجراي مؤثر اين كنوانسيون 
 .ب و تسهيل كننديترغ

دومين اجالس خود و از آن پس به طور منظم و با در د تا  يفرآهمايي اعضاء با ـ۴
) ۲۱(در ماده ينيب شياز اعضاء از جمله موارد پ يهانظرگرفتن مطالب ارائه شده و گزارش
 :ر انجام دهدينفعان با در نظر گرفتن موارد ز و اطالعات تهيه شده توسط ساير ذي

گرفته در رابطه  صورتي موجود و پيشرفت هااطالعات در مورد ابتکار يبررس ـ الف
  هاي جايگزين با فناوري
  ن؛ ويگزيجا يها نيازهاي اعضاء به ويژه كشورهاي در حال توسعه به فناوري ـ ب
شده توسط اعضاء به ويژه كشورهاي عضو در حال  شناسايي چالشهاي تجربه ـ پ

  هاتوسعه در انتقال فنآوري
چگونگي ارتقاي بيشتر ظرفيت را در مورد  ييفرآهمايي اعضاء بايد پيشنهادها ـ ۵

  .سازي، كمك فني و انتقال فناوري به موجب اين ماده ارائه دهد
  تيکارگروه اجراء و رعا ـ ۱۵ماده
به عنوان رکن فرعي فرآهمايي اعضاء  يشامل کارگروه يبدينوسيله سازوكارـ ۱
ن يا. شودل مييت آن تشکيب اجراي تمام مفاد اين كنوانسيون و بررسي رعايبراي ترغ

هاي ملي  داشته باشد و به تواناييكننده  سازوكار از جمله کارگروه بايد ماهيت تسهيل
 .ديمربوط و شرايط اعضاء توجه ويژه نما

ت آن را بررسي يب و رعايکارگروه بايد اجراي تمام مفاد اين كنوانسيون را ترغـ ۲
بسنجد و در صورت  ت رايمند اجراء و رعاکارگروه بايد موضوعات منفرد و نظام. دينما

 .ي را به فرآهمايي اعضاء ارائه دهدياقتضاء پيشنهادها
کارگروه بايد از پانزده عضو نامزد شده توسط اعضاء و منتخب توسط فرآهمايي ـ ۳

مبتني بر پنج منطقه سازمان ملل  ييايعادالنه جغراف يندگينمابه  ياعضاء با توجه مقتض
اولين اجالس فرآهمايي اعضاء و از آن پس طبق  متحد تشكيل شود؛ اولين اعضاء بايد در

انتخاب شوند؛ اعضاي کارگروه بايد در ) ۵(كار مصوب فرآهمايي اعضاء به موجب بند  آيين
ت باشند و تعادلي مناسب از تخصص را يصالح يزمينه مربوط به اين كنوانسيون دارا

 .منعكس كنند
 :دينما ير بررسيز تواند موضوعات را براساس موارداين کارگروه ميـ ۴

 مطالب ارائه شده كتبي از سوي هر عضو در خصوص رعايت کنوانسيون از سوي ـ الف
  خود آن عضو

  ؛ و)۲۱(ملي طبق ماده  يهاگزارش ـ ب
  فرآهمايي اعضاء يهادرخواست ـ پ
کارگروه بايد آيين كار خود را به دقت طراحي كند كه بايد توسط اجالس دوم  ـ ۵

تواند وظايف بيشتري را براي کارگروه ب شود؛ فرآهمايي اعضاء مييصوفرآهمايي اعضاء ت
 .ب نمايديتصو

آن براساس اجماع  يهاهيکارگروه بايد تمام تالش الزم را به عمل آورد تا توص ـ ۶
نتيجه بماند و هيچ اجماعي چنانچه تمام تالشها براي رسيدن به اجماع بي. اتخاذ شود

بايد به عنوان آخرين راه حل با رأي سه چهارم اكثريت  مزبور يهاهيحاصل نشود، توص
 .براساس حدنصاب دو سوم اعضاء تصويب شوددهنده  اعضاي حاضر و رأي

  يهاي سالمتجنبه ـ۱۶ماده
 :شوندر تشويق ميياعضاء به انجام موارد زـ ۱

هاي شناسايي خطر و حفاظت ن و اجراي راهبردها و برنامهيب تدويترغ ـ الف
 يهادستورالعمل بيتصوشامل تواند يپذير که م ويژه جمعيت آسيبآن، بهجمعيت از 

آن، هدف گذاري بات يوه و ترکيدر معرض ج يريقرارگ ان در ارتباط بايدانش بن يسالمت
با مشارکت  يعموم آموزشو در صورت اقتضاء  وهيدر معرض ج يريقرارگبراي كاهش 

  .دخيل باشد يگر بخشهايو د يبهداشت عمومبخش 
 بنيان در خصوص گيرانه دانش هاي آموزشي و پيشترغيب تدوين و اجراي برنامه ـ ب

  وهيبات جيوه و ترکيدر معرض جيري شغلي قرارگ
جمعيت ، درمان و مراقبت از يريشگيپ يمناسب برا يخدمات بهداشت يارتقا ـ پ
  وهيبات جيا ترکيوه يدر معرض ج يريقرارگمتأثر از 
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 يو بهداشت تخصصي نهادي يهاتيظرف اقتضاء تقويتريزي و در صورت پايه ـ ت
در معرض  يريمربوط به قرارگ يتسالمخطرات  پايشص، درمان و ي، تشخيريشگيپ يبرا
  وهيبات جيوه و ترکيج

 :هاي مربوط به سالمت بايد ا فعاليتيفرآهمايي اعضاء با توجه به مطالب ـ ۲
گر يددر صورت اقتضاء کار و  يالمللنيسازمان ببا سازمان بهداشت جهاني،  ـ الف

  .مشورت و همكاري كند مربوط يدولتن يب يهاسازمان
کار و  يالمللني، سازمان بيبا سازمان بهداشت جهانو تبادل اطالعات  يهمکار ـ ب

  .ب كنديرا ترغ مربوط يدولت نيب يهاگر سازمانيددر صورت اقتضاء 
  تبادل اطالعات ـ۱۷ماده
 :ر را تسهيل كنديد زهر عضو بايد تبادل موارـ ۱

 وهيبات جيوه و ترکيدر مورد ج يو حقوق ي، اقتصادي، فنيعلماطالعات  ـ الف
 شناسي بومي و ايمني شناسي، سم ازجمله سم

 و رهاسازي د، استفاده، تجارت، انتشاريتولحذف ا ياطالعات در مورد کاهش  ـ ب
  وهيبات جيوه و ترکيج

  :ريموارد ز يو اقتصاد يفن بمناسيهانيگزياطالعات در مورد جا ـ پ
  محصوالت حاوي جيوهـ ۱
 شوند؛ وجيوه استفاده مي باتيا ترکيوه يجتوليد كه در آنها  يندهايفرآـ ۲
  .كنند جيوه را منتشر يا رها مي باتيا ترکيوه يجها و فرآيندهايي كه فعاليتـ ۳

نافع ها و ماز جمله اطالعاتي در مورد خطرات سالمت و محيط زيست و هزينه
  هايي؛ و اقتصادي و اجتماعي چنين جايگزين

شناسايي امراض مسري در زمينه اثرات بهداشتي مربوط به قرارگيري  طالعاتا ـ ت
در و  يک با سازمان بهداشت جهانينزد يهمکار باوه، يبات جيوه و ترکيجدر معرض 

 بوطمر يهاگر سازمانيدصورت اقتضاء 
را از طريق دبيرخانه يا ) ۱(اطالعات موضوع بندم يطور مستقتوانند بهاعضاء ميـ ۲

 هاي هاي كنوانسيونهاي مربوط از جمله و در صورت اقتضاء دبيرخانه با همكاري ساير سازمان
 .مواد شيميايي و پسماندها تبادل كنند

با  يز همکارين ماده و نيدبيرخانه بايد همكاري در تبادل اطالعات موضوع اـ ۳
چندجانبه زيست محيطي و  يهاموافقتنامه يهارخانهيجمله دبمربوط از  يهاسازمان

از اعضاء، اين اطالعات بايد  يعالوه بر اطالعات. المللي را تسهيل كندبين يساير ابتکارها
و غيردولتي با تخصص در زمينه جيوه و از  يدولت هاي بيناز سازمان يشامل اطالعات

 . دالمللي با اين تخصص باش نهادهاي ملي و بين
هر عضو بايد يك کانون ملي را براي تبادل اطالعات به موجب اين كنوانسيون ـ ۴

