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

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧-٣، بانكوك

  *) من جدول األعمال املؤقتأ( ٤البند 

تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتة خالل الفترة التي 
تسبق بدء نفاذ االتفاقية: أنشطة على المستويين 

  اإلقليمي والقطري لدعم التنفيذ

  دعم التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها المبكر وعمل األمانة المؤقتة لالتفاقية
  ألمانةمذكرة من ا

  مقدمة  - أوالً 
املتعلق ، املعين باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقؤمتر املفوضني مل ١قرار المن الفرع خامسًا من  ١٣يف الفقرة   -  ١
ؤمتر امل، طلب ، املرفق األول)UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4( الفرتة االنتقالية قبل بدء نفاذ االتفاقيةيف رتتيبات الب

مم املتحدة للبيئة أن ييسر األنشطة على املستويني اإلقليمي والقطري لدعم التنفيذ إىل املدير التنفيذي لربنامج األ
من نفس القرار طلب مؤمتر املفوضني إىل املدير  ١١بطريقة فعالة وناجعة. ويف الفقرة  ،خالل الفرتة االنتقالية
االجتماع األول ملؤمتر خدمات األمانة املؤقتة لدعم اللجنة وأنشطتها إىل حني عقد ’’التنفيذي أن يوفر 

  ‘‘.األطراف
ا األمانة املؤقتة يف مذكرة املعلومات   -  ٢ وميكن االطالع على تقرير مفصل عن األنشطة اليت اضطلعت 

تلك . ويرد يف هذه املذكرة موجز لUNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/7األساسية من األمانة الواردة يف الوثيقة 
  ألنشطة لتسهيل الرجوع إليه.ا

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1. 
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  موجز لألنشطة  -  ياً ثان
الحظت األمانة املؤقتة أمهية مواد التواصل الفعال والتوعية فوضعت جمموعة من املواد املصممة لتقدمي   -  ٣

معلومات عن االلتزامات الرئيسية يف إطار االتفاقية. ومت االضطالع بعمل إضايف فيما يتعلق باملوقع الشبكي 
  لتيسري الوصول إىل هذه املعلومات. (www.mercuryconvention.org)التفاقية ميناماتا 

من جانب عدد من اجلهات املاحنة، وبالتعاون بشكل خاص مع املقدم ومن خالل الدعم السخي   -  ٤
 نقل النفايات اخلطرة مانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يفأو  ،املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة

والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 
املراكز و ، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة يف التجارة الدولية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة

على املستوى دون لتوعية لقات عمل لبرناجمًا حل ة املؤقتةاألماننظمت تكهومل، بازل واساإلقليمية التفاقييت 
  دف مساعدة البلدان يف التحضري للتصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها املبكر. اإلقليمي

دف حلقات العمل هذه إىل تعزيز معارف املشاركني   -  ٥ تصديق اتفاقية ميناماتا وعمليات التوقيع والبو
دف هذه احللقات أيضًا إىل تزويد املشاركني مبعلومات عن املصادر املتاحة للدعم و عليها وتنفيذها املبكر. 

مبا تقاسم التجارب من جانب احلكومات،  ويشكل وإجياد فرص للتبادل والعمل على املستوى دون اإلقليمي.
ارب، مسامهًة مهمًة يف جناح حلقات العمل. يف ذلك العروض القطرية اليت من خالهلا يتم تقاسم هذه التج

طريق وطنية باجتاه التوقيع  خرائطعلى تيسري وضع احلكومات املشاركة ملشاريع كذلك ركزت حلقات العمل  و 
العمل يف اليوم األخري. وخالل  اتالطريق هذه إىل حلق خرائطوالتصديق على االتفاقية وتنفيذها. وقدمت 

هذا التاريخ قدمت األمانة املؤقتة عروضًا عن عدد من املسائل، مبا يف ذلك حلقات العمل اليت عقدت حىت 
كما قدمت احلكومات   االلتزامات الرئيسية يف إطار االتفاقية والطرائق التقنية إليداع صكوك التصديق والتوقيع،
ا املتعل قة جبوانب حمددة من املشاركة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية عروضًا عن جتار

  االتفاقية.
وعقب هذه العروض انقسم املشاركون إىل جمموعات أصغر للنظر يف دراسات حالة جتسد التحديات   -  ٦

م  ئطاخر ر املشاركون باحلاجة إىل وضع كِّ وذُ املمكنة لتنفيذ االتفاقية يف املستقبل.  الطريق الوطنية اخلاصة 
عوا على استخدام النماذج يف دراسات احلالة كأساس للنظر يف مسائل وطنية حمددة. ومن املنتظر أن جِّ وشُ 

  .٢٠١٥تستمر حلقات العمل دون اإلقليمية حىت وقت مبكر من عام 
وحيظى برنامج حلقات العمل دون اإلقليمية بدعم املكاتب اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة اليت   -  ٧

