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لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً 

 بشأن الزئبق
 السابعةالدورة 

 6106آذار/مارس  05 - 01البحر ادليت، األردن، 
 *)ب( من جدول األعمال ادلؤقت 6البند 

 المسائل التنظيمية: تنظيم العمل

 شروح جدول األعمال المؤقت
 1البند 

 افتتاح الدورة

تُفتتح الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزم قانونًا بشأن  - 0
يف مركز ادللك حسني بن طالل للمؤدترات  6106آذار/مارس  05إىل  01 الفًتة من الزئبق، ادلقرر عقدىا يف

  .6106آذار/مارس  01يف البحر ادليت، األردن، يف الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس، 
 .وسيديل ببيان افتتاحي ممثل كل من حكومة األردن ورئيس اللجنة وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة - 6

 :2البند 
 المسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال )أ(

قد تود اللجنة، تبعًا لنظامها الداخلي، أن ُتقر جدول أعمال الدورة، استنادًا إىل جدول األعمال  - 3
 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1) ادلؤقت

                                                      
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1  *. 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1/Add.1 

2 

 تنظيم العمل )ب(

 11/03إىل الساعة  11/01قد ترغب اللجنة يف أن جتتمع يف كل يوم من أيام الدورة، من الساعة  - 4
 ، على أن جيري تعديل ذلك عند الضرورة.11/08إىل الساعة  11/05ومن الساعة 

وخالل ىذه الدورة، قد ترغب اللجنة يف أن تنشئ ما قد تراه ضروريًا من األفرقة الصغرية وغريىا من  - 5
 .األفرقة العاملة أثناء الدورة، وأن حتدد والية كل منها

 3البند 
 في االتفاقية تحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطرافالعمل لل
ادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية  من قرار مؤدتر ادلفوضني 3الفقرة  يف - 6
(UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األول ،) ،أن ’’للبيئة إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة  دعا ادلؤدتر

يعقد اجتماعات إضافية للجنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بالزئبق ادلنشأة عماًل مبقرر رللس اإلدارة 
خالل الفًتة بني تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية وتاريخ افتتاح االجتماع األول دلؤدتر األطراؼ  ... 65/5

دخول االتفاقية حيز النفاذ على حنو سريع وتنفيذىا على حنو فعال عند  يف االتفاقية، وفقًا للضرورة، لتيسري
 .‘‘دخوذلا حيز النفاذ

، عددًا من مهام جلنة التفاوض احلكومية الدولية. وعلى النحو 8إىل  5ويوضح القرار يف الفقرات من  - 7
ة للتنفيذ الفعال لالتفاقية عند بوضع واعتماد البنود الضروري 5ادلبني مبزيد من التفصيل أدناه، تتعلق الفقرة 

بادلسائل اليت تقتضي االتفاقية من مؤدتر األطراؼ أن يبت فيها يف  6دخوذلا حيز النفاذ؛ بينما تتعلق الفقرة 
، باالعتماد ادلؤقت للمبادئ التوجيهية واإلجراءات يف انتظار االعتماد الرمسي 7اجتماعو األول؛ وتتعلق الفقرة 

، بتقدمي الدعم إىل األنشطة ادلطلوبة أو اليت يتم تشجيعها من جانب 8اؼ؛ والفقرة من جانب مؤدتر األطر 
  .االتفاقية لتيسري سرعة دخول االتفاقية حيز النفاذ وتنفيذىا الفعال بعد بدء النفاذ

ًتة ادلتعلق بالًتتيبات يف الفمن القرار  7إىل  5ادلسائل الواردة يف الفقرات من  معاً  ويقًتح أن تناقش - 8
من حيث كيفية ارتباطها بكل مادة من مواد االتفاقية، مادًة مادة. وال تنطوي ادلناقشة اليت جتري على االنتقالية 