 .تعيين كند) ۳(واردکننده به موجب ماده يجمله در خصوص رضايت اعضا از
زيست  از نظر اين كنوانسيون، اطالعات در مورد سالمت و ايمني انسان و محيط ـ ۵

طالعات را به موجب اين كنوانسيون تبادل که ساير ا ياعضائ. شوند ينبايد محرمانه تلق
  .کنند، بايد از هرگونه اطالعات محرمانه با توافق متقابل حفاظت كنندمي

  يرساني و اطالعات همگان آموزش، آگاهي ـ۱۸ماده
 : ب و تسهيل نمايدير را ترغيهر عضو بايد در حد توان خود موارد زـ ۱

  :همگان ر بهيارائه اطالعات موجود در موارد ز ـ الف
 وهيبات جيوه و ترکيجمحيطي و بهداشتي  اثرات زيستـ ۱
 وهيبات جيوه و ترکيجهاي جايگزينـ ۲
 )۱۷(ماده) ۱(موارد تعيين شده در بندـ ۳
 ؛ و )۱۹(خود به موجب ماده  يو پايش يا، توسعهيتحقيقات يهاتينتايج فعالـ ۴
 ن كنوانسيون؛تعهدات خود به موجب اي يفايبه منظور ا ييها فعاليت ـ ۵
 در معرض جيوه يريعمومي مربوط به اثرات قرارگرساني  آگاهي، تعليم و آموزش ـ ب
و  يدولتن يب يهاسازمان يست با همکاريط زيوه بر سالمت انسان و محيبات جيو ترک

 ريپذ بيآس در صورت اقتضاء جمعيت مربوط و يردولتيغ
تشار اطالعات در مورد برآورد و ان يهر عضو بايد در صورت امکان براي گردآورـ ۲

هاي انساني منتشر، رها يا دفع مقادير ساالنه جيوه و تركيبات جيوه كه از طريق فعاليت
از قبيل دفاتر ثبت  يين سازوكارهايشوند، از سازوكارهاي موجود استفاده كند يا تدومي

  . رهاسازي و انتقال آلودگي را در مد نظر داشته باشد
  سعه و پايشتحقيق، تو ـ۱۹ماده
توسعه و بهبود  يهاي مربوط خود برااعضاء بايد با درنظرگرفتن شرايط و تواناييـ ۱
 :ر تالش كننديموارد ز

ساز جيوه و تركيبات جيوه  موارد استفاده، مصرف و انتشار انسان يهافهرست ـ الف
  به هوا و رهاسازي جيوه و تركيبات جيوه به آب و خاك

هاي  جمعيتدر  جيوه و ترکيبات جيوهميزان  افياييجغر پايشسازي و  مدل ـ ب
اي همچون ماهي، پستانداران دريايي، هاي زنده هاي زيستي و واسطهواسطهپذير و  آسيب
 هاي مربوط و مناسبپشت و پرندگان دريايي و نيز همكاري در گردآوري و تبادل نمونه الك

زيست عالوه بر  ن و محيطبرآورد اثرات جيوه و تركيبات جيوه بر سالمت انسا ـ پ
  پذير هاي آسيبژه از نظر جمعيتيواثرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به

 هاي برعهده گرفته شده به موجب جزءهايشناسي هماهنگ براي فعاليت روش ـ ت
  )پ(و ) ب(، )الف(

ز جمله حمل و نقل و ا(محيطي، حمل و نقل  اطالعات در مورد چرخه زيست ـ ث
 هابوم اي از زيست، تغيير شكل و سرنوشت جيوه و تركيبات جيوه در دامنه)مدتنشست دراز ته

با در نظرگرفتن تمايز ميان انتشار و رهاسازي انساني و طبيعي جيوه و انتقال مجدد جيوه 
 .نشست كرده بود مدت در آنجا ته طور طوالني از محلي كه به

يبات جيوه و محصوالت حاوي اطالعات در مورد تجارت و بازرگاني جيوه و ترك ـ ج
  جيوه؛ و
اطالعات و تحقيق بر روي قابليت دسترسي فني و اقتصادي به محصوالت و  ـ چ

به منظور كاهش و پايش انتشار  يطيست محيز يهاوهيشن يفرآيندهاي فاقد جيوه و بهتر
 و رهاسازي جيوه و تركيبات جيوه

هاي تحقيقاتي موجود را  امههاي پايش و برناعضاء بايد در صورت اقتضاء شبكهـ ۲
  .ايجاد نمايند) ۱(شده در بند  هاي مشخصبراي انجام فعاليت

  ياجرائ يهابرنامه ـ۲۰ماده
ط يشراه، يك برنامه اجرائي را با توجه به يتواند در پي يك برآورد اولهر عضو ميـ ۱

محض  به. هدبراي ايفاي تعهدات به موجب اين كنوانسيون تهيه کند و انجام دداخلي خود، 
 .اينكه طرح مذكور تهيه شود بايد به دبيرخانه ارائه گردد

هر عضو بايد برنامه اجرائي را با توجه به شرايط داخلي خود و با مراجعه به راهنماي ـ ۲
 .روز نمايدتهيه شده توسط فرآهمايي اعضاء و ساير راهنماهاي مربوط بازنگري و به

نفعان ملي براي  ، با ذي)۲(و) ۱(ر موضوع بندهايگرفتن کا اعضاء بايد در به عهدهـ ۳
 . هاي اجرائي خود مشورت كنندروزرساني برنامه تسهيل تهيه، اجراء، مرور و به

هاي توانند براي تسهيل اجراي اين كنوانسيون بر اساس برنامهاعضاء ميـ ۴
 .اي نيز همكاري و هماهنگي نمايند منطقه

  دهي گزارشـ ۲۱ماده
مفاد   جرايا يگرفته برا خود را در خصوص اقدامات انجام گزارش دباي هر عضوـ ۱

  اهداف  بهدستيابي در  ياحتمال يو چالشها  اقدامات  اين ياثربخش  و ميزان  كنوانسيون نيا
  .نمايد  هئارا تهيه و از طريق دبيرخانه به فرآهمايي اعضاء كنوانسيون  اين

و ) ۸(، )۷(، )۵(، )۳(سته شده در مواد بايد در گزارش خود اطالعات خوا هر عضوـ ۲
 .دياين كنوانسيون را درج نما) ۹(

فرآهمايي اعضاء بايد در اولين اجالس خود در خصوص زمان و چهارچوب ـ ۳
ت شود با توجه به مطلوبيت هماهنگ کردن يدهي که قرار است توسط اعضاء رعا گزارش
  .گيري نمايد سماند مربوط، تصميمهاي مواد شيميايي و پبا ساير كنوانسيون يده گزارش

  يارزيابي اثربخشـ ۲۲ماده 
 االجراء شدن الزم  تاريخ از  پسحداکثر شش سال   با شروعفرآهمايي اعضاء بايد ـ ۱

اعضاء   فرآهمايي  توسط  كه  زماني  ر فواصلد يو پس از آن به صورت ادوار  كنوانسيون  اين
 .دينما يابيرا ارز  انسيونكنو  اين ي، اثربخشخواهد شد  گيري تصميم
جاد يفرآهمايي اعضاء بايد به منظور تسهيل ارزيابي در اولين اجالس خود، اـ ۲
سه در مورد حضور و حركت جيوه و يقابل مقا يپايش يهارد تا دادهيرا درنظر بگ يترتيبات

وه مشاهده شده در يوه در محيط زيست و همچنين ميزان جيوه و تركيبات جيتركيبات ج
  .رديار فرآهمايي قرار گيهاي آسيب پذير را در اختن موجودات زنده و جمعيتبد

ارزيابي بايد بر مبناي اطالعات علمي، زيست محيطي، فني، اقتصادي و مالي ـ ۳
  :ر انجام شوديموجود از جمله موارد ز

ار فرآهمايي يدر اخت) ۲(كه به موجب بند يها و ساير اطالعات پايشگزارش ـ الف
  .رار گرفته استاعضاء ق

 )۲۱(شده به موجب ماده  گزارش ارائه ـ ب
  ؛ و)۱۵(هاي ارائه شده به موجب ماده اطالعات و توصيه ـ پ
گزارش و ساير اطالعات مربوط به کارکرد كمكهاي مالي، انتقال فناوري و  ـ ت

  سازي صورت گرفته به موجب اين كنوانسيون تيبات ظرفيترت
  فرآهمايي اعضاءـ ۲۳ماده
 .شود ايجاد مي ءاعضافرآهمايي   بدينوسيلهـ ۱
 ءاالجرا  الزم  از تاريخپس   سال  د حداكثر يكباي ءاعضااجالس فرآهمايي   اولينـ ۲