الت للمناقشات وقادت اجلهود الرامية لتعزيز التواصل بني البلدان املشاركة كمتابعة حللقات العمل. قدمت مدخ
املسؤول عن تنفيذ األنشطة املتعلقة مبرفق البيئة العاملية بفعالية أيضًا يف  برنامج األمم املتحدة للبيئةويشارك فريق 

 ،وي من جانب الوكاالت األخرى مبا يف ذلكحلقات العمل. إضافة إىل ذلك حتظى حلقات العمل بدعم ق
اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية برنامج األمم املتحدة و  أمانة مرفق البيئة العاملية ،على وجه اخلصوص

ومنظمة الصحة العاملية. وتقوم منظمات اجملتمع املدين الناشطة  ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث الصناعية
وتقدم الوكاالت ومنظمات اجملتمع املدين عروضًا عن ئبق بدور فعال أيضًا يف حلقات العمل. يف جمال الز 

ا للتوقيع والتصديق على االتفاقية  أعماهلا، مبا يف ذلك الدعم الذي ميكن أن تقدمه للحكومات أثناء حتضريا
  وتنفيذها.
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ة على املستوى الوطين لتعزيز األنشطة وكمتابعة حللقات العمل، نظمت األمانة املؤقتة مشاريع جتريبي  -  ٨
ا وضع قائمة  الرامية للوصول إىل التوقيع والتصديق على االتفاقية. ومن األنشطة الرئيسية املضطلع 
باستخدامات الزئبق وانبعاثاته واطالقاته. وجتري هذه املشاريع التجريبية يف عدد من البلدان وستستمر يف عام 

٢٠١٥.  
حلقات العمل دون اإلقليمية ختطط األمانة املؤقتة، بالتعاون مع أمانات من ولية وعقب اجلولة األ  -  ٩

بازل وروتردام واستكهومل، لعقد حلقات عمل إضافية للمتابعة على أساس إقليمي بالتسلسل مع  اتفاقيات
دف التحضري الجتماعات مؤمترات األطراف يف االتفاقيات املقرر عقدها  يف أيار/مايو االجتماعات اإلقليمية 

، فرصًة للبلدان لتقدمي ٢٠١٥. وستوفر حلقات العمل هذه، املقرر عقدها يف آذار/مارس ونيسان/أبريل ٢٠١٥
الطريق اخلاصة بكل منها وفرصة لألمانة املؤقتة  خرائطتقارير عن التقدم احملرز على صعيد األنشطة الواردة يف 

رئيسية ذات االهتمام يف كل منطقة. وسيتم االضطالع أيضاً لنشر معلومات إضافية وتوجيهات بشأن املسائل ال
  رهناً بتوفر التمويل. ،بأنشطة إضافية لدعم تنفيذ االتفاقية، استجابًة لالحتياجات املعرب عنها ٢٠١٥يف عام 

لدورة إىل األنشطة الرامية لدعم التصديق والتنفيذ املبكر، اضطلعت األمانة املؤقتة أيضًا بتنظيم ا وإضافةً   - ١٠
ني لفريق اخلرباء التقنيني إلعداد التوجيهات املطلوبة لَ السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية واالجتماعني األوَّ 

  من االتفاقية. ٨مبقتضى املادة 
املسامهات التقنية الواردة من شراكة الزئبق العاملية التابعة  خالل وحظي عمل األمانة املؤقتة بالدعم من  - ١١
عمل دون اإلقليمية، خصوصاً ، اليت قدمت مدخالت أساسية يف تنظيم حلقات المج األمم املتحدة للبيئةربنال

تعلق باألنشطة اجلاري تنفيذها حاليًا يف البلدان املشاركة. وقدمت الشراكة أيضًا مدخالت تقنية للوثائق فيما ي
  التقنيني.للدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية وفريق اخلرباء 

التربعات السخية املقدمة من جانب  خالل وكما هو مبني أعاله فقد حظيت هذه األنشطة بالدعم من  - ١٢
 ،وفرنسا ،والصني ،وسويسرا ،والسويد ،الدامنركاالحتاد األورويب، اجلهات عدد من اجلهات املاحنة. وتشمل هذه 

  .انوالياب ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،وكندا ،وفنلندا
وقد ترغب اللجنة يف أن تالحظ أنشطة األمانة املؤقتة حىت هذا التاريخ وأن تشجع احلكومات وغريها   - ١٣

من اجلهات القادرة على املسامهة يف األنشطة اجلارية حالياً. وقد ترغب اللجنة أيضًا يف أن تقدم توجيهات 
  إليه وأي مسائل أخرى مهمة. لألمانة املؤقتة بشأن العمل اإلضايف الذي قد تكون هناك حاجة

___________  