ىذا النحو على إعادة النظر يف األولويات؛ بل ىي تقًتح كانعكاس ألوجو الًتابط بني القضايا الناشئة يف إطار  
من القرار مادًة مادة على نفس  8األنشطة الواردة يف الفقرة كل مادة. ومن ادلقًتح أن تناقش بعد ذلك أيضًا 

 .األساس
 من القرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية 8إلى  5ات من أحكام الفقر  )أ(
 البنود الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذها: 5الفقرة  - 1

أن تضع وتعتمد بشكل مؤقت، إىل حني صدور مقرر  أنو ينبغي للجنةعلى من القرار  5الفقرة  تنص - 9
من مؤدتر األطراؼ، تلك البنود الضرورية لتنفيذ االتفاقية عند دخوذلا حيز النفاذ، ومن بينها على وجو اخلصوص 

(؛ ومنوذج تسجيل اإلعفاءات، وادلعلومات اليت يتعني تقدميها عند 9و 7، الفقرتان 3سجل اإلخطارات )ادلادة 
(؛ والًتتيبات الالزمة لتلقي ونشر 6حصول على إعفاء، وسجل لإلعفاءات حتتفظ بو األمانة )ادلادة التسجيل لل

ادلعلومات اليت قد تقدمها األطراؼ عند التصديق على االتفاقية، بشأن التدابري اليت ختطط الختاذىا من أجل 
 (.4، الفقرة 31تنفيذ االتفاقية )ادلادة 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1/Add.1 

3 

 التفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في اجتماعه األولمسائل تقتضي ا: 6الفقرة  - 2
أن تركز جهودىا على ادلسائل اليت يُطلب اللجنة  إىل يطلب مؤدتر ادلفوضني ،من القرار 6يف الفقرة  - 01

ادلبادئ  ذلك على وجو اخلصوص مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األول، ويشملأن يبت فيها  االتفاقية مبوجب
؛ واإلجراءات (06)أ( و 5، الفقرتان 3دلتعلقة بتحديد ادلخزونات من الزئبق ومركبات الزئبق )ادلادة التوجيهية ا

 8و 6الفقرات  3ادلتعلقة بتصدير واسترياد الزئبق، مبا يف ذلك ادلضمون ادلطلوب إلصدار الشهادات )ادلادة 
البيئية لضبط االنبعاثات، وبتقدمي الدعم  (؛ والتوجيهات ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات06و

(؛ والًتتيبات ادلتعلقة بتشغيل اآللية 8، الفقرة 8لألطراؼ يف حتديد األىداؼ والقيم احلدية لالنبعاثات )ادلادة 
(؛ وترتيبات تزويد مؤدتر األطراؼ ببيانات 3، الفقرة 60(؛ وتوقيت وشكل اإلبالغ )ادلادة 03ادلالية )ادلادة 

(؛ ومشروع النظام الداخلي ومشروع 6، الفقرة 66ة من أجل تقييم مدى فعالية االتفاقية )ادلادة رصد مقارن
  .(4، الفقرة 63القواعد ادلالية دلؤدتر األطراؼ )ادلادة 

تعتمدها اللجنة بشكل مؤقت ريثما يعتمدها مؤتمر األطراف رسميًا في  توجيهات وإجراءات: 7الفقرة  - 3
 اجتماعه األول

من القرار الصادر عن مؤدتر ادلفوضني، يطلب ادلؤدتر إىل اللجنة أن تعتمد بشكل مؤقت  7يف الفقرة  - 00
 5، الفقرتان 3واإلجراءات اليت ستوضع بشأن حتديد ادلخزونات من الزئبق ومركبات الزئبق )ادلادة  التوجيهات

مضمون الشهادات الصادرة هبذا الشأن (؛ واإلجراءات ادلتعلقة بتصدير واسترياد الزئبق، مبا يف ذلك 06)أ( و
(؛ والتوجيهات ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية لضبط 06و 8و 6الفقرات  3)ادلادة 