  تشكيلمتحد  زيست سازمان ملل برنامه محيط  مدير اجرائي  توسط  كنوانسيون  اين  شدن
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  توسط  كه  منظم  صلدر فوا بايد ءفرآهمايي اعضا  عادي  نشستهاي،  پس از آن. شود
 .شود، برگزار گردد مي  فرآهمايي مشخص

ممکن است   كه يگريد يدر زمانها فرآهمايي اعضاء  العادهقفو  نشستهايـ ۳
ن که ظرف يمشروط بر ا ،عضو كتبي هر  درخواست  ايا بضروري تشخيص دهد فرآهمايي 
  حداقل  مورد حمايت خ ارسال درخواست توسط دبيرخانه به اعضاء،يماه از تار مدت شش

 .گردديرد، برگزار ميقرار گاعضاء   سوم يك
و   کار در مورد آيين ءآرا قاتفا  خود به اجالس  در اوليند يبافرآهمايي اعضاء ـ ۴

 کارکردبر  حاکم يچنين مقررات مالهم وخود   فرعي هر تشكيالتخود و   مالي  عدقوا
 .دينما  تصويب توافق و آنها را  دبيرخانه
طور مداوم بازنگري و ارزيابي بهرا   كنوانسيون  اين  اجراي بايدفرآهمايي اعضاء  ـ ۵

  و بهدهد   را انجام  كنوانسيونن يا  از سويبه آن   واگذارشده بايد وظايففرآهمايي .  دينما
 :بايد منظور  اين

دهد، يص ميتشخ يضرور  كنوانسيون  اين  اجراي  برايرا که   فرعي  نهادهاي ـ الف
 .تشكيل دهد

و   دولتي نهادهاي بين و  تداريصالح  المللي بين  هاي با سازمان ء در صورت اقتضا ـ ب
 .نمايد  همكاري  غيردولتي
فرآهمايي  در دسترس) ۲۱(به موجب ماده  را که ياطالعات  همه  منظم  صورت  به ـ پ

 .نمايد  بررسيو دبيرخانه قرار گرفته است، 
 .دينما يت را بررسيوسيله کارگروه اجراء و رعا شده به آن به هرتوصيه ارائه ـ ت
هر اقدام ديگري را كه ممکن است براي رسيدن به اهداف اين كنوانسيون مقرر  ـ ج

 .د و برعهده گيردينما يشده باشد، بررس
  .بازنگري نمايد) ۵(و ) ۴(را به موجب مواد ) ب(و ) الف( يهاوستيپ ـ چ
و   اتمي  انرژي  المللي بين آژانسو   آن  تخصصي  هايو سازمان  سازمان ملل متحد ـ ۶

  عنوان  فرآهمايي اعضاء بهاجالس د در نتوان مي  كنوانسيون  غيرعضو اين کشورهر  چنينهم
 که واجد  يا غيردولتي  ، دولتي المللي بين اي  ملي خواه،  هر نهاد يا آژانس. دننماي  ناظر شركت

  شركت  خود براي  تمايلرخانه را از ياست و دب  كنوانسيون  اين  در امور مشمول  صالحيت
 ،شود  فتهتواند پذير ، ميآگاه نموده استناظر   عنوان  فرآهمايي اعضاء به  اجالسک يدر 

با   ناناظر  و شركت  پذيرش .نمايند  مخالفت ابرازحاضر   اعضاي  سوم يك  حداقل  مگر اينكه
  .خواهد بودآهمايي اعضاء فر  مصوب  کار آيين  تيرعا

  دبيرخانهـ ۲۴ماده
  .گرددمي  سيتأس  دبيرخانه لهينوسيبدـ ۱
  :ازتند عبار  دبيرخانه  وظايفـ ۲

 رساني نهادهاي فرعي آن و خدماتفرآهمايي اعضاء و اجالس   براي تمهيد ترتيباتي ـ الف
   لزوم  آنها در صورت  براي

 و اعضاء با اقتصاد  توسعه  در حال كشورهاي به ويژه اعضاء  به رساني كمك  تسهيل ـ ب
   كنوانسيوناين   اجراي  براي آنها،  درخواست بنا بهگذار   در حال
المللي مربوط به ويژه ساير با دبيرخانه نهادهاي بين يدر صورت اقتضاء هماهنگ ـ پ

  هاي مواد شيميايي و پسماندكنوانسيون
 بوط براي اجراي اين كنوانسيونكمك به اعضاء براي تبادل اطالعات مر ـ ت
و ) ۱۵(به موجب مواد  ياي براساس اطالعات دريافتدوره يهاتهيه گزارش ـ ث

 و ساير اطالعات موجود و در دسترس اعضاء قرار دادن آنها) ۲۱(
، اعضاء  فرآهمايي  كلي  درهنمو به موجب  و قراردادي  اداريبرقراري ترتيبات  ـ ج

 ضروري باشد؛ و  آن  مؤثر وظايف  انجام يبرا که ممکن است ياگونه به
 يوظايف ديگرو   كنوانسيوناين در تعيين شده  يا دبيرخانه ساير وظايف  انجام ـ چ

 .شده باشد  اعضاء تعيين  فرآهمايي  لهيوس که ممکن است به
  زيست  محيط  برنامه  يئمدير اجرا  توسط  كنوانسيون  اين  براي يا دبيرخانه وظايفـ ۳

اعضاء   اكثريت  چهارم اعضاء با سه فرآهمايي   مگر اينكه شد،خواهد انجام   سازمان ملل متحد
  المللي بين  يا چند سازمان  يك  را به  اي دبيرخانه  وظايف  بگيرد كه  تصميم  دهنده يأحاضر و ر

 .كند  ديگر محول
و  ند همكاريتوايالمللي مناسب مفرآهمايي اعضاء با مشورت نهادهاي بينـ ۴

هاي مواد شيميايي ساير كنوانسيون يهارا بين دبيرخانه و دبيرخانه ياشرفتهيپ هماهنگي
تواند يالمللي مناسب م اعضاء با مشورت نهادهاي بين فرآهمايي . دينما ينيب شيو پسماند پ
  .دين موضوع فراهم نمايرا در خصوص ا يشتريراهنمايي ب
  هاوفصل اختالف حل ـ۲۵ماده
  با تفسير يا اجراي در ارتباطخود   بين  اختالف  هرگونهند يتالش نمابايد  ءاعضاـ ۱

و   حل، خود  انتخاب بهآميز  مسالمت روشهاييا ساير   مذاكره  را از طريق  كنوانسيون  اين
  .نمايند  فصل

يذ، تنف  هنگام  تواند به مينباشد،   اي منطقه  اقتصادي  ييهمگرا  سازمان  که يعضوـ ۲
  سند كتبي  ، در يك پس از آن  يا در هر زمان كنوانسيون  اين  به قيا الحا  ، تصويب پذيرش

  اين ياجراتفسير يا  هب  طومرب  اختالف  هر نوع  خصوصد که در ياسناد اعالم نما  امين  به
د تعه  همين  که يبا هر عضو  در رابطهرا زير ، يك يا هر دو شيوه حل اختالف  كنوانسيون

  :شناسد يت ميبه رسم  طور اجباري بهرد، يپذيرا م
 ؛)ث(وست يبخش اول پدر فات مندرج يتشر طبق  داوري ـ الف
 يدادگستر المللي بينوان يد  به  اختالف  ارجاع ـ ب
اي را با اثر اعالميهتواند  مي ، است  اي منطقه  اقتصادي  ييهمگرا  سازمان  كه  عضويـ ۳

  .نمايد صادر) ۲(بند طبق  داوري با  در ارتباط  مشابه
در   مندرج  شرايط  طبق  آن  انقضاي  تا زمان) ۳(يا) ۲(بند طبق  شده  ارائه هياعالمـ ۴

 االجراءالزم، اسناد  امين  به  آن  فسخ  كتبي  يادداشت خ سپردنيتاراز   پس  ماه  يا تا سه  آن
  .ماندخواهد   باقي

  نحو نبايد بر جريان  هيچ  جديد به  هياعالميا   سخف  ، يادداشت هياعالم  انقضاي ـ ۵
  گذارد مگر آنكه تأثير يدادگستر المللي بين وانيديا   داوري  ديوان نزد  مطروح  دعوي

  .نمايند  توافق  ديگري  گونه  به  اختالف  طرفهاي
  موجب  به حل و فصل اختالف يرا برا يکساني  روش ، اختالف  هايف طر  چنانچه ـ ۶

از   پس  ماه دوازده  خود را طي  نتوانند اختالف  باشند، و چنانچه  نپذيرفته) ۳(يا) ۲(بند
ن آنها بر اساس روش اشاره يب  بر وجود اختالف  مبني يديگر  به  عضو  يك  صدور اطالعيه

  اختالف  از طرفهاي  يكي  درخواست  بايد بنا به  نمايند، اختالف  و فصل  حل )۱(شده در بند
در مورد ) ث(وستيفات مندرج در بخش دوم پيتشر. شود  ارجاع  مصالحه ونيسيکم  هب

  .مصالحه به موجب اين ماده بايد اعمال شود
 اصالحات كنوانسيون ـ۲۶ماده
  .هر عضو پيشنهاد گردد  از سوي  است  ممكن  كنوانسيون  اين  اصالحـ ۱
ر ه  متن. برسد  تصويب  به ضاءاعاجالس فرآهمايي  بايد در  كنوانسيون  اين  اصالحـ ۲

  تصويب  جهت  اصالحيه  كه ياجالساز   شيپ  ماه شش  بايد حداقل  پيشنهادي  اصالحيه
  پيشنهادي  بايد اصالحيه  دبيرخانه. گردد  اعضاء ارسال  به  دبيرخانه  شود، توسط پيشنهاد مي

  .نمايد  ارسال زياسناد ن  امين  به  اطالع  و جهت  كنوانسيون  اين  كنندگانءامضا  به را
در   اجماع  طريق از  توافق  به  حصول  را براي  تالشي  اعضاء بايد هرگونهـ ۳
 تالشهاتمام   چنانچه. آورند  عمل  به  كنوانسيون  اين  پيشنهادي  هر اصالحيه  خصوص

  نوانع  نشود، به  حاصل  توافقي  گونه  نرسد و هيچ  نتيجه  به  اجماع  به حصول  براي
در   دهنده حاضر و رأي  اعضاي  چهارم  سه  اكثريت  بايد با رأي  ، اصالحيه حل  راه  آخرين
  .گردد  تصويب  جلسه
 تمام  به  يا تصويب  تنفيذ، پذيرش  جهت اسناد  امين  وسيله بايد بهمصوب   اصالحيهـ ۴

 .شود  اعضاء ارسال
 .برسد  اسناد  امين آگاهي  به  طور كتبي  بايد به  اصالحيه  تصويب يا  تنفيذ، پذيرش ـ ۵

 اي  اسناد تنفيذ، پذيرش  سپردن  از تاريخ  روز پس  در نودمين )۳(بند طبق  صوبم  اصالحيه
 ياند، براه عضو بودهيب اصالحيء که در زمان تصواعضا  چهارم سه  حداقلتوسط   تصويب

 پس از آن، .شد خواهد ءجرااال الزماند، ت دادهيکه به ملتزم شدن به آن رضا ياعضائ
  آن  كه شد خواهد ءاالجرا الزم  يخاز تاري  روز پس  هر عضو ديگر در نودمين  براي  اصالحيه

  .بسپاردرا   ييد اصالحيهأيا ت  پذيرش،  تصويببر  يخود مبن  سندعضو 
 هاوستيپ  و اصالح  تصويب ـ۲۷ماده
  نکهيمگر اگردد  مي  محسوب  آن بخش جدا نشدني  كنوانسيون  اين يهاوستيپـ ۱

هر   به ارجاع  همزمان  كنوانسيون  اين  به يارجاعهر  .باشد  صريحاً قيد شده  ديگري  گونه به
  .شود مي  تلقي  آن يهاوستيپاز   يك

بايد االجراء شدن اين كنوانسيون،  مصوب پس از الزم اضافي يهاوستيپ  هرگونهـ ۲
  .باشد  اداري اي  ، فني علمي محدود به موضوعات

 يوستهايپ  شدن  االجراءالزمو   پيشنهاد، تصويبد در مورد ير بايفات زيتشرـ ۳
  :اعمال گردد  كنوانسيون  اين  اضافي

 )۲۶(  ماده )۳(تا) ۱( در بندهاي  مندرج فاتيطبق تشربايد   اضافي يهاوستيپ ـ الف
 .پيشنهاد شود

 يطور کتب بهرا  مراتبنباشد بايد   ضافيا وستيرش پيپذ  قادر به  كه  هر عضوي ـ ب
 يآگاه  به وست مزبور،يب پياسناد در مورد تصون يمکاتبه ام  از تاريخ  سال  يكمدت   ظرف

  همه  يآگاه  تأخير به  ا بدونر رمزبو  دريافتي  بايد اطالعيهامين اسناد . برساندامين اسناد 
ه ين اسناد برساند که اطالعيام يآگاهدر هر زمان به تواند  عضو مي  يك. اعضاء برساند

  ن اساسيوست بر ايپو رد يگيرا پس م  اضافي  وستيرش پيبر عدم پذ ين خود مبنيشيپ
 االجراء خواهد شد؛ والزم)  پ( ت جزءيبا رعاعضو   آن  براي
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  وستيپ  در مورد تصويب  اسناد  امين  مكاتبه  از تاريخ  سال  يك يانقضااز   پس ـ پ
)  ب( جزءمفاد رش را طبق يعدم پذ  اطالعيه  كه  يئاعضاتمام   براي  وست مزبوريپ ، اضافي
 .االجراء خواهد شد الزمباشند   نكردهارائه 

هاي اين كنوانسيون وستيپ يهاهياصالح  شدن  االجراءالزمو   تصويب ،پيشنهادـ ۴
هاي وستيپ  شدن ء الجراا الزمو   پيشنهاد، تصويب  براي  كهباشد  يفاتيبايد طبق همان تشر

که  يدر مورد هر عضو وستيپه ياصالح  وجود دارد، مگر اينكه  كنوانسيون  اين  به  اضافي
در االجراء نشود، ها الزموستيپ  اصالح در خصوص) ۳۰(ماده) ۵(اي را طبق بندهياعالم

اريخ سپردن ت روز پس ازن ينودمدر  مزبور عضو  برايمزبور   اصالحيه  ، هرگونه صورت نيا
  اصالحيه  آنق به ا الحاي،  تصويبپذيرش،   سند خود نزد امين اسناد در مورد تنفيذ،

 . شدخواهد  االجراءالزم
  اينه يوست در رابطه با اصالحيپ يا اصالحيه اضافيهاي وستيپ  چنانچه ـ ۵

 ء االجراالزم  كنوانسيون  اصالحيه  كه  تا زماني يا اصالحيه اضافي وستي، پباشد  كنوانسيون
 .شدنخواهد االجراء الزمنشود، 

  حق رأي ـ۲۸ماده
در   كه  مگر در مواردي  خواهد داشت  يأر  يكتنها   كنوانسيون  هر عضو اينـ ۱

  . است  شده  بيني پيش )۲( بند
ت آن يکه در صالح يوضوعاتدر مورد م  اي منطقه  اقتصادي  ييهمگرا  سازمانـ ۲

عضو آن  يکشورهاتعداد   اعمال کند که معادل يئرارا با تعداد آد خو  يأر  حق ديبا  است
هر   د حق رأي خود را چنانچهينبا  مزبور سازمان. باشديم، هستند  كنوانسيون  اين که عضو

  برعكس ، اعمال کند ونمايد  خود را اعمال  رأي  حق  ،عضو آن  كشور
  امضاء ـ۲۹ماده
  اقتصادي  ييهمگرا يها كشورها و سازمان  مامت  ء برايامضا  جهت  كنوانسيون  اين

كوماموتو ژاپن و پس از  در) ۱۹/۷/۱۳۹۲و  ۱۸( ۲۰۱۳اكتبر  ۱۱و  ۱۰  در تاريخ  اي منطقه
  مفتوح) ۱۷/۷/۱۳۹۳( ۲۰۱۴اكتبر سال  ۹تا   متحد در نيويورك  ملل  در مقر سازمانآن 

 .خواهد بود
  اقيا الح  ، تصويب تنفيذ، پذيرش ـ۳۰ماده
  همگرايي  هاي كشورها و سازمان يا تصويب  تنفيذ، پذيرشمنوط به   كنوانسيون  اينـ ۱

  ييهمگرا  هاي كشورها و سازمان اقالح  براي  كنوانسيون  اين .است  اي منطقه  اقتصادي
  كنوانسيون  ايندر آن،   خواهد بود كه  مفتوح  از روز پس از تاريخي  اي منطقه  اقتصادي

 اسناد  نزد امين اقيا الح  ، تصويب تنفيذ، پذيرشد يبااسناد . شود مي  تهبس ءامضا  جهت
  .شود  سپرده
  شود بدون مي  كنوانسيون  عضو اين  كه  اي منطقه  اقتصادي  ييهمگرا  هر سازمانـ ۲

  تمام  به  زمتباشند، مل  درآمده  كنوانسيون  عضويت  به  عضو آن  از كشورهاي  يك هيچ  اينكه
يا چند   يك  كه  يسازمان  در مورد چنين. خواهد بود  كنوانسيون  اين  موجب  به  تعهدات

  در موردبايد   عضو آن  و كشورهاي  باشند، سازمان  كنوانسيون  ، عضو اين كشور عضو آن
  تصميم  كنوانسيون  اين  موجب  خود به  تعهدات  اجراي يبراخود   مربوط  هاي وليتؤمس

  ناشي وقحق محق نخواهند بود تا  عضو آن  و كشورهاي  ، سازمان مواردي  در چنين. بگيرند
 .نمايند  اعمال  طور همزمان به را  كنوانسيون  از اين

يا   ، تصويب بايد در سند تنفيذ، پذيرش  اي منطقه  اقتصادي  ييهمگرا  سازمانـ ۳
  كنوانسيون  اين مورد حکم در  موضوعات  در خصوصرا خود   صالحيت حدودخود،  اقالح

 خود  صالحيت ر در حدودييتغ  را از هرگونه اسناد  بايد امين  مزبور سازمانهر . كند  اعالم
 .آگاه کندخود بايد اعضاء را   نوبه  به اسناد  و امين دينما  آگاهز ين

 گردد تا در زمانتشويق مي اي منطقه  اقتصادي  ييهمگرا  سازمانهر كشور يا ـ ۴
را در مورد اقدامات خود  يبه كنوانسيون، اطالعات خود اقيا الح  ، تصويب تنفيذ، پذيرش

 .كنوانسيون به دبيرخانه اعالم نمايد ياجرا يبرا
اق خود اعالم نمايد كه يا الح  ، تصويب تنفيذ، پذيرشتواند در سند هر عضو مي ـ ۵

عضو در وست، تنها در صورت سپردن سند آن يدر مورد آن عضو، هرگونه اصالحيه پ
 .اق، الزم االجراء خواهد شديا الح  ، تصويب پذيرش ذ،يارتباط با تنف
   شدن ءاالجرا الزمـ ۳۱ماده
سند تنفيذ،   پنجاهمين سپردن  از تاريخ  روز پس  در نودمين  كنوانسيون  اينـ ۱
  .خواهد شد ءاالجرا الزم اقيا الح  ، تصويب پذيرش
را پس از   كنوانسيون  اين که  اي منطقه  اقتصادي  همگرايي  هر كشور يا سازمان  برايـ ۲

 يا تصويب  شتنفيذ، پذير، مورد سپردن پنجاهمين سند تصويب، پذيرش، تصويب يا الحاق
سند  سپردن  از تاريخ  روز پس  در نودمين  كنوانسيون شود،مي  ملحق  آن  يا به دهدقرار مي

 .گردد مي ءاالجرا الزم  شور يا سازمانيك  چنين  توسط اقيا الح  ، تصويب تنفيذ، پذيرش

  اقتصادي  ييهمگرا  سازمان  توسط  شده سپرده، هر سند )۲(و) ۱( از نظر بندهايـ ۳
عضو   كشورهاي  وسيله به  شده سپرده بر اسناد  عالوه  سند اضافي  عنوان  نبايد به  اي منطقه

  .گردد  ، محسوب سازمان  آن
  د تعهديود تحديقـ ۳۲ماده
  .در نظر گرفت  كنوانسيون  در مورد اين توانيرا نم يد تعهديد تحديق  گونه  هيچ
   تيانصراف از عضوـ ۳۳ماده
 يبرا  ونين کنوانسيکه در آن ا ياز تاريخ  سال  سه  از گذشت  پس در هر زمانـ ۱

از ن اسناد يام  به  كتبي  اطالعيه  تواند با تسليم عضو مي  ، آنشوديم ءاالجرا الزم يعضو
 .ون انصراف دهدين کنوانسيت در ايعضو

انصراف از   اطالعيه  دريافت  از تاريخ  سال  يك  از پايان  پست يانصراف از عضوـ ۲
شده   مشخص  در اطالعيه  است  ممكنکه  يديرتر  يا در تاريخ اسناد  امين  توسطت يعضو
  .، نافذ خواهد شدباشد

 ن اسناديامـ ۳۴ماده
  .خواهد بود  كنوانسيون  ايناسناد   متحد، امين  ملل  سازمان  دبيركل
  متون معتبر ـ۳۵ماده

و   ، روسي ، فرانسوي ، انگليسي ، چيني عربي متون  كه  كنوانسيون  اين  اصلي نسخه
  .خواهد شد  سپردهن اسناد يام زدبرخوردار است، ن  يكسان آن از اعتبار  اسپانيولي
ن منظور مجاز يا يبرا يطور مقتضر که بهيز مراتب باال، امضاءکنندگان يگواه يبرا

  .اندون را امضاء کردهين کنوانسيباشند، ايم
 )۱۸/۷/۱۳۹۲(زده يون در کوماموتو ژاپن در روز دهم اکتبر دوهزار و سين کنوانسيا
  .ديم گرديتنظ

  
  )الف(وست يپ

  محصوالت حاوي جيوه
  :وست مستثني هستندير از اين پيز محصوالت

 هاي نظامياساسي براي حفاظت كشور و استفاده محصوالت ـ الف
 دستگاهها) كاليبراسيون(محصوالت مورد استفاده براي تحقيقات، استانداردسازي  ـ ب

 و استانداردهاي مرجع
فلورسنت الکترود  يفلورسنت کاتد سرد و المپها يالمپها ،هارلهها و سوئيچ ـ پ

 يو دستگاهها يکيالکترون يهاشيماصفحه ن يبرا )الافيايال و اافيسيس(يخارج
 وجود نداشته باشد؛ يجايگزين يبرا ياوهينه ممکن بدون جي، چنانچه گزيريگ اندازه

  و ؛يمذهب اي يسنت يهاآيينمحصوالت مورد استفاده در  ـ ت
  به عنوان مواد نگهدارندهتيومرسال  يحاو يهاواکسن ـ ث

  )۴(ماده ) ۱(محصوالت مشمول بند  ـ بخش اول

  حصوالت حاوي جيوهم
تاريخي که پس از آن، توليد، 
واردات يا صادرات محصوالت 

 )تاريخ متوقف شدن(مجاز نيست 
روي محتوي مقدار كمتر از  ـ نقرههاي گرد اكسيد ها به جزء باتريباتري

 )١٣٩٩( ٢٠٢٠  جيوه% ۲هوا محتوي كمتر از  ـ هاي گرد روي جيوه و باتري% ۲

گيري هاي اندازهپلظرفيت بسيار باال و هاي با خازنجز ها، به سوئيچ ها و رله
پايش با در دستگاههاي کنترل و راديويي باال فرکانس  هاي باها و رلهو سوئيچ

  ميلي گرم جيوه در هر پل، سوئيچ يا رله  ۲۰حداكثر مقدار 
١٣٩٩( ٢٠٢٠( 

براي مقاصد روشنايي عمومي ) هاالافسي( المپهاي فلورسنت فشرده
ميلي گرم در  ۵با محتواي جيوه بيش از و  وات ۳۰كمتر يا مساوي  که

 هستند هر المپ
١٣٩٩( ٢٠٢٠( 

  :براي مقاصد روشنايي عمومي) هاالافال(المپهاي فلورسنت خطي 
ميلي گرم جيوه  ۵وات محتوي بيش از  ۶۰فسفر سه باندكمتر از) الف(

  ؛در هر المپ
ميلي  ۱۰بيش از  محتويت وا ۴۰فسفرهالوفسفات كمتر يا مساوي) ب(

 در هر المپجيوه گرم 

١٣٩٩( ٢٠٢٠( 

 )١٣٩٩( ٢٠٢٠ براي مقاصد روشنايي عمومي) ويامپياچ(المپهاي بخار جيوه با فشار باال 
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جيوه در المپهاي فلورسنت کاتد سرد و المپهاي فلورسنت الکترود 
  :کيبراي صفحه نمايش الکتروني )الافايال و ايافسيسي(خارجي 

 ۵/۳بيش از  يمحتو )مترميلي ۵۰۰ كمتر يا مساوي(طول کوتاه ) الف(
  ؛ميلي گرم جيوه در هر المپ

 ۱۵۰۰كمتر يا مساوي متر و ميلي ۵۰۰بيشتر از(طول متوسط ) ب(
  ؛ميلي گرم جيوه در هر المپ ۵محتواي بيش از  )مترميلي

ميلي  ۱۳محتوي بيش از  )مترميلي ۱۵۰۰بزرگتر از(بلند طول ) پ(
 گرم جيوه در هر المپ

١٣٩٩( ٢٠٢٠( 

از جمله  )ام.پي.پي ۱ ترمحتواي جيوه باال(و بهداشتي  آرايشيمحصوالت 
لوازم آرايشي و بهداشتي پوست به غير از كننده  و كرم روشنصابون 

 شده باشددر آن جيوه به عنوان ماده نگهدارنده استفاده  چنانچهچشم دور
 ۱.خطر براي آن موجود نباشدزين موثر و بيجايگ نگهدارندههيچ گونه و 

١٣٩٩( ٢٠٢٠( 

 )١٣٩٩( ٢٠٢٠ و ضد عفوني کننده موضعي هاآفت کش
  اي هوا؛هفشارسنج) الف(
  ها؛سنج رطوبت) ب(
  ها و گازها؛هاي آبگونهفشار سنج) پ(
  ها؛دماسنج) ت(
 .دستگاه سنجش فشار خون) ث(

١٣٩٩( ٢٠٢٠( 

اكرم با مقدار ناچيز جيوه يصابون ، يو بهداشت يشياست که لوازم آريدر نظر نـ ۱
  .پوشش داده شود

  
  )٤(ماده ) ٣(محصوالت مشمول بند : بخش دوم

 
محصوالت  مقررات

 حاوي جيوه
ـام (اقداماتي كه قرار است يك عضو انجام بدهد تا باعث كاهش اسـتفاده از آميـزه    ) آمالگ

ـايي بـين  در نظر گرفتن شرايط داخلي ع دنداني شود بايد با المللـي مربـوط   ضو و راهنم
  :باشد و بايد شامل دو يا چند اقدام از فهرست زير باشد

كننده از پوسـيدگي دنـدان و    تعيين اهداف ملي با هدف انجام اقدامات جلوگيريـ ۱
 ارتقاء سالمت، درنتيجه به حداقل رساندن نياز براي ترميم دندان؛

 دن استفاده از آن؛تعيين اهداف ملي با هدف به حداقل رسانـ ۲
از نظر پزشكي مـؤثر و عـاري از   هاي مقرون به صرفه و ترويج استفاده از جايگزينـ ۳

 جيوه براي ترميم دندان؛
 ترغيب پژوهش و تحقيقات مواد عاري از جيوه براي ترميم دندان؛ـ ۴
هـاي دندانپزشـكي بـراي    اي و دانشـكده هـاي حرفـه  تشويق نمايندگان سـازمان  ـ  ۵

هاي مـواد  ربيت دانشجويان و متخصصان دندان براي استفاده از جايگزينآموزش و ت
 هاي مديريتيترميمي دندان عاري از جيوه و ترغيب بهترين رويه

) آمالگـام (اي کـه اسـتفاده از آميـزه    هـاي بيمـه  ها و سياسـت عدم تشويق برنامه ـ  ۶
 دهند؛ دنداني را به مواد ترميمي عاري از جيوه ترجيح مي

اي کـه بـراي تـرميم دنـدان اسـتفاده از      هـاي بيمـه  هـا و سياسـت  ق برنامهتشوي ـ۷
 دهند؛دنداني ترجيح مي) آمالگام(هاي با كيفيت را به آميزه  گزينه

 دنداني به شكل كپسولي آن؛) آمالگام(محدوديت استفاده از آميزه  ـ ۸
كي محيطـي در تجهيـزات دندانپزشـ    زيسـت هاي شيوهترغيب استفاده از بهترين  ـ۹

 براي كاهش ميزان رهاسازي جيوه و تركيبات آن در آب و خاك

) آمالگام(آميزه 
 دنداني
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  )ب(وست يپ
  رودكه در آنها جيوه يا تركيبات آن به كار مي يهاي توليدفرآيند

  
     )٥(ماده ) ٢(فرآيندهاي مشمول بند : بخش اول

 تاريخ توقف رودفرآيندهاي توليدي كه در آنها جيوه يا تركيبات آن به كار مي
 )١٤٠٤( ٢٠٢٥ توليد كلر آلكالي

توليد استآلدئيد كه درآن جيوه يا تركيبات جيوه به عنوان كاتاليزور 
 )١٣٩٧( ٢٠١٨ .شوداستفاده مي

  
     )٥(ماده ) ٣(فرآيندهاي مشمول بند : بخش دوم
فرآيندهاي 

  مقررات  از جيوهكننده  استفاده

توليد مونومر وينيل 
 كلرايد

تي كه قرار است توسط اعضاء بايد اتخاذ شود اما محدود به اقداما
  :شودموارد زير نمي

 ۲۰۲۰كاهش استفاده از جيوه در هر واحد توليدي تا سال ـ ۱
 ؛)۱۳۸۹( ۲۰۱۰درصد نسبت به ميزان مصرف در  ۵۰تا) ۱۳۹۹(
 كاري ترغيب اقداماتي به منظور كاهش وابستگي به جيوه در معدنـ ۲

 مقدماتي؛
  ؛انتشار جيوه به محيط زيسترهاسازي و براي کاهش  ياقدامات ذاتخاـ ۳
ها و فرآيندهاي در ارتباط با كاتاليست حمايت از تحقيق و توسعهـ ۴

 بدون جيوه؛
ممنوعيت استفاده از جيوه، پنج سال پس از آنكه فرآهمايي  ـ ۵

هاي بدون جيوه، بر اعضاء تأييد كرده باشد كه دسترسي به كاتاليست
 پذير است؛رآيندهاي موجود از نظر فني و اقتصادي امكاناساس ف

هاي خود براي  ارائه گزارش به فرآهمايي اعضاء در خصوص تالش ـ ۶
  )۲۱(ها و توقف استفاده از جيوه طبق ماده شناسائي و يا توسعه گزينه

اتيالت يا متيالت 
 سديم يا پتاسيم

اما محدود به موارد  اقداماتي كه قرار است توسط اعضاء بايد اتخاذ شود
  :شودزير نمي

اقداماتي جهت كاهش استفاده از جيوه با هدف توقف اين نوع ـ ۱
االجراء استفاده هر چه سريعتر و در ظرف مدت ده سال پس از الزم

 شدن اين كنوانسيون؛
درصد تا  ۵۰در هر واحد توليدي تا انتشار جيوه رهاسازي و کاهش ـ ۲

 ؛)۱۳۸۹( ۲۰۱۰ال نسبت به س) ۱۳۹۹( ۲۰۲۰سال 
 كاري مقدماتي؛ ممنوعيت استفاده از جيوه خالص در معدنـ ۳
 در ارتباط بافرآيندهاي بدون جيوه؛ حمايت از تحقيق و توسعهـ ۴
ممنوعيت استفاده از جيوه، پنج سال پس از آنكه فرآهمايي اعضاء  ـ ۵

تأييد كرده باشد كه فرآيندهاي بدون جيوه از نظر فني و اقتصادي 
 پذير است؛نامكا
ارائه گزارش به فرآهمايي اعضاء در خصوص تالشهاي خود براي  ـ ۶

  )۲۱(ها و توقف استفاده از جيوه طبق ماده شناسائي و يا توسعه گزينه

توليد پلي اورتان با 
استفاده از كاتاليست 

  ايجيوه
  

اقداماتي كه قرار است توسط اعضاء بايد اتخاذ شود اما محدود به موارد 
  :شودنميزير 
اقداماتي جهت كاهش استفاده از جيوه با هدف توقف اين نوع ـ ۱

االجراء استفاده هر چه سريعتر و در ظرف مدت ده سال پس از الزم
 شدن اين كنوانسيون؛

كاري  اتخاذ اقداماتي به منظور كاهش وابستگي به جيوه در معدنـ ۲
 مقدماتي جيوه؛

  ؛انتشار جيوه به محيط زيستو رهاسازي براي کاهش  ياقدامات اتخاذـ ۳
ها و فرآيندهاي در ارتباط با كاتاليست تحقيق و توسعه تشويقـ ۴

 بدون جيوه؛
هاي خود براي ارائه گزارش به فرآهمايي اعضاء در خصوص تالش ـ ۵

  )۲۱(ها و توقف استفاده از جيوه طبق ماده شناسائي و يا توسعه گزينه
  .ين فرآيند توليدي اعمال شودنبايد در مورد ا) ۵(ماده ) ۶(بند 

