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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 املؤقتد( ٣البند 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن 
الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: أنشطة 
لتيسير سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية 

    عند بدء نفاذها

  لجردلقوائم امعلومات أوَّلية عن مصادر اإلطالقات ومنهجية إلعداد 

 مذكرة من األمانة
أن حيدِّد كل طرف فئات ”من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على كل طرف  ٩من املادة  ٣تنص الفقرة   -  ١

املصادر الثابتة ذات الصلة من اإلطالقات، يف موعد أقصاه ثالثة أعوام من تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ 
ا “ املصادر ذات الصلة” ٩من املادة  ٢. وحتدِّد الفقرة “بالنسبة له، وبعد ذلك على حنو منتظم أي ”تعين بأ

  “.مصدر ثابت هام بشري املنشأ لإلطالق حيدِّده طرف على أنه مل يُعاَجل يف أحكام أخرى من االتفاقية
أيضًا على أن يضع كل طرف قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات  ٩من املادة  ٦وتنص الفقرة   -  ٢

حبيث ال يتجاوز مخسة أعوام بعد تاريخ دخول االتفاقية حّيز النفاذ  ،يف أقرب وقت من الناحية العمليةالصلة، 
ا بعد ذلك.   بالنسبة له، وأن حيتفظ 

على أن يعتمد مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت من الناحية العملية،  ٩من املادة  ٧وتنص الفقرة   -  ٣
  “.ائم جرد اإلطالقاتتوجيهات بشأن ... واملنهجية إلعداد قو 

ومبا  ،أن تدعم، بالقدر العملي املمكن”وطلب مؤمتر املفوَّضني إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية   -  ٤
ا “ع عليهايتوافق مع أوليات االتفاقية، األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أو تشجِّ  أن تيسِّر سرعة ”، واليت من شأ
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بشأن .... بدء نفاذ االتفاقية وفعالية تنفيذها عند بدء نفاذها، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص توجيهات 
  “ومنهجية إلعداد قوائم جرد لإلطالقات. حتديد مصادر اإلطالقات

نظر فريق اخلرباء التقنيني الذي أنشأه مؤمتر حاليًا لاملنهجيات إلعداد قوائم جرد اإلطالقات ختضع و   -  ٥
من االتفاقية.  ٨فوضني يف قراره بشأن الرتتيبات يف الفرتة املؤقتة لوضع التوجيهات املنصوص عليها يف املادة امل

وتتضّمن إحدى املنهجيات قيد النظر جمموعة أدوات أنتجها برنامج البيئة لتحديد إطالقات الزئبق وتقدير  
ا. وتعاِلج جمموعة األدوات االنبعاثات واإلطالقات،  وتتناول جمموعة واسعة من املصادر، للسماح بإجراء كّميا
 األرض طَلق يفبكل مصدر، ميكن حتديد الزئبق املتقييم لكامل نطاق التحّدي اخلاص بالزئبق. وفيما يتعلق 

طرف لتحديد أٍي ألي استخدام جمموعة األدوات هذه آلية أن يوفر طَلق يف اهلواء. وميكن واملاء وكذلك الزئبق امل
  ذات صلة، وكذلك إعداد قوائم جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة.صادر مفئات 

منهجية لتحديد املصادر ذات الصلة وإعداد قوائم التوصية بأي وقد ترغب اللجنة يف إرجاء النظر يف   -  ٦
تعلقة بإعداد جرد اإلطالقات من هذه املصادر ريثما حيرز فريق اخلرباء التقنيني تقّدمًا يف تقييمه للمنهجيات امل

  .قوائم اجلرد
____________  