 (.8، الفقرة 8االنبعاثات، وبتحديد األىداؼ والقيم احلدية لالنبعاثات )ادلادة 
 بفعاليةبدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها لتيسير سرعة الرامية نشةة دعم األ: 8الفقرة  - 4

من القرار الصادر عن مؤدتر ادلفوضني، طلب ادلؤدتر أيضًا إىل اللجنة أن تدعم، بالقدر  8يف الفقرة  - 06
ادلمكن وعلى حنو يتسق مع أولويات االتفاقية، األنشطة ادلطلوبة مبقتضى االتفاقية أو اليت تشجع عليها االتفاقية 

بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا، مبا يف ذلك على وجو اخلصوص توجيو واليت تيسر سرعة 
ومساعدة البلدان اليت توجد هبا أنشطة تعدين الذىب احلريف والضيق النطاؽ يف وضع خطط العمل الوطنية 

وائم جرد اإلطالقات اخلاصة هبا؛ والتوجيهات بشأن حتديد مصادر اإلطالقات وادلنهجية ادلستخدمة إلعداد ق
(؛ 3، الفقرة 01(؛ وادلبادئ التوجيهية بشأن التخزين ادلؤقت السليم بيئيًا للزئبق )ادلادة 7، الفقرة 9)ادلادة 

(؛ والتوجيهات بشأن إدارة ادلواقع 6، الفقرة 00وادلستويات احلّدية فيما يتعلق بتحديد نفايات الزئبق )ادلادة 
 .(3، الفقرة 06ادللوثة )ادلادة 

 بشأن الترتيبات في الفترة االنتقاليةمن القرار  7إلى  5المسائل الناشئة بموجب الفقرات من  )ب(
 :وثائق ثالثمن االتفاقية )مصادر امدادات الزئبق واالجتار بو( يف  3تناقش ادلسائل ادلتعلقة بادلادة  - 03

ملء االستمارات وفق  مشروع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3 )أ( 
 ؛3ادلطلوب يف ادلادة 
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مشروع توجيهات بشأن حتديد كل كمية على ِحدة من خمزونات  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4 )ب( 
طنًا مًتيًا باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتوّلد عنها  51الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد على 

 ؛ة سنوياً أطنان مًتي 01خمزونات تزيد عن 
ُمقدمة بشأن ما إذا كانت التوجيهات اإلضافية ػجتميع التقارير ال UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/5 )ج( 

  .من اتفاقية ميناماتا 3من ادلادة  06ضرورية مبوجب الفقرة 
وقد ترغب اللجنة يف أن تعتمد بشكل مؤقت مشروع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ملء  - 04

 .، ريثما يعتمده مؤدتر األطراؼ بشكل رمسي يف اجتماعو األول3لوب يف ادلادة االستمارات وفق ادلط
وقد ترغب اللجنة أيضًا يف أن تعتمد على أساس مؤقت مشروع التوجيهات بشأن حتديد كل كمية  - 05

مداد طنًا مًتيًا باإلضافة إىل مصادر اإل 51على ِحدة من خمزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد على 
أطنان مًتية سنوياً، ريثما يعتمده مؤدتر األطراؼ بشكل رمسي يف  01بالزئبق اليت تتوّلد عنها خمزونات تزيد عن 

 .اجتماعو األول
وقد ترغب اللجنة يف النظر أيضًا يف مسألة ما إذا كانت التوجيهات اإلضافية ضرورية مبوجب الفقرة  - 06
 .من اتفاقية ميناماتا 3من ادلادة  06
ومبوجب القرار الصادر عن مؤدتر ادلفوضني بشأن الًتتيبات يف الفًتة االنتقالية، أنشأ ادلؤدتر فريقًا من  - 07

من االتفاقية )االنبعاثات(. ويرد التقرير الصادر عن  8اخلرباء التقنيني لوضع التوجيهات ادلطلوبة مبقتضى ادلادة 
اجتماعو الرابع وضع الفريق الصيغة النهائية دلشروع . ويف UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6الفريق يف الوثيقة 

من االتفاقية ووافق على إحالتها إىل اللجنة للنظر فيها واحتمال اعتمادىا  8التوجيهات ادلطلوبة مبقتضى ادلادة 
على أساس مؤقت ريثما يعتمدىا مؤدتر األطراؼ بشكل رمسي. وتكون مشاريع ادلبادئ التوجيهية على النحو 

 التايل:
مشروع التوجيو بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية  )أ( 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1)؛ 
من  5ومشروع التوجيو بشأن توفري الدعم لألطراؼ يف تنفيذ التدابري ادلنصوص عليها يف الفقرة  )ب( 

 ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2) 8ادلادة 
)ب( من  6وجيهية ادلتعلقة بادلعايري اليت قد تضعها األطراؼ عماًل بالفقرة ومشروع ادلبادئ الت )ج( 

 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3) 8ادلادة 
 مشروع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بادلنهجية ادلستخدمة إلعداد قوائم جرد االنبعاثات )د( 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.4) 
د مشاريع التوجيهات بصفة مؤقتة ريثما يتم اعتمادىا بشكل رمسي من وقد ترغب اللجنة يف اعتما - 08

 .جانب مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األول
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 )ادلوارد واآللية ادلالية( يف الوثائق التالية:  03بادلادة  ادلتصلةادلسائل وتناقش  - 09
لزئبق ورللس مرفق البيئة مشروع ُمذكرة التفاىم بني مؤدتر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأن ا )أ( 

 ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/7) العادلية
مشروع ادلبادئ التوجيهية دلرفق البيئة العادلية بشأن االسًتاتيجيات والسياسات واألولويات  )ب( 
 القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليتبشأن ، وأىلية احلصول على ادلوارد ادلالية واستخدامها، و الشاملة الربنارلية

 ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/8ميكن أن حتصل على دعم الصندوؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية )
وادلنشأ يف الدورة  تقرير الرئيسني ادلشاركني للفريق العامل ادلخصص من اخلرباء بشأن التمويل )ج( 

 ؛(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9) السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية
رات وما يتصل هبا من الًتتيبات اإلدارية يف إطار برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بوصفو اخليا )د( 

ادلؤسسة ادلضيفة، واليت ميكن أن ختدم على أفضل وجو الربنامج الدويل احملدد من أجل دعم بناء القدرات 
 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF.6وادلساعدة التقنية )

وفيما يتعلق بوضع مذكرة تفاىم بني مؤدتر األطراؼ ورللس مرفق البيئة العادلية، قد ترغب اللجنة يف  - 61
استعراض مشروع مذكرة التفاىم وادلوافقة عليو على أساس مؤقت لكي ينظر فيو رللس مرفق البيئة العادلية مث 

 .ينظر فيو ادلؤدتر األطراؼ ورمبا يعتمده يف اجتماعو األول
ما يتعلق مبشروع ادلبادئ التوجيهية دلرفق البيئة العادلية بشأن االسًتاتيجيات والسياسات واألولويات وفي - 60

القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت وبشأن  الشاملة ، وأىلية احلصول على ادلوارد ادلالية واستخدامها، الربنارلية
قد ترغب اللجنة يف النظر يف مشروع ادلبادئ  ،ئة العادليةميكن أن حتصل على دعم الصندوؽ االستئماين دلرفق البي

التوجيهية، واعتماده على أساس مؤقت ريثما يتم اعتماده بشكل رمسي من جانب مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو 
األول، وقد ترغب أيضاً يف إحالتو إىل االجتماع ادلقبل جمللس مرفق البيئة العادلية لكي يسًتشد بو يف عملو خالل 

لوقت ادلتبقي من الفًتة االنتقالية، مبا يف ذلك الفًتة اليت تعقب دخول االتفاقية حيز النفاذ، وقبل انعقاد ا
 . االجتماع األول دلؤدتر األطراؼ