  )پ(وست يپ
  )آرتيزانال( يو استحصال مقدمات کوچک اسيمق يطالكاري  معدن

  
  اقدام ملي يهابرنامه

ر را در برنامه ياست بايد موارد ز) ۷(ماده ) ۳(هر عضوي كه مشمول مفاد بند ـ ۱
 :دياقدام ملي خود درج نما

  اهداف ملي و مقاصد كاهش) الف(
  يکن شهيبراي ر ياقدامات) ب(
  هاملقمه كاري كليه سنگ معدن) ۱(
  پردازش شده در محيط باز) هايآمالگام(هاي زهييا آم) آمالگام(زه يسوزاندن آم) ۲(
  در مناطق مسكوني؛ و) آمالگام(زه يسوزاندن آم) ۳(
سنگ معدن يا باطله چيزي كه جيوه به آن اضافه  ،شستشوي سيانيد در رسوب) ۴(

 پاكسازي اوليه جيوهشده است بدون 
اس يمق يطالكاري  مندكردن معدن م و نظاميتسهيل تنظ يبرا ياقدامات) پ(
  )آرتيزانال(يو استحصال مقدمات کوچک
كاري  كار گرفته شده در معدن هاي بهتخمين اوليه ميزان جيوه مصرفي و شيوه) ت(

  آن نيدر سرزم يو فرآور) آرتيزانال(يو استحصال مقدمات اس کوچکيمق يطال
ب كاهش انتشار و رهاسازي جيوه و همچنين در معرض آن يراهبردهاي ترغ) ث(

از  يو فرآور) آرتيزانال( يو استحصال مقدمات اس کوچکيمق يطالكاري  بودن در معدن
  جمله روشهاي بدون جيوه

راهبردهاي مديريت تجارت و جلوگيري از منحرف شدن جيوه و تركيبات جيوه ) ج(
و  اس کوچکيمق يطالكاري  ارجي به سمت استفاده در معدناز منابع محلي و خ

  يو فرآور) آرتيزانال(ياستحصال مقدمات
  نفعان در اجراء و توسعه مستمر برنامه اقدام ملي راهبرهاي درگيركردن ذي) چ(
هاي آنها كه در راهبرد سالمت عمومي در خصوص معدنكاران و خانواده) ح(
در معرض جيوه ) آرتيزانال(حصال مقدماتي و است مقياس کوچک يطالكاري  معدن

هاي بهداشتي، آموزش براي آوري دادهشامل گرد از جملهاين راهبردها بايد . هستند
از طريق تسهيالت بهداشت و هاي بهداشتي و باال بردن آگاهي کارکنان مراقبت

  .سالمت باشد
ن و زنان در ژه کودکايبه و ريپذ بيآسن که جوامع يراهبردهاي جلوگيري از ا) خ(

 يطالكاري  معدنوه مورد استفاده دريجدر معرض  ، به خصوص زنان بارداريسن بارور
  .رنديقرار گ) آرتيزانال( يو استحصال مقدمات اس کوچکيمق

و استحصال  اس کوچکيمق يطالراهبردهاي ارائه اطالعات به معدنكاران ) د(
  و جوامع تحت تأثير؛ و) آرتيزانال( يمقدمات
  براي اجراي برنامه اقدام ملي يزمانجدول ) ذ(
تواند در برنامه اقدام ملي خود راهبردهاي اضافي براي رسيدن به اهداف هر عضو ميـ ۲

و  مقياس کوچک يطالكاري  خود از جمله استفاده يا معرفي استانداردهايي براي معدن
ا ابزارهاي بازاريابي را بدون جيوه و سازوكارهاي مبتني بر بازار ي) آرتيزانال(استحصال مقدماتي 

  .درج نمايد
  

  )ت(وست يپ
  اي انتشار جيوه و تركيبات جيوه در اتمسفرفهرست منابع نقطه

 
 ايدسته منبع نقطه

  نيروگاههاي با سوخت ذغالسنگ
  ديگهاي بخار صنعتي با سوخت ذغالسنگ؛

  ۱فرآيندهاي ذوب و گداختن مورد استفاده در توليد فلزات غيرآهني؛
  له سوز؛تجهيزات زبا

  تجهيزات توليد پوکه سيمان
  

 )ث(وست يپ
 فات داوري و مصالحهيتشر

 فات داورييتشر: بخش اول
  :اين كنوانسيون به شرح زير است) ٢٥(ماده ) ٢(بند ) الف( تشريفات داوري از نظر جزء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شامل سرب، روي، مس و طالي صنعتي است» فلزات غيرآهني«ـ از نظر اين پيوست ۱
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 ـ١ماده
ه ياين كنوانسيون در ابتدا با ارسال اطالع) ۲۵(تواند طبق ماده ييك عضو مـ ۱

ه بايد ياطالع. ديگر اختالف، به داوري متوسل شود يا طرفهايخطاب به طرف  يکتب
ه مزبور بايد موضوع يالعاط. د ادعا باشديدر مورد ادعا، به همراه اسناد مؤ ياهيانيمنضم به ب

 يا اجراياز اين كنوانسيون باشد كه تفسير  يداوري را بيان كند و به ويژه بايد شامل مواد
  .آنها، مورد نظر است

اين ) ۲۵(به موجب ماده  يطرف مدعي بايد دبيرخانه را از ارجاع اختالف به داورـ ۲
در  ياهيانيبي طرف مدعي، به كتياطالعيه بايد منضم به اطالع. ديكنوانسيون آگاه نما
را  يافتيدبيرخانه بايد اطالعات در. باال باشد) ۱(موضوع بند  يد ادعايمورد ادعا و اسناد مؤ

 .به تمام اعضاء ارسال نمايد
  ـ۲ماده
. شود باال به داوري ارجاع شود، ديوان داوري بايد ايجاد) ۱(اگر اختالفي طبق ماده ـ ۱

  .باشد وان داوري بايد شامل سه عضويد
د با توافق، داور يهر طرف اختالف بايد يك داور تعيين نمايد و دو داور منتخب باـ ۲

بين بيش از دو طرف،  يهادر اختالف. وان خواهد بود، تعيين نماينديسومي را که رئيس د
. کسان بايد يك داور را به طور مشترک با توافق انتخاب نماينديمنافع  يدارا يطرفها

ا محل اقامت معمول او در ياختالف باشد  يايد تبعه هر يك از طرفهاوان نبيرئيس د
ا در هر سمت يا در استخدام هر كدام از آنها باشد يمزبور باشد  ياز طرفها يکين يسرزم

  .با موضوع سرو كار داشته باشد يگريد
  .ه پر شوديانتصاب اول يف شده برايهر پست بالتصدي بايد با روش توصـ ۳

 ـ۳ماده
اختالف، داور خود را ظرف مدت دو ماه پس از تاريخ دريافت  ير يكي از طرفهااگـ ۱

تواند دبيركل سازمان ملل يتوسط عضو پاسخگو، تعيين نكند، عضو ديگر م يه داورياطالع
  .د ظرف دوره دو ماه بعدي انتصاب را انجام دهديبا يد و ويمتحد را آگاه نما

ن يياه پس از تاريخ انتصاب داور دوم تعظرف مدت دو م يوان داورياگر رئيس دـ ۲
ک طرف، رئيس را ظرف دوره يد بنا به درخواست ينشود، دبير كل سازمان ملل متحد با

 . ديتعيين نما يدو ماه بعد
 حقوقون و ين کنوانسيمفاد ا طبقخود را  يهاميد تصميبا يداور وانيدـ ۴ماده

 .اتخاذ نمايدالملل نيب
توافق گونه ديگري  بهاختالف  يکه طرفها ير مواردد جز يداور وانيد ـ ۵ماده

  .ن کندييخود را تع ن کارييآد ي، باکنند
را  هايي به درخواست يکي از طرفهاي اختالف، توصيه تواند بناميداوري ديوان  ـ ۶ماده

 .ي نمايدحفاظت موقت مهم اقدامات براي
د و به ويژه يل نمايهوان داوري را تسياختالف بايد كار د يهر يك از طرفها ـ۷ماده

  :ر را انجام دهديد موارد زيبا استفاده از تمام ابزارهاي دراختيار خود با
  ار گذاشتن تمام اسناد، اطالعات و تسهيالت؛ و يدر اخت) الف(
  خذ مدارك آنهاادر صورت لزوم، فراهم آوردن امکان احضار شهود يا كارشناسان و ) ب(

وظف به حفظ محرمانه بودن هرگونه اطالعات اختالف و داوران م يطرفها ـ ۸ماده
 .انديا اسنادي هستند كه طي جريان رسيدگي ديوان داوري به صورت محرمانه دريافت كرده

گردد،  اختالف تقبل مي يطور مساوي توسط طرفها وان بهيهاي د هزينه ـ۹ماده
وان يد. نمايد ژه، به گونه ديگر تعيينيوان داوري به دليل شرايطي ويدکه  يمگر در موارد

  .هاي خود را ثبت و صورت حساب نهائي را به طرفها ارائه نمايدبايد تمام هزينه
نفع  در خصوص موضوع مورد اختالف ذي يهر عضوي كه از نظر حقوق ـ۱۰ماده

وان داوري در يتواند با موافقت درد، ميياست و ممكن است تحت تأثير تصميم قرار گ
  . ان رسيدگي مداخله نمايديجر

م خارج از يطور مستقتواند ادعاهاي متقابلي را كه بهيوان داوري ميدـ ۱۱ماده
 . گيري كندد و در مورد آنها تصميميموضوع اختالف است، استماع نما

ت يبايد با رأي اکثر يو ماهو يوان داوري از نظر شکليد يهاتصميمـ ۱۲ماده
 .آن گرفته شود ياعضا

  ـ ۱۳ماده
وان داوري حاضر نشود يا از موضع خود دفاع ياختالف نزد د ياز طرفها ياگر يكـ ۱

را ادامه بدهد و  يدگيان رسيد تا جريوان درخواست نمايتواند از دينكند، طرف ديگر م
ک طرف يا قصور يك طرف در دفاع از موضع خود نبايد يغيبت . رديتصميم خود را بگ

  .شود يدگيان رسيباعث ايجاد مانعي براي جر
ش از اتخاذ تصميم نهائي، قانع شود که ادعا از نظر واقعيت و يد پيوري باوان دايدـ ۲

 .قانون، مستند است

كه  يخيوان داوري بايد تصميم نهائي خود را ظرف مدت پنج ماه از تاريدـ ۱۴ماده
که  يادوره يرا برا يد مهلت زمانيرد، مگر اينكه تمديل شده است، بگيبه طور کامل تشک

  .ص دهديتشخ يج ماه باشد، ضرورد بيشتر از پنينبا
وان داوري بايد فقط درخصوص موضوع مورد اختالف يتصميم نهائي د ـ۱۵ماده

تصميم بايد شامل نام اعضائي كه . است، بيان کند يرا که بر آنها مبتن يباشد و بايد داليل
تواند نظري جدا يا  يوان ميهر عضو د. اند و تاريخ تصميم نهائي باشدمشارکت داشته

  .ديوست نمايمخالف را در خصوص تصميم نهائي پ
تفسير ارائه . االتباع خواهد بوداختالف، الزم يتصميم نهائي براي طرفها ـ۱۶ماده

باال ) ۱۰(موجب ماده کننده به شده از اين كنوانسيون در تصميم نهائي براي عضو مداخله
و مزبور مداخله کرده شود که در خصوص آنها، عضيم يکه مربوط به موضوعات يز تا حدين

مگر  ،دنظر خواهد بوديتصميم نهائي بدون درخواست تجد. االتباع خواهد بوداست، الزم
 .دنظر توافق کرده باشنديفات تجديش در مورد تشرياختالف از پ ياينكه طرفها
تصميم نهائي، بين  يا اجرايارتباط با تفسير  هرگونه عدم توافق در ـ۱۷ماده

اند، ممكن است توسط هر باال بوده) ۱۶(طبق ماده  ييه تصميم نهاكه ملتزم ب ييطرفها
 .وان داوري كه آن را اتخاذ كرده است، ارجاع گردديگيري به د كدام از آنها براي تصميم

 فات مصالحهيتشر: بخش دوم
  :ر استياين كنوانسيون به شرح ز) ۲۵(ماده ) ۶(فات مصالحه از نظر بند يتشر
ل كميسيون مصالحه به موجب ياختالف مبني بر تشک درخواست يك طرفـ ۱ماده

 ياين كنوانسيون بايد به صورت كتبي به دبيرخانه اعالم شود و تصوير) ۲۵(ماده ) ۶(بند 
 ين اساس فوريدبيرخانه بايد بر ا. ديگر اختالف ارسال گردد يا طرفهاياز آن به طرف 

  .ديتمام اعضاء را آگاه نما
  ـ ۲ماده
ند، كميسيون ياختالف به گونه ديگري توافق نما يطرفهاکه  يجز در صورتـ ۱

صورت  مصالحه بايد شامل سه عضو، يک نفر به انتخاب هر طرف مربوط و رئيس منتخب به
  .مزبور، باشد يمشترک توسط اعضا

کسان بايد عضو خود يمنافع  يدارا يبين بيش از دو عضو، اعضا يهادر اختالفـ ۲
 .با توافق انتخاب نمايندطور مشترک  ون را بهيسيدر کم

دريافت  ماه از تاريخاختالف ظرف مدت دو گونه انتصابي از سوي طرفهاي اگر هيچـ ۳ماده
وسيله دبيرخانه، انجام نشود، دبيركل سازمان ملل متحد  باال به) ۱(موضوع ماده كتبي درخواست

 .ي انجام دهدبايد بنا به درخواست هر طرف، انتصاب مزبور را ظرف يک دوره دو ماهه بعد
خ انتصاب دومين عضو يكميسيون مصالحه ظرف مدت دوماه از تار اگر رئيسـ ۴ماده

د بنا به درخواست هر طرف يون انتخاب نشده باشد، دبيركل سازمان ملل متحد بايسيکم
  .ديک دوره دو ماهه بعدي مشخص نمايس را ظرف ياختالف، رئ
اي مستقل اختالف به شيوه يهاكميسيون مصالحه بايد به هر يك از طرف ـ ۵ماده

  .ل به حل و فصل دوستانه اختالف كمك كنديطرفانه در تالش آنها براي نو بي
  ـ ۶ماده
اي که مناسب تلقي تواند جريان رسيدگي مصالحه را به گونهكميسيون مصالحه ميـ ۱

کند، با درنظرگرفتن شرايط موضوع و نظرهايي که طرفهاي اختالف ممکن است بيان مي
تواند در كميسيون مي.کنند، از جمله هرگونه درخواست براي حل و فصل سريع انجام دهد

  .صورت لزوم آيين کار خود را تصويب کند، مگر اينكه طرفها به گونه ديگري توافق نمايند
، پيشنهادها يا يدگيان رسيتواند در هر زمان در طول جريكميسيون مصالحه مـ ۲
  .الف ارائه نمايدهايي را براي حل اختتوصيه

آنها به ويژه . اختالف بايد با كميسيون مصالحه همكاري نمايند يطرفها ـ۷ماده
ن ادله و شرکت يارائه اقالم مکتوب، تأم يكميسيون را برا يهابايد تالش كنند درخواست
طرفها و اعضاي كميسيون مصالحه موظف هستند از محرمانه . در جلسات برآورده نمايند

ون به صورت محرمانه يسيکم يدگيان رسيكه در جر يا اسنادياطالعات  بودن هرگونه
  .نديکنند، حفاظت نمايافت ميدر

 .هاي خود را با اکثريت آراي اعضاي آن اتخاذ کندكميسيون مصالحه بايد تصميم ـ ۸ماده
طور کامل نکه بهيكميسيون مصالحه بايد حداکثر دوازده ماه پس از ا ـ۹ماده

اختالف آن را  يحل اختالف كه طرفها يبرا ييهاي را به همراه توصيهل شد، گزارشيتشک
  . ند، ارائه كند مگر اينكه اختالف قبالً حل شده باشدينمايم يت تلقيبا حسن ن
هرگونه اختالفي در مورد اينکه كميسيون مصالحه براي رسيدگي به موضوع  ـ۱۰ماده

  .گيري قرار گيرد سط كميسيون مورد تصميمارجاع شده به آن، صالحيت دارد يا ندارد، بايد تو
طور مساوي اختالف به يهاي كميسيون مصالحه بايد توسط طرفهاهزينهـ ۱۱ماده

كميسيون مصالحه بايد تمام . گونه ديگري توافق کنندتقبل شود، مگر اينكه آنها به
  .حساب نهائي را به طرفها ارائه نمايد هاي خود را ثبت و صورت هزينه
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و  ق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن كنوانسيون شامل سي قانون فو
پنج ماده و پنج پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و 

به تأييد  ٤/٦/١٣٩٤سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 
  .شوراي نگهبان رسيد

  علي الريجاني ـ رئيس مجلس شوراي اسالمي
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