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

 السابعةالدورة 
 َُِٔ مارس/آذار ُٓ-َُ، البحر ادليت، األردف

الزئبق  عالمي ملزم قانونًا بشأن المعنية بإعداد صك الحكومية الدولية لجنة التفاوض تقرير
 السابعة أعمال دورتهان ع

 مقدمة

كفقان ألحكاـ  الزئبق قانونان بشأف عادلي ملـز ادلعنية بإعداد صك احلكومية الدكلية جلنة التفاكضت نشئأ - ُ
 ،رللس اإلدارةكافق ادلتحدة للبيئة. كقد  األمم الصادر عن رللس إدارة برنامج ٓ/ِٓقرر اجلزء ثالثان من ادل

ربنامج األمم ادلدير التنفيذم ل، كطلب إىل الزئبق قانونان بشأف عادلي ملـز صكإعداد  على ،دبوجب ذلك ادلقرر
 حكومية دكلية تكلف بإعداد ذلك الصك. جلنة تفاكضادلتحدة للبيئة تشكيل 

يف استكهومل ، دكرات سابقة ستفقد عقدت  احلكومية الدكلية، للجنة التفاكضادلمنوحة  لواليةل كفقان ك  - ِ
تشرين  ِٖإىل  ِْيف الفًتة من  الياباف،، شيبا يفك  ؛ََُِحزيراف/يونيو  ُُإىل  ٕخبلؿ الفًتة من 

يف ك ؛ َُُِشرين الثاين/نوفمرب ت ْتشرين األكؿ/أكتوبر إىل  ُّنَتكيب، يف الفًتة من  يفك ؛ َُُِالثاين/يناير 
، يف الفًتة من يف جنيفك ؛ َُِِو سبوز/يولي ِحزيراف/يونيو إىل  ِٕ أكركغوام، يف الفًتة من، إسيت ديل بونتا
كقد . َُِْتشرين الثاين/نوفمرب  ٕإىل  ّ؛ كيف بانكوؾ يف الفًتة من َُِّكانوف الثاين/يناير   ُٖإىل  ُّ

، بشأف الزئبق ميناماتا اتفاقيةكىو  ، أالصك عادلي ملـز قانونان ل نص على، سةاتفقت اللجنة، يف دكرهتا اخلام
 العتماده. لعرضو على مؤسبر ادلفوضُت

 رللس إدارةلطلب من  ، كتلبيةن اليابانية من احلكومة بناء على دعوةك كيف أعقاب الدكرة اخلامسة للجنة،  - ّ
ادلفوضُت  مؤسبر التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ادلديرعقد ، ُِ/ِٕ مقرره برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف

. كقد َُِّأكتوبر تشرين األكؿ/ ُُك َُيف ، الياباف، يف يف كوماموتو بشأف الزئبق ميناماتا ادلعٍت باتفاقية
 االتفاقية باب التوقيع علىفيتح ك  ،َُِّتشرين األكؿ/أكتوبر  َُيف  لزئبقبشأف ا ميناماتا اتفاقية اعتمد ادلؤسبر
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يف  تضمنت قراران بشأف الًتتيبات القرارات، أيضان عددان من . كاعتمد ادلؤسبرَُِّتشرين األكؿ/أكتوبر  ُُيف 
 الًتتيبات ادلالية.بشأف  ان قرار ك  ،كبدء نفاذىا باب التوقيع على االتفاقية فتح بُت الفًتة االنتقالية

من القرار ادلتعلق  ّللبيئة، يف الفقرة  ج األمم ادلتحدةربنامادلدير التنفيذم ل دعا مؤسبر ادلفوضُتك  - ْ
خبلؿ ...  احلكومية الدكليةجنة التفاكض للإضافية  اجتماعاتعقد يأف ’’بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية، إىل 

، كفقان اقيةيف االتف األطراؼ األكؿ دلؤسبر االجتماع افتتاح تاريخباب التوقيع على االتفاقية ك  حتاريخ فت بُت الفًتة
‘‘. ذاحيز النف دخوذلا ندعفعاؿ على ضلو تنفيذىا ك على ضلو سريع  نفاذدخوؿ االتفاقية حيز ال سَتيلت ،ضركرةلل

من  ٖإىل  ٓ الفقرات يفنصوص عليو ، على النحو ادلبعدد من ادلهاـ أيضان  اللجنة مؤسبر ادلفوضُت كلفكقد  
 .ادلالية القرار ادلتعلق بالًتتيبات من ٔك ّك ِ الفقراتيف ك  الًتتيبات ادلؤقتةادلتعلق بالقرار 

يف الفًتة  القرار ادلتعلق بالًتتيبات من ّكفقان ألحكاـ الفقرة  السادسة للجنة قدت الدكرةكقد عي  - ٓ
 ّك ِلفقرات لك  القرارذلك  من ٖإىل  ٓدلا كرد يف الفقرات من طبقان  ذلاابدء أعمتمكُت اللجنة من ل االنتقالية

 تلككعقدت الدكرة السابعة للجنة هبدؼ إصلاز أعماؿ اللجنة دبوجب  ادلتعلق بالًتتيبات ادلالية. رارالق من ٔك
 الفقرات، لكي سبهد بذلك النعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا.

 الدورةافتتاح  - أولً 
ركز ادللك حسُت بن طبلؿ للمؤسبرات يف عقدت الدكرة السابعة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية يف م - ٔ

من  َُ/ّٓ. كافتتحت الدكرة الساعة َُِٔآذار/مارس  ُٓإىل  َُالبحر ادليت، األردف، يف الفًتة من 
آذار/مارس، من جانب السيد جاكوب دكر، ادلنسق الرئيسي لؤلمانة ادلؤقتة التفاقية  َُصباح يـو اخلميس، 

 همة مدير ادلراسم.ميناماتا بشأف الزئبق، الذم قاـ دب
كألقى بكلمات ترحيبية كل من السيد فرناندك لوغريس، رئيس اللجنة، كالسيد إبراىيم ثياك، نائب  - ٕ

ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، كالسيد طاىر الشخشَت، كزير البيئة يف األردف، بالنيابة عن جبللة 
ادلشاركوف يف الدكرة مقطع فيديو يبُت العمل الذم يقـو بو األردف من  ادللك عبد اهلل الثاين بن احلسُت. كشاىد

ادلعامل التارخيية كالثقافية للبلد. كحظي  يربزكلبناء اقتصاد أخضر، كمقطع فيديو ضباية البيئة كحفظها أجل 
عن  ادلشاركوف أيضان دبشاىدة عرض من الغناء كالرقص التقليدم، كعرض قدمو سبعة من الشباب األردنيُت