وفيما يتعلق بالربنامج الدويل احملدد، قد ترغب اللجنة يف النظر يف تقرير الرئيسني ادلشاركني، واستخدامو   - 66
بشأن ادلؤسسة ادلضيفة وبشأن مشروع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلق بالربنامج الدويل احملدد، كأساس لوضع مقًتح 

 لكي تتم إحالتو إىل مؤدتر األطراؼ يف جلستو األوىل من أجل النظر فيو ورمبا اعتماده.
( UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/10من االتفاقية )اإلبالغ( يف الوثيقة ) 60وتُناقش ادلسائل ادلتعلقة بادلادة  - 63

مشروع منوذج اإلبالغ على النحو ادلعدَّل من جانب جلنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بالزئبق يف بشأن )
( )جتميع UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/11م معلومات ذات صلة بادلوضوع يف الوثيقة )دورهتا السادسة(، وتقدَّ 

ادلتعددة األطراؼ األخرى، مبا يف ذلك اتفاقية بازل  ادلعلومات بشأن تواتر اإلبالغ مبوجب االتفاقات البيئية
بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة العابرة للحدود والتخلص منها، واتفاقية روتردام ادلتعلقة بتطبيق إجراء 
ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية 
استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة، إىل جانب البيانات ادلتاحة بشأن تقدمي التقارير يف إطار تلك 
االتفاقات(. وقد تود اللجنة أن تواصل النظر يف مشروع منوذج اإلبالغ بغرض اعتماده بصفة مؤقتة وإحالتو إىل 

د اللجنة أيضًا أن تواصل النظر يف تواتر اإلبالغ مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األول للنظر فيو واعتماده. وقد تو 
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وأن توافق عليو. واعتماد منوذج اإلبالغ بصفة مؤقتة واالتفاؽ على تواتر اإلبالغ سيساعد األطراؼ يف التحضري 
لدورة اإلبالغ األوىل، ويسمح ذلا بتحديد إجراءات مجع ادلعلومات خالل الفًتة ما بني بدء نفاذ االتفاقية 

 .ع األول دلؤدتر األطراؼواالجتما 
من االتفاقية )تقييمات الفعالية( يف الوثيقة  66ادلسائل ادلتصلة بادلادة وتناَقش  - 64

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/12  جتميع وحتليل وسائل احلصول على بيانات الرصد ادلتعلقة بتقييم الفعالية(، اليت(
رصد، الذي أعدتو األمانة استناداً إىل ادلسامهات الواردة تتضمن التحليل، ادلتعلق بوسائل احلصول على بيانات ال

منذ الدورة السادسة للجنة، وذلك لكي تنظر فيو اللجنة يف دورهتا السابعة. وقد تود اللجنة أن حتيط علماً 
يف مدى  بالتحليل، وال سيما فيما يتعلق بأنواع ادلعلومات اليت أُبلغ بأهنا متوفرة. وقد ترغب اللجنة أيضاً يف النظر

توفر بيانات الرصد، ويف حتليل وسائل احلصول على بيانات الرصد، مبا يف ذلك اآلليات الالزمة لتحديد قابلية 
البيانات للمقارنة. وقد تود اللجنة أيضًا أن تطلب إىل األمانة العمل مع شراكة الزئبق العادلية التابعة لربنامج 

ة ادلعنية األخرى، مبا يف ذلك منظمة الصحة العادلية، وذلك من أجل األمم ادلتحدة للبيئة ومع ادلنظمات الشريك
حتديد الكيفية اليت ميكن أن تساىم هبا تلك اذليئات يف توفري بيانات رصد قابلة للمقارنة، وال سيما بالنظر إىل 

ألساسية. السمات ادلطلوبة لعملية الرصد، وادلنهجيات ذات الصلة ألخذ العينات والتقييم وكذلك الوسائط ا
، والعمل من خالل الشراكات القائمة سيتيح مسامهة رلموعة متنوعة من اخلرباء ادلعنيني يف أنشطة العمل. وأخرياً 

قد تود اللجنة أن تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً بشأن ىذه ادلسائل لكي ينظر فيو مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو 
 .األول
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/13دتر األطراؼ يف الوثيقتني وتُناقش ادلسائل ادلتصلة مبؤ  - 65

. وتقدم الوثيقتان مشروع النظام الداخلي ومشروع القواعد ادلالية دلؤدتر األطراؼ UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/13و
وىيئاتو الفرعية، فضاًل عن األحكام ادلالية اليت تنظم عمل األمانة، على النحو الذي أرفقت بو بتقرير اللجنة عن 

وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف مشروع النظام الداخلي ومشروع القواعد ادلالية هبدؼ رهتا السادسة. دو 
 .اعتمادمهالنظر فيهما واحتمال إحالتهما إىل مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األول ل

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15 الوثائقمن االتفاقية )األمانة( يف  64وترد ادلسائل ادلتعلقة بادلادة  - 66

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15. وتتضمن الوثيقة UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5و UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16و
تقريرًا عن ادلقًتحات ادلتعلقة بالكيفية اليت ميكن أن يقوم هبا ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بأداء 

جتميعاً  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16زئبق. وتعرض الوثيقة وظائف األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن ال
ُمقدمة الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، يف حني تتضمن الوثيقة ػوحتلياًل للعروض ال

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5  العرض ادلقدم من حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة يف جنيف. وقد
نة يف النظر يف ىذه الوثائق على أمل تناول نتائج مداوالهتا يف ىذا الصدد من جانب مؤدتر األطراؼ ترغب اللج

 .يف اجتماعو األول
 من القرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية 8المسائل الناشئة بموجب الفقرة  )ج(

ق النطاؽ( يف الوثيقة )تعدين الذىب احلريف والضي 7ش ادلسائل ادلتعلقة بادلادة تُناقَ  - 67
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/17  مشروع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بوضع خطة عمل وطنية للحد من استخدام(

الزئبق وإلغاء استخدامو حيثما أمكن ذلك يف تعدين الذىب بالوسائل احلرفية وعلى النطاؽ الضيق(، اليت تقدم 
مل وطنية للبلدان اليت حتتوي على أنشطة لتعدين الذىب مشروع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بوضع خطط ع
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)مشروع اسًتاتيجيات الصحة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/7احلريف والضيق النطاؽ، وكذلك يف الوثيقة 
العامة لتعدين الذىب احلريف والضيق النطاؽ(. وقد تود اللجنة يف أن تواصل النظر يف مشروع ادلبادئ التوجيهية 

تخدامو من جانب البلدان عند إعدادىا خطط عملها الوطنية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف وأن توصي باس
 .والضيق النطاؽ

لتخزين ادلؤقت السليم بيئيًا للزئبق، خبالؼ نفايات )ا من االتفاقية 01ادلسائل ادلتعلقة بادلادة وتناَقش  - 68
الوثيقة يف مرفقاهتا موجزاً للمعلومات ادلقدمة من . وتتضمن ىذه UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/18يف الوثيقة  (الزئبق

البلدان )ادلرفق األول(؛ وموجزًا لألجزاء اليت قد تكون ذات صلة بالتخزين ادلؤقت للزئبق الذي ال ميثل نفايات 
لنفايات زئبق، يف ادلبادئ التوجيهية التقنية ادلتعلقة باإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات ادلكونة من الزئبق األويل وا

احملتوية عل الزئبق أو ادللوثة هبا، واليت وضعت يف إطار اتفاقية بازل )ادلرفق الثاين(؛ ومشروع خريطة الطريق اليت 
أعدهتا األمانة بالتعاون مع أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، من أجل العمل على إعداد مبادئ توجيهية 

ترغب اللجنة يف أن حتيط علماً بادلعلومات وادلبادئ التوجيهية وأن تنظر يف  للتخزين ادلؤقت )ادلرفق الثالث(. وقد
 .مشروع خريطة الطريق وتوافق عليو

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19يف الوثيقة  ،نفايات الزئبق، ادلتعلقة ب00ادلسائل ادلتعلقة بادلادة وتناَقش  - 69
الزئبق(، اليت وضعت استنادًا إىل ادلعلومات ادلقدمة من )جتميع ادلعلومات بشأن استخدام القيم احلدية لنفايات 

البلدان منذ الدورة السادسة. وقد تود اللجنة أن تنظر يف ادلعلومات الواردة يف ىذه الوثيقة عندما تتناول مسألة 
 .السابعة جلستهاالقيم احلدية لنفايات الزئبق مبزيد من ادلناقشة يف 

ضع توجيهات بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة يف الوثيقة وتناَقش ادلسائل ادلتعلقة بو  - 31
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/20 توجيهات بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة والطريقة ادلقًتحة للمضي قدمًا يف وضع( )

وقد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن  التوجيهات(. وىذه مسألة مؤجلة من الدورة السادسة للجنة.
لى مدخالت من احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين ادلهتمني بشأن أي وثائق توجيهية تسعى للحصول ع

أو توصيات فيما يتعلق بادلواقع ادللوثة وأن تطلب إىل األمانة أن تقوم، بالتشاور مع األمانات ذات الصلة يف 
عداد مشروع توجيهات رلموعة ادلواد الكيميائية والنفايات وادلنظمات واذليئات األخرى، حسب االقتضاء، بإ

 . اجتماعو األوليف  مؤدتر األطراؼنظر فيو يلكي 
 4البند 

 خالل الفترة التي تسبق بدء نفاذ االتفاقيةتقرير عن أنشةة األمانة المؤقتة 
وتقدم ادلعلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة منذ الدورة السادسة للجنة يف الوثيقة  - 30

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21  تقرير مرحلي عن عمل األمانة ادلؤقتة يف الفًتة منذ الدورة السادسة للجنة(
التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق(. وباإلضافة إىل ذلك، تقدَّم تقارير 

ثيقتني عن األنشطة التعاونية القائمة واألنشطة ذات الصلة باتفاقية ميناماتا يف الو 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/3  التقرير ادلرحلي بشأن شراكة الزئبق العادلية التابعة لربنامج األمم ادلتحدة(

 .)التقرير ادلتعلق باألنشطة اليت تقوم هبا ادلنظمات الشريكة( UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4للبيئة( و
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 :5البند 
 مسائل أخرى

 أثناء الدورة. أثريتمسائل أخرى قد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف  - 36

 :6البند 
 اعتماد التقرير

اعتماده. ويعرض على اللجنة، إىل سُتدعى اللجنة إىل النظر يف تقرير دورهتا السابعة الذي يعده ادلقرر و  - 33
عامة آذار/مارس، تقرير الدورة عن أعماذلا حىت هناية اجللسة ال 05يف اجللسة العامة اليت تُعقد يوم الثالثاء، 

آذار/مارس، مع أي تعديالت قد تكون ضرورية، وذلك للموافقة عليو. ووفقاً للممارسة  04 االثننيادلعقودة يوم 
ادلعمول هبا يف األمم ادلتحدة، قد تود اللجنة أن تتفق على أن يقوم ادلقّرر، تساعده األمانة، بإعداد اجلزء من 

اليوم األخري من الدورة، وإضافتو إىل تقرير االجتماع يف إطار التقرير ادلتعلق باجللسات العامة اليت تعقد يف 
 .السلطة ادلمنوحة للرئيس. وسيعمم التقرير النهائي للدورة بعد اختتامها

 :7البند 
 اختتام الدورة

 .6106 مارس/آذار 05، الثالثاءمن يوم  11/08من ادلتوقع أن ختتتم اللجنة أعماذلا يف الساعة  - 34

___________ 