 مشركع بيئي للشباب ساعد على رفع مستول الوعي كتغيَت ادلواقف كالسلوكيات فيما يتعلق بالبيئة.
كتقدـ السيد لوغريس يف كلمتو بالشكر إىل األردف حكومة كشعبان على حسن استقباذلم ككرمو؛ كإىل  - ٖ

د ىذه الدكرة شلكنان؛ كإىل الذم بفضلو أصبح عق الدؤكبكزير البيئة يف األردف كأعضاء فريقو على عملهم 
على دعمو الثابت لعملية التفاكض يف االتفاقية؛ كإىل صبيع ( برنامج البيئة)برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 

من  السعياحلكومات كادلنظمات احلكومية الدكلية كمنظمات اجملتمع ادلدين كاجلهات ادلعنية األخرل اليت تواصل 
 التلوث بالزئبق على الصعيد العادلي. أجل التصدم للتهديد الذم يشكلو

كبعد تسليط الضوء على اإلصلازات اليت ربققت يف كل دكرة من دكرات اللجنة، تقدـ بالتهنئة إىل  - ٗ
للجنة، مبلحظان أف االتفاقية يتوقع  ةالسادس الدكرةدقت على اتفاقية ميناماتا منذ االبلداف اخلمسة عشر اليت ص
ت مبكر ردبا يكوف هناية العاـ، كشجع البلداف األخرل على السعي إىل التصديق أف تدخل حيز النفاذ يف كق

على االتفاقية يف أقرب كقت شلكن لضماف سبكنها من احلضور كأطراؼ يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ، كبالتايل  
زئبق التابعة لربنامج بدكرىا يف كضع االتفاقية كتنفيذىا. كأثٌت أيضان على الشراكة العادلية بشأف ال قيامهاكفالة 
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للدكر الرئيسي الذم تقـو بو يف مساعدة البلداف يف رلاالت بناء القدرات كنقل التكنولوجيا كإذكاء الوعي؛  البيئة
 كيف توفَت اخلربة بشأف ادلسائل التقنية؛ كيف تعزيز التعاكف بُت أصحاب ادلصلحة.

شاركُت إىل مواصلة إمعاف الفكر يف تعزيز االتفاقية، كفيما خيص االجتماع احلايل النهائي للجنة، دعا ادل - َُ
كشجعهم على حبث الفرص ادلشًتكة للتعاكف كالتآزر مع األنشطة األخرل اليت تنفذ دبوجب اتفاقات رئيسية 

، ََِّأخرل ضمن رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات أك خارجها، كال سيما خطة التنمية ادلستدامة لعاـ 
شأف تغَت ادلناخ، مضيفان أف ادلنافع ادلشًتكة ستيجٌت من النواحي التقنية كالسياسية كادلالية. كحث كاتفاؽ باريس ب

السادس كخبلؿ فًتة ما بُت الدكرات بشأف ادلسائل  اجتماعهااللجنة أيضان على االستفادة من التقدـ احملرز يف 
حبلوؿ موعد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ، كدعا  احلرجة التقنية كالسياسية كالتنفيذية، كىي مسائل يتعُت تسويتها

من التعاكف، كحسن النوايا كالعمل “ ركح ميناماتا”ادلشاركُت إىل احملافظة على الًتكيز كادلركنة كااللتزاـ كعلى 
 مل للمعاىدة على الصعيد العادلي.اجلاد من أجل سبهيد الطريق ضلو التنفيذ الكا

تو، إىل ستة عقود من العمل الذم مت االضطبلع بو منذ تشخيص أكىل كأشار السيد ثياك، يف مبلحظا - ُُ
حاالت مرض ميناماتا، كذلك من أجل فهم التسمم بالزئبق كآثاره بالنسبة لصحة اإلنساف، كالفقر، كاإلنتاج 

الغُت كاالستهبلؾ، كاألمن كالنمو االقتصادم، مضيفان أنو ال يزاؿ مشكلة عادلية بالفعل، تؤثر على األطفاؿ كالب
احلريف الضيق النطاؽ يف أفريقيا، كآسيا كاحمليط اذلادئ،  الذىب تعدينحد سواء، كديتد نطاقها من عماؿ على 

كأمريكا البلتينية، إىل اجملتمعات احمللية يف الشماؿ ادلعرضة لآلثار الضارة للزئبق الذم ييطلق يف البيئة كاجلو عن 
اؿ إف ىناؾ ثغرات معرفية حرجة ال تزاؿ قائمة فيما يتعلق باحلساب طريق البناء كحرؽ الفحم، كترميد اجلثث. كق

الدقيق لنطاؽ انبعاثات الزئبق، كسيلـز تضافر جهود القطاعُت العاـ كاخلاص من أجل مراقبة عمليات ذبارة 
كاستخداـ الزئبق كمركباتو كالتخلص التدرجيي من ىذه العمليات كحظرىا؛ كلضماف إدارة النفايات كمعاجلة 

 تكنولوجيا اليت ذبعل ذلك شلكنان.دلواقع ادللوثة على ضلو سليم؛ كلتبادؿ اخلربات كالا
ىدفان،  ُٕكيف سياؽ مبلحظتو أف معظم أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلعتمدة حديثان، كاليت يبلغ عددىا  - ُِ

شدد على أف ىذه القضايا  زلورية من أجل معاجلة التلوث البيئي من ادلواد الكيميائية كالنفايات، غاياتتتضمن 
ال ديكن معاجلتها بشكل منفصل من جانب بلد كاحد أك منطقة كاحدة أك جهة معنية كحيدة، كأشار إىل مقولة 
ادللك عبد اهلل الثاين بن احلسُت، الذم ذكر أف التنمية ادلستدامة حلقة مثمرة تنشئ ادلنافع لبلستقرار كالنمو 

يف كثَت من األحياف ازباذ ، كما تتطلب وقت، غَت أهنا تتطلب تعاكنان عادليان االقتصادم كتستفيد منها يف نفس ال
خيارات صعبة؛ كقاؿ إف ىذه اخليارات تتجلى يف العمل الذم تقـو بو الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة 

ية ادلستدامة لعاـ لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كيف نطاؽ كطموح اتفاقية ميناماتا. كأضاؼ أف صلاح خطة التنم
ادلواد ب ذات الصلة تفاقياتااليعتمد على بذؿ جهود أكسع نطاقان دلعاجلة صبيع ادلواد اخلطرة يف إطار  ََِّ

كسيقـو  .الكيميائية كالنفايات، فضبلن عن النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية، كاتفاقية ميناماتا
كاتفاقية  ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف،شأف قيات األخرل مثل بركتوكوؿ مونًتياؿ باتباع األمثلة الناجحة لبلتفا

 بدكره عن طريق توفَت هنج أثبت جدكاه كيوفق بُت العلـو كالسياسات كاإلجراءات ادلتخذة. ميناماتا
لداف األخرل بلدان على االتفاقية، انضم إىل السيد لوغريس يف توجيو الدعوة إىل الب ِّكمع مصادقة  - ُّ

لكي تصادؽ عليها يف أقرب كقت شلكن، من أجل ضماف بدء نفاذىا حبلوؿ هناية العاـ لكي يتسٌت للمجتمع 
الدكيل أف يوجو اىتمامو إىل التنفيذ. كقاؿ إف ادلشاركُت يف االجتماع احلايل ديثلوف مبليُت األشخاص ادلتضررين 

د، كينتظر ىؤالء ادلشاركُت أسبوع شاؽ من ادلفاكضات لبلتفاؽ يف العامل من التلوث بالزئبق كمن ادلهد إىل اللح
على ما يلـز من اجلوانب التقنية، كمسائل التمويل كاإلدارة، من أجل كفالة معاىدة عادلية ال تقتصر فحسب 
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ضان األمم ادلتحدة للبيئة، بل تقدـ أي جلمعيةعلى سبهيد الطريق أماـ اجتماعات دكلية أخرل، مثل الدكرة الثانية 
 نتائج مهمة على أرض الواقع من أجل التوصل إىل حل دلشكلة فتاكة ال ديكن ذباىلها بعد اآلف.

، بن احلسُت كرحب السيد الشخشَت يف بيانو بادلشاركُت باسم صاحب اجلبللة ادللك عبد اهلل الثاين - ُْ
ه، عن طريق ربويل االقتصادم يف بلد-صلح يف توجيو اإلصبلح السياسي كاالجتماعيكقاؿ إف جبللتو 

الطريق من أجل التنمية، كسن التشريعات الرامية إىل مواصلة  خريطةالتحديات إىل فرص، بوسائل منها تنفيذ 
تعزيز قيم احلياد كالشفافية كمبادئ العدؿ كادلساكاة. كفيما يتعلق باألحداث اجلارية يف ادلنطقة، قاؿ إف اجلهود 

أثرت تأثَتان كبَتان على األردف، فاستضافتو أكثر اليت للقضاء على آفة التطرؼ  تسم بأمهية حيويةادلتضافرة تالدكلية 
لتعليم من مليوف الجئ تشكل عبئان ثقيبلن على بلد ذم موارد زلدكدة، كتنتج عنو آثار خطَتة على قطاعات ا

 كالصحة كادلياه بوجو خاص.

مثل دلوارده الطبيعية كسبشيان مع خططو ما فتئ يسعى دكمان، من خبلؿ االستعماؿ األقاؿ إف األردف ك  - ُٓ
للتنمية ادلستدامة، إىل احلفاظ على البيئة كربسُت نوعية احلياة باعتبارىا حقان من حقوؽ اإلنساف، ال سيما عند 
أخذ األجياؿ ادلقبلة يف االعتبار. كمشلت ادلبادرات يف ىذا الصدد كضع القوانُت كإنشاء اذليئات ادلتعلقة بالبيئة، 

ماية البيئة، كتنظيم أنشطة التوعية البيئية. ككذلك فقد حلب ادلوظفُت ادلعنيُت كذبهيزىم، كإنشاء صندكؽ كتدري
كضعت االسًتاتيجيات اليت هتدؼ إىل صبلة أمور منها خضرنة االقتصاد، كالتعامل مع النفايات، كتشجيع الطاقة 

ددة ادلتخذة يف رلاالت التنمية ادلستدامة ، سلط الضوء أيضان على التدابَت احملنفسو ادلتجددة. كيف السياؽ
 ناخ كتلوث اذلواء كتنويع الطاقة.كالتصحر كتغَت ادل

على ادلبدأ األساسي التفاقية ميناماتا، كيف احلقيقة على صبيع أكدت الدكرة احلالية أضاؼ أف ك  - ُٔ
من  كبصفتوأساسية للسبلمة العامة.  الصكوؾ ادلتعلقة دبراقبة ادلواد الكيميائية اخلطرة كاألمن البيئي، كىي أمور

، كضع األردف برنارلان طموحان يتألف من طائفة من َُِٓدقت على االتفاقية يف عاـ االيت صاألكىل بُت البلداف 
اإلجراءات العملية كالتشريعية كغَتىا من اإلجراءات، اليت كصفها بإجياز. كيف اخلتاـ، أعرب عن تفاؤلو بأف 

ج حامسة من شأهنا أف تعزز اإلطار الدكيل للرقابة على الزئبق من خبلؿ مزيج فعاؿ كمرف الدكرة ستسفر عن نتائ
من التشريعات الوطنية كاالتفاقات الدكلية ادلبنية على أفضل ادلمارسات كالنجاحات يف إدارة الزئبق جبميع مراحلو 

 من إنتاجو إىل التخلص منو.
 نظيميةالمسائل الت -اً نيثا

 الحضور -ألف 
 ،كأذربيجاف ،كإثيوبيا ،حضر االجتماع شلثلو األطراؼ التالية: االرباد األكركيب، كاالرباد الركسي - ُٕ

 ،كأنتيغوا كبربودا ،كأدلانيا ،كإكوادكر ،كأفغانستاف ،كأسًتاليا ،كإسبانيا ،كإريًتيا ،كأرمينيا ،كاألردف ،كاألرجنتُت
كبابوا غينيا  ،كإيطاليا ،كأيرلندا ،اإلسبلمية( -)صبهورية كإيراف  ،كأككرانيا ،كأكغندا ،كأكركغوام ،كإندكنيسيا

 ،كبوركينا فاسو ،كبوتسوانا ،كبنن ،كبنما ،كبنغبلديش ،كبلجيكا ،كالربازيل ،كباكستاف ،كباراغوام ،اجلديدة
 ،كتايلند ،كبيبلركس ،كبَتك ،ادلتعددة القوميات( -كبوليفيا )دكلة  ،كبولندا ،كالبوسنة كاذلرسك ،كبوركندم

 ،كجزر مارشاؿ ،كجزر القمر ،كجزر البهاما ،كاجلزائر ،كجامايكا ،كتونغا ،كتونس ،كتوفالو ،كتوغو ،كتشاد
كصبهورية   ،كاجلمهورية الدكمينيكية ،كصبهورية تنزانيا ادلتحدة ،كاجلمهورية التشيكية ،كصبهورية أفريقيا الوسطى

 ،كصبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية سابقا ،قراطية الشعبيةكصبهورية الك الددي ،كصبهورية الكونغو الدديقراطية ،كوريا
 ،كزامبيا ،كركمانيا ،كركاندا ،كدكلة فلسطُت ،كالدامنرؾ ،كجيبويت ،كجورجيا ،كجنوب أفريقيا ،كصبهورية مولدكفا
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 ،كسرم النكا ،كسانت لوسيا ،كسانت كيتس كنيفس ،كسانت فنسنت كجزر غرينادين ،كساموا ،كزمبابوم
 ،كسيشيل ،كسَتاليوف ،كسويسرا ،كالسويد ،كالسوداف ،كسوازيلند ،كالسنغاؿ ،كسنغافورة ،كسلوفينيا ،كسلوفاكيا

 ،كغينيا االستوائية ،كغينيا ،كغواتيماال ،كغانا ،كغامبيا ،كغابوف ،كالعراؽ ،كطاجيكستاف ،كالصُت ،كشيلي
 ،ككابو فَتدم ،كقَتغيزستاف ،كفييت ناـ ،نداكفنل ،البوليفارية( -كفنزكيبل )صبهورية  ،كالفلبُت ،كفرنسا ،كفانواتو

 ،كالكونغو ،ككولومبيا ،ككوستاريكا ،ككوت ديفوار ،ككوبا ،ككندا ،ككمبوديا ،ككركاتيا ،كالكامَتكف ،ككازاخستاف
 ،كمصر ،كمدغشقر ،كماليزيا ،كمايل ،كليسوتو ،كليتوانيا ،كليبيا ،كليربيا ،كلبناف ،كالتفيا ،ككينيا ،ككَتيباس

كادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا  ،كادلملكة العربية السعودية ،كملديف ،كمبلكم ،كادلكسيك ،بكادلغر 
 ،كالنيجر ،كنيباؿ ،كالنمسا ،كالنركيج ،كناميبيا ،كميامنار ،كموزامبيق ،كموريشيوس ،كموريتانيا ،كمنغوليا ،الشمالية
 ،كالياباف ،كالواليات ادلتحدة األمريكية ،كىولندا ،كىنغاريا ،كىندكراس ،كاذلند ،كىاييت ،كنيوزيلندا ،كنيجَتيا
 كاليمن.

ميثلت ىيئات األمم ادلتحدة كالوكاالت ادلتخصصة التالية: مرفق البيئة العادلية، كمنظمة العمل الدكلية، ك  - ُٖ
تنمية الصناعية، كمعهد كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، كمنظمة األمم ادلتحدة لل

 األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث، كمنظمة الصحة العادلية.
، كمفوضية االرباد األفريقي، كمركز أفريقيا معهدكبعثت ادلنظمات احلكومية الدكلية التالية دبمثليها:  - ُٗ

 الفحم النظيف التابع للوكالة الدكلية للطاقة.
بشأف التحكم يف ادلتعددة األطراؼ التالية دبمثلُت ذلا: اتفاقية بازؿ  بعثت أمانات االتفاقات البيئيةك  - َِ
عن علم  ادلسبقةتطبيق إجراء ادلوافقة ادلتعلقة بالنفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد، كاتفاقية ركترداـ  نقل

ف ادللوثات تكهومل بشأة الدكلية، كاتفاقية اسعلى مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجار 
 العضوية الثابتة.

بعث عدد من ادلنظمات غَت احلكومية دبمثلُت. كديكن االطبلع على أمسائهم يف قائمة ادلشاركُت، ك  - ُِ
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/10الواردة يف الوثيقة 

 إقرار جدول األعمال -باء 
 :(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1) تػػػػاؿ ادلؤقػػدكؿ األعمػاد إىل جػػستنايل باالػاؿ التػػػدكؿ األعمػػة جػػػرت اللجنػػػأق - ِِ

 افتتاح الدكرة. - ُ
 ادلسائل التنظيمية: - ِ

 إقرار جدكؿ األعماؿ؛ )أ(
 .تنظيم العمل )ب(

العمل للتحضَت لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كلبلجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف  - ّ
 االتفاقية:

 بنود الضركرية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذىا؛ال )أ(
 مسائل تقتضي االتفاقية من مؤسبر األطراؼ أف يبت فيها يف اجتماعو األكؿ؛ )ب(
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بنود تعتمدىا اللجنة بشكل مؤقت ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان يف اجتماعو  )ج(
 األكؿ؛

 كتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا.أنشطة لتيسَت سرعة بدء نفاذ االتفاقية  )د(
 تقرير عن أنشطة األمانة ادلؤقتة خبلؿ الفًتة اليت تسبق بدء نفاذ االتفاقية: - ْ

 أنشطة على ادلستويُت اإلقليمي كالقطرم لدعم التنفيذ؛ )أ(
 األنشطة التعاكنية مع اجلهات الفاعلة األخرل ذات الصلة؛ )ب(
 سبويل األمانة كاألنشطة. )ج(

 سائل أخرل.م - ٓ
 اعتماد التقرير. - ٔ
 اختتاـ الدكرة. - ٕ

 تنظيم العمل - جيم
إىل  َُ/ََباقًتاح من الرئيس بعد التشاكر مع ادلكتب، قررت اللجنة أف ذبتمع من الساعة  عمبلن  - ِّ

،   ُٖ/ََإىل الساعة  ُٓ/ََ كمن الساعة ُّ/ََالساعة  أفرقة صغَتة حبسب  كتقرر إنشاءكل يـو
جيتمع أكثر من اثنُت من  أف تعمل ىذه األفرقة باللغة اإلنكليزية فقط؛ كأف ال اللجنة أيضان  قررتك االقتضاء. 

 حتياجات الوفود الصغَتة.ىذه األفرقة يف كقت كاحد، مراعاة ال
القًتاح من الرئيس يف مذكرة التصور ادلقدمة منو  أف تنظم عملها كفقان  كقررت اللجنة أيضان  - ِْ

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/2)  ككما ىو موضح يف شركح جدكؿ األعماؿ(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1/Add.1) ،
دبا يف ذلك فيما يتعلق بالًتتيب الذم ستتناكؿ بو اللجنة البنود ادلدرجة يف جدكؿ أعماذلا. كلذلك قررت اللجنة، 

، كأف )ج( معان  ّ( إىل )أ ّمن جدكؿ األعماؿ، البنود الفرعية  ّيف صبلة أمور، أف تتناكؿ، يف مناقشة البند 
، ستتم مناقشتها خبلؿ الدكرة احلالية تناقش ىذه البنود الفرعية من حيث صلتها بكل مادة من مواد االتفاقية

من حيث صلتو  )د(، الذم ستناقشو أيضان  ّمتناكلة ادلواد مادة فمادة. كستتناكؿ اللجنة بعد ذلك البند الفرعي 
 متناكلة ادلواد مادة فمادة.، مناقشتها خبلؿ الدكرة احلاليةستتم  بكل مادة من مواد االتفاقية

 البيانات العامة - دال
العمل الذم سييضطلع بو عن عقب االتفاؽ على تنظيم العمل، دعا الرئيس إىل اإلدالء ببيانات عامة  - ِٓ

حملرز منذ الدكرة كالتقدـ ا التقدـ صوب التصديق على االتفاقيةعن خبلؿ الدكرة احلالية، كعلى كجو اخلصوص 
البلداف  فرادلكأيلقيت أكالن بيانات باسم اجملموعات اإلقليمية للبلداف، أعقبتها بيانات من شلثلي . السادسة للجنة

 كادلنظمات احلكومية الدكلية كغَت احلكومية.
 الذين تناكلوا الكلمة عن تقديرىم حلكومة األردف حلفاكهتا البالغة.  ادلمثلُتأعرب صبيع ك  - ِٔ
ناء ىذه الدكرة من كصرح ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن الدكؿ العربية بأف ادلقررات اليت اعتيمدت أث - ِٕ

 ادلبادئ كسبثلدفعة قوية ضلو تنفيذ االتفاقية، كأف تييسر أعماؿ االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ.  شأهنا أف تيعطي
تييسر تنفيذىا ادلبكر. كفيما ك الثقة يف االتفاقية،  سبنح بدايةادلطركحة على اللجنة لبحثها نقطة  ادلختلفة التوجيهية
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مل حيصل على الكثَت من  كالنفايات يتعلق بادلسائل ادلالية صرح ادلمثل بأف جدكؿ أعماؿ ادلواد الكيميائية
ة بصورة ادلوارد ادلالي يلـز إدارةالتمويل على ادلستول الدكيل كأف األمر حيتاج إىل قدر أكرب من الدعم. كلذلك 

مرفق إىل  ادلقدَّمةعلى ذلك فإف التوجيهات  بناءفعالة من أجل سبكُت البلداف من تنفيذ التزاماهتا. كصرح بأنو 
البيئة العادلية بغرض اعتمادىا من شأهنا أف تييسر احلصوؿ على التمويل من مرفق البيئة العادلية. كاختتم بتشجيعو 

 قية أف تفعل ذلك يف أسرع كقت شلكن.البلداف اليت مل تيصادؽ بعد على االتفا
بأف الدكرة السابعة للجنة  كالدكؿ األعضاء فيوكقاؿ ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن االرباد األكركيب  - ِٖ

ميع الوثائق اليت مت التكليف هبا من كضع الصيغة النهائية جلالفرصة األخَتة لضماف  ىيذات أمهية حامسة ألهنا 
 النفاذمؤقتان حسبما يتطلب األمر يف كقت مناسب لدخوؿ االتفاقية حيز العتمادىا ك جانب مؤسبر ادلفوضُت، 

أف تتوصل إىل اتفاؽ بشأف عدد  يزاؿ يتعُت على اللجنةال  وكانعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كأضاؼ أن
اءن على طلب من االتفاقية. بنأثناء اجتماعو األكؿ بشأهنا مقررات أف يعتمد من ادلؤسبر  اليت ييطلبمن ادلسائل 

 من ادلصادقة على االتفاقية. للتمكُتكاختتم باإلفادة بأف االرباد األكركيب قد ابتدر اإلجراء التشريعي الضركرم 
كرب من ذلا النصيب األادلنطقة  إفادلمثل الذم يتحدث نيابة عن دكؿ منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ  كقاؿ - ِٗ

أمر أساسي تنفيذ االتفاقية يف ىذه ادلنطقة ىو إف ك يف الغبلؼ اجلوم،  انبعاثاتوكمن  االستهبلؾ العادلي للزئبق،
أف االتفاؽ على أكرب عدد شلكن من ادلسائل أثناء ىذا أضاؼ . ك على الصعيد العادليتنفيذىا  من أجل

الوثائق األخرل اليت ، كخباصة فيما يتعلق بالتوجيهات ادلقًتحة ك النفاذاالجتماع أمره مهم لدخوؿ االتفاقية حيز 
اعان يف جاكرتا يف كانوف من شأهنا أف تساعد يف التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية. ككانت بلداف ادلنطقة قد عقدت اجتم

التوجيهات بشأف ربديد  إف كقاؿلمنطقة. لادلسائل األكثر أمهية بالنسبة  علىاتفقت ، ك َُِٔيناير الثاين/
. كرحب باجلهود يف ازباذ قراراتوكل طرؼ اليت يعتمد عليها  يارات اخلينبغي أف توفر الزئبق  كمصادر سلزكنات

 إعداداليت تبذذلا الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف إعداد مشركع التوجيهات بشأف 
من سكاف ادلنطقة  النطاؽ، ميشَتان إىل أف الكثَت كالضيقخطط العمل الوطنية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف 

دلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية كقاؿ إف ايشتغلوف يف ذلك القطاع، 
 حتياجاتاالمن أجل تغطية ، تقنية خياراتأف تشمل  ينبغي اليت أعدىا فريق اخلرباء الذم أنشأه مؤسبر ادلفوضُت

 إف كقاؿ تؤكد على العبلقة بُت اخليارات التقنية كسيبل تنفيذ مثل ىذه اخليارات.لبلداف ادلختلفة، كأف ادلتباينة ل
البلداف اجلزرية الصغَتة النامية كالبلداف األقل منوان اليت تواجو ربديات عددان من البلداف ادلتنوعة يف ادلنطقة تشمل 

كينبغي أف تنص  ،االتفاقيةلية مالية فعالة ىو أمر حيوم من أجل فعاآلية معقدة ككبَتة. كأضاؼ أف كجود 
لتوجيهات ادلقدمة دلرفق البيئة العادلية على االستخداـ الفعاؿ كالكفء للصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ا

السريع  نشاءاإلحتياجات البلداف النامية. كقاؿ أيضان إف ادلنطقة تتطلع إىل كيعاًف ا االستفادة منوبأسلوب يييسر 
من  ُّادلادة حسب ما تدعو إليو بناء القدرات كتقدًن ادلساعدة التقنية دعم يهدؼ إىل  زلدد ربنامج دكيلل

يف التنفيذ، كأنو من األمهية رز حملاإىل القدرات البلزمة لرصد التقدـ فتقر ياالتفاقية؛ كقاؿ إف الكثَت من البلداف 
أف التقييمات األكلية دليناماتا كفرت فرصة ؼ أضادبكاف تعزيز القدرات ذات الصلة بإعداد التقارير الوطنية. ك 

إىل الرصد الوطٍت باإلضافة ك لدعم القدرات كصبع البيانات ذات الصلة بالنسبة للكثَت من البلداف داخل ادلنطقة. 
سيصبح توازف بُت فائدة البيانات كبُت أعباء احلصوؿ عليها، ربقق ال ينبغي أف إهنااجلرد، اليت قاؿ  قوائمكتطوير 

ادلنطقة تيرحب مضى يقوؿ إف لتقييم فعالية االتفاقية. ك  أمران أساسيان اإلقليمية كالعادلية البيانات على الصعد  صبع
 كإهنايف جنيف،  ؤلمانة الدائمة التفاقية ميناماتاادلكاف ادلادم لبالعرض ادلقدـ من حكومة سويسرا الستضافة 
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و التآزر. كيف النهاية، صرح بأف ادلنطقة تدعم ازباذ كأكج بالطرائقسوؼ تبحث اخليارات ادلمكنة ادلتعلقة 
 افق اآلراء بشأف ادلسائل الفنية.بتو  القرارات

 إنو بالنظر إىل أفالبحر الكارييب منطقة ادلمثلة اليت تتحدث نيابة عن دكؿ أمريكا البلتينية ك  كقالت - َّ
 اإلعداد لتنفيذ االتفاقية كربقيق التقدـ إىل تسعىأف  عليهاينبغي فالدكرة احلالية سوؼ تكوف آخر دكرة للجنة 

ضلو عقد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كىنأت بلداف ادلنطقة اليت صادقت على االتفاقية كأشادت بالتقدـ 
ادلصادقة من أجل تأمُت  اتعمليه البلداف األخرل. كحثت كذلك بلداف ادلناطق األخرل على تسريع ربرز الذم 

ادلختلفة ادلقرر اعتمادىا لن تكوف  الوثائق التوجيهيةعلى الرغم من أف ك  .النفاذاقية حيز الدخوؿ ادلبكر لبلتف
كأف تتحاشى إعادة تفسَتىا. كقالت ادلمثلة ، ملزمة قانونان، فإنو ينبغي ذلا مع ذلك أف تظل داخل نطاؽ االتفاقية

العمل شجع ىذا التنفيذ عن طريق حلقات هنا تي إ، ك ُٔك ُْ كخاصة ادلادتُتإف ادلنطقة ملتزمة بتنفيذ االتفاقية، 
منظمة العمل الدكلية. رللس إدارة إدراج اتفاقية ميناماتا كبند يف جدكؿ أعماؿ جيرم ، َُِْادلواضيعية كمنذ 

اليت ديكن أف تقدـ الدعم إىل البلداف يف  ادلعنيةمشاركة صبيع ادلنظمات احلكومية الدكلية كتتسم بأمهية شلاثلة 
، كمنظمة العمل الدكلية، للبلداف األمريكيةية، كخباصة منظمة الصحة العادلية، كمنظمة الصحة تنفيذ االتفاق

يف تقدًن ادلساعدة إىل  ىاـ دكرتقـو بكمنظمة اجلمارؾ العادلية. كصرحت أيضان بأف ادلراكز اإلقليمية ديكن أف 
 ىيل التكنولوجيا، مع مراعاة الظركؼ الوطنية البلداف يف تنفيذ االتفاقية كأف بناء القدرات، كادلساعدة التقنية كنق

 غاية األمهية بالنسبة لتنفيذ البلداف لبلتفاقية. يف  أمور
من االتفاقية، صرحت ادلمثلة بأف اآللية ادلالية تتألف من جزأين  ُّكفيما يتعلق بالتمويل كادلادة  - ُّ

الربنامج اخلاص للتعزيز ادلؤسسي على بوضوح عن  سبييزهمتميزين كأف أحدمها، كىو الربنامج الدكيل احملدد ينبغي 
ادلستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد، كاتفاقية 
ركترداـ بشأف إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة 

، كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة، كاتفاقية ميناماتا، كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية الدكلية
بلتفاقية سبويل يتوفر ل، ينبغي أف كعبلكة على ذلكللمواد الكيميائية الذم اعتمدتو صبعية األمم ادلتحدة للبيئة. 

كأف ، كالنفايات ب االتفاقيات ذات الصلة بادلواد الكيميائيةمضموف، باإلضافة إىل ذلك التمويل ادلتوافر دبوج
. كمن شأف إعداد التقارير تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطٍتلتمكُت البلداف النامية من يكفي ىذا التمويل 

دث تأثَتان مهمان على تقييم فعالية االتفاقية،  ُِالوطنية دبوجب ادلادة  طلب بناء تغَت أنو يمن االتفاقية أف حيي
القدرات. كباإلضافة إىل ذلك، فإنو ينبغي للتقارير اليت تيعد دبوجب االتفاقية أف تيكمِّل تلك التقارير اليت تيعد 

التجارب ادلستفادة ، كينبغي أف يعتمد تواترىا على كالنفايات دلواد الكيميائيةذات صلة بادبوجب اتفاقيات أخرل 
 االتفاقيات األخرل. يف إطار

 يةوثائق التوجيهالرب ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن الدكؿ األفريقية عن تقديره إلعداد مشركع أعك  - ِّ
استمارات تبسيط مقًتحان كجود حاجة إىل تطلع إىل اعتمادىا مؤقتان، ادلنطقة ت ادلعركضة على اللجنة، كقاؿ إف

بأف التوجيهات ادلقدمة إىل  كأقربلغ. اإلعفاءات، ككذلك استمارة اإلبك الواردات كالصادرات بادلتعلقة ادلوافقة 
إىل مساعدة تلك البلداف اليت أعربت عن رغبتها يف االنضماـ إىل االتفاقية. كقاؿ إف  هتدؼمرفق البيئة العادلية 

كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية يف  منوان قل البلداف دينح امتيازات االستفادة منو ألالربنامج الدكيل احملدد ينبغي أف 
التمويل  شركط احلصوؿ علىادلساعدة على صياغة مقًتحات التمويل، كتقليل كذلك بوسائل منها ريقيا، أف

البلداف يف ضوء معايَت تقييم أف يكوف ينبغي ك . ادلشاريعفيما يتعلق بأىلية ىامشان أكسع  كمنحهاادلشًتؾ، 
ادلوارد  لتعبئةآلية  ل الربنامجلدي أف تكوف صبيع البلداف األفريقية. كينبغ يستوعباألىلية مرنان قدر اإلمكاف كأف 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

9 

الدركس كيعتمد على االزدكاجية مع الًتتيبات كاأليطر القائمة األخرل،  لتفاديك التكامل  كأف يضمنادلستدامة، 
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ىو أف يكوف  ادلشاركة على ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي. كينبغي، كيقـو بادلستفادة

االمتثاؿ أمران يف  كسيكوفمسألة ادلواقع ادللوثة مثار قلق رئيسي بالنسبة للمنطقة،  كسبثلللربنامج.  ادلضيفةة ادلؤسس
أف  يف ادلنطقة، دبا يف ذلك نفايات الزئبق. كينبغيالنفايات البلدية كاخلطرة ادلختلطة غاية الصعوبة نظران النتشار 

واقع ادللوثة أثناء االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كاختتم كلمتو لتوجيهات الشاملة بشأف ادلكمناقشة اكضع يتم 
سبكُت إىل بالتعبَت عن االمتناف جلميع األطراؼ اليت قدمت الدعم ألفريقيا أثناء ادلفاكضات كلؤلنشطة الرامية 

 . ىايف هناية األمر بتنفيذيف االتفاقية كتقـو البلداف من أف تيصبح أطرافان 
إعداد الوثائق البلزمة  و ينبغيبأن أكركباالذم يتحدث نيابة عن دكؿ كسط كشرؽ صرح ادلمثل ك  - ّّ

لبلجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ بل كديكن االنتهاء منها أثناء ىذا االجتماع. كأفاد بأف صبيع بلداف ادلنطقة تقريبان 
َت من األنشطة دلساعدة الكثكجيرم اآلف تنفيذ كقعت على االتفاقية كتعمل اآلف من أجل التصديق عليها، 

ىناؾ عمبلن  على الرغم من أف ك يف كقت مبكر. بفعالية ككفاءة ك البلداف على التصديق كعلى تنفيذ االتفاقيات 
اللجنة يف ىذه الدكرة ادلعركضة على القياـ بو يف الفًتة القادمة، فإف اإلعداد اجليد للوثائق  كثَتان ال يزاؿ يتعُت

إنشاء نظاـ من شأنو أف ديكن كل بلد من تنفيذ االتفاقية. كاختتم كلمتو بتوجيو  نقطة بداية مهمة ضلو يعترب
، كذلك َُِٔالستضافتها االجتماع اإلقليمي لبلداف ادلنطقة يف أكائل  يةمهورية التشيكاجلالشكر إىل حكومة 

 .اإلعداد لبلجتماع احلايليف دلساعدهتا 
 أدىل ببيانات شلثلو فرادل البلداف. كعقب اإلدالء بالبيانات اإلقليمية أعبله، - ّْ
أف ككصىف كثَت من ادلمثلُت جهود بلداهنم للتصديق على اتفاقية ميناماتا، كذىكر اثناف أنو من ادلتوقَّع  - ّٓ

االنضماـ إىل أطراؼ تصديقهما لدل الوديع اخلاص باالتفاقية، كتوقَّع عدة شلثلُت آخرين  اقريبان كثيقتتودع 
  .َُِٔ من عاـالحق يف كقت  االتفاقية

بوسائل كأكجىز كثَت من ادلمثلُت اخلطوات ادلتخذة من جانب حكوماهتم لتيسَت التنفيذ ادلبكِّر لبلتفاقية،  - ّٔ
لتخطيط دلعاجلة تلوُّث كأدكات اتشريعات التوعية كاعتماد الضببلت  كتنظيمٌكلية دليناماتا األتقييمات الإجراء  منها

توليد الطاقة، كترميد يف ، ك خرلاأل ين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ، كأنواع التعدينالزئبق يف قطاعات مثل تعد
، ككذلك يف ادلواقع ادللوَّثة بالزئبق. كأعرب عدد من ادلمثلُت األسناف صحةك النفايات اخلطرة، كاإلضاءة، كالصحة 

لتصديق لدعم لعملهم من أجل اقدمت اادلنظمات احلكومية الدكلية اليت شركاء من احلكومات ك عن تقديرىم لل
 على االتفاقية كتنفيذىا.

كقاؿ عدد من ادلمثلُت إنو من الضركرم تقدًن الدعم ادلايل كالتقٍت للبلداف النامية لتمكينها من تنفيذ  - ّٕ
و جيب االمتثاؿ كذىكر اثناف أن حيث عمليات مصادقة جديدةإف ىذا الدعم سوؼ  شلثل آخراالتفاقية، كقاؿ 

كذىكر شلثل  رغم تباينها،ادلشًتكة  ةادلسؤكليب ادلتعلق ٕعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية، كخصوصان ادلبدأ بادئ إدل
 نطاؽ اتفاقية ميناماتا.تجاكز ت متطلبات أك مقًتحاتأم  و ال ينبغي تأييدآخر أن

اماتا كتنفيذىا من كأكجىز ثبلثة شلثلُت اجلهود اليت تبذذلا حكوماهتم لدعم التصديق على اتفاقية مين - ّٖ
لبلداف أمريكا البلتينية كآسيا كاحمليط اذلادئ كأفريقيا بناء القدرات ادلساعدة على كتشمل جانب الدكؿ النامية، 

عداد مشركع كتقدًن الدعم إلمعاجلة استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ؛ يف رلاؿ 
 احلريف كالضيِّق النطاؽ يف التعدين استخداـ الزئبقمية إىل احلد من الراالتوجيهات بشأف خطط العمل الوطنية 

 من أجل تنمية القدرات؛ كالعمل مع الشركاء يف منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ كإهناء استخدامو حيثما أمكن ذلك
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صة دبراقبة قدرات خاناء بك انبعاثات الزئبق من زلطات الطاقة اليت تعمل بالفحم رصد يف رلاؿ التقنية الوطنية 
الزئبق أثناء دكرات اجلمعية العامة لؤلمم تتناكؿ رفيعة ادلستول  جانبيةالزئبق؛ كتنظيم مناسبات كاجتماعات 

دكرات تدريبية دلنع التلوُّث بالزئبق؛ كتبادؿ ادلعرفة كاخلربات يف رلاالت مثل مراقبة الزئبق كإعداد  كتنظيمادلتحدة؛ 
 إدارة الزئبق. يف رلاؿ قدراتالكتقدًن ادلساعدة التقنية هبدؼ تعزيز رد على ادلستول الوطٍت؛ اجلقوائم 

عقد ينبغي أف سبهِّد الطريق ل إهنا اليت قيل كأعرب عدة شلثلُت عن توقُّعاهتم فيما يتعٌلق بالدكرة احلالية - ّٗ
؛ ككضع ادلختلفةة ىذه التوقُّعات اإلقرار ادلؤٌقت للوثائق التوجيهي كمشلتأكؿ ناجح دلؤسبر األطراؼ.  اجتماع

تفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية كرللس مرفق البيئة العادلية؛ الالصيغة النهائية للقواعد ادلالية كمشركع مذكرة 
ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدَّد كمسألة دلؤسسة بشأف امشتػىرىؾ  كالتوصل إىل تفاىمكإجراء مناقشات متعمِّقة 
ؿ فيما بُت الدكرات بشأف التخزين ادلؤقت السليم بيئيان، كرصد كتقييم الفعالية كادلواقع النفايات؛ كمباشرة األعما

ادلتعلقة النهائية الًتتيبات  كضع، دبا يف ذلك يف الوقت ادلناسب آللية ادلالية التفاقية ميناماتاا كتفعيلادللوَّثة؛ 
نطاؽ مشركعي الوثيقتُت التوجيهيتُت اللذين سيتم أف قلقو من عن  أحد ادلمثلُتبالربنامج الدكيل احملدَّد. كأعرب 

نطاؽ االتفاقية كأعرب عن اىتمامو بادلشاركة يف مناقشات فريق االتصاؿ فيما  يتجاكزالنظر فيهما يف الدكرة ردبا 
 يتعٌلق بالوثيقتُت.

 الشراكة العادلية االستشارم يف لفريق الشراكةكقدَّـ السيد خواف ميغيل كونا )الفلبُت(، الرئيس ادلشارؾ  - َْ
 ٖالتابعة لربنامج البيئة، تقريران عن نتائج االجتماع السابع للفريق، الذم عيقد يف األردف يف  بشأف الزئبق
إىل دعم الرامية من أنشطة الشراكة  العديد. كيف االجتماع، قٌدـ ادلشاركوف تقارير عن َُِٔآذار/مارس 

على دكر الشراكة يف تبادؿ ادلعلومات، كيف كا ؛ كأٌكدضلو فٌعاؿ كتنفيذىا على على اتفاقية ميناماتا التصديق
لتوسيع نطاؽ إدارة ادلعارؼ يف إطار الشراكة. كقد أسفر االجتماع عن  دعمهمعن وا ؛ كأعربكالتواصلالتوعية 

 ادلتعلقةر ادلخاط إىل زبفيضاإلجراءات الرامية  من أجل دعمأكجو التآزر كالتعاكف  اللتزامهم بتعزيزد الشركاء يذبد
التواصل كالتوعية؛ كالعمل بشكل كثيق مع جلنة التفاكض كرفع مستول اجلهود اليت تبذذلا الشراكة يف بالزئبق؛ 

 التصديق على االتفاقية كتنفيذىا. الرامية إىلاحلكومية الدكلية دلساعدة البلداف يف جهودىا 
يانات. كأكجىز شلثل منظمة الصحة العادلية كأدىل شلثلوف عن ادلنظمات احلكومية الدكلية بعد ذلك بب - ُْ

، بعنواف (ُُ-ٕٔع  ص )ج WHA67.11لتنفيذ قرار صبعية الصحة العادلية  ادلنظمةاألنشطة اليت اضطلعت هبا 
: دكر منظمة الصحة العادلية ككزارات الصحة والتعرُّض للزئبق كمرٌكباتاآلثار الصحية العمومية ادلًتتبة على ”

عقد حلقات عمل إقليمية لتيسَت تنفيذ االتفاقية. كمشلت ىذه األنشطة ، “اتفاقية ميناماتا يف تنفيذ العمومية
يف إطار االتفاقية اليت ستنفذ مستقببلن ادلتصلة بالصحة  األعماؿأف كشجَّع اللجنة على أف تضع يف االعتبار 

عاىدة، اليت قاؿ إهنا ستدعم تنفيذ كثَت سوؼ تعتمد على توافر ادلوارد ادلالية لتنفيذ البنود ادلتصلة بالصحة يف ادل
العامة لصحة ااسًتاتيجيات  كضعمن ادلواد األخرل يف االتفاقية. كلفت االنتباه إىل مشركع التوجيهات من أجل 

دليل توجيهي مفصل إىل ك يينظىر فيو يف الدكرة احلالية، الذم سبتعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ  فيما يتعلق
اسًتاتيجيات كطنية للتخلُّص التدرجيي من مقاييس احلرارة كأجهزة  كضعالصحة العادلية بشأف  منظمةأصدرتو 

 قياس ضغط الدـ احملتوية على الزئبق يف رلاؿ الرعاية الصحية.
كقاؿ شلثل منظمة العمل الدكلية إف رللس إدارة ادلنظمة كلَّف مكتب العمل الدكيل بأف يساعد الدكؿ  - ِْ

منظمة العمل الدكلية، خصوصان صحة العماؿ  كالية ضمنذ اتفاقية ميناماتا يف رلاالت تقع األعضاء يف تنفي
كالسبلمة ادلهنية كالصحة يف منظمة العمل الدكلية مسؤكالن عن  كاإلدارة للعمل كسبلمتهم. ككاف فرع التفتيش

ادلواد الكيميائية  الدكلية بشأفيت منظمة العمل اتفاقيىذه األعماؿ، اليت تضٌمنت تقدًن الدعم للبلداف يف إطار 
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دبوجبهما جيرم ك ( ُٕٔ)رقم  ُٓٗٗكاتفاقية السبلمة كالصحة يف ادلناجم لسنة ( َُٕ)رقم  ُٗٗٗسنة ل
إحصاءات عن تعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ، كأنشطة تتعلَّق ألكؿ مرة استقصاء عاـ يشمل  تنفيذ

األطفاؿ الذم كضعتو منظمة  تشغيللربنامج الدكيل للقضاء على بالتعدين احلريف كالضيِّق النطاؽ يف إطار ا
 العمل الدكلية.

كالبلداف  من البلداف النامية ِْكقاؿ شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي إف ىذا الربنامج يدعم حاليان  - ّْ
كاحلد  داـ كإطبلؽ الزئبقاستخمن فيما تبذلو من جهود للتخلُّص التدرجيي  يةاليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال

مليوف دكالر يف شكل ًمنىح مقٌدمة من مرفق البيئة العادلية.  ِِحافظة إصبالية دببلغ كتتوفر لذلك ، منهما
اجلهود اليت تبذذلا بلدان يف  ُٗتضمَّن الدعم ادلقدَّـ من برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي تقدًن ادلساعدة إىل يك 

زبفيض إطبلقات الزئبق من  يفالبلداف  كتقدًن ادلساعدة إىلطار اتفاقية ميناماتا إلعداد تقييمات أٌكلية يف إ
ة ػال الفلوريةصابيح ادلالتعدين احلريف كالضيِّق النطاؽ كالعمليات الصناعية كادلنتجات احملتوية على الزئبق مثل  ميدرلى

 كأجهزة قياس احلرارة.
 احلكومية. كأكجىز شلثبلف األنشطة اليت تضطلع هبا كأدىل ببيانات أيضان شلثلوف عن ادلنظمات غَت - ْْ

ادلبكِّر، كناشدا احلكومات على أف تعمل بسرعة على  ىاكتنفيذ على االتفاقية منظمتامها لدعم التصديق
يتطٌلب إعداد  وإف اعتماد االتفاقية ديثِّل مىعلىمان تارخييان بيد أن ا. كقاؿ أحدمهىاكتنفيذ على االتفاقية التصديق

كالتجارة فيو ككذلك زبفيض قابلة للقياس يف االستخداـ العادلي للزئبق،  زبفيضاتيؤدم ر تشغيلي فٌعاؿ إطا
تحديد كإدارة ادلواقع ادللوَّثة بالزئبق من األمور ادلطلوبة بشكل ب ادلتعلقة. كقاؿ اآلخر إف التوجيهات انبعاثاتو

للبلداف اليت ربتاج إىل  دارة ىذه ادلواقع بطريقة مستدامةإ اليت تتيحكافية الالية ادلوارد ادلعاجل، ككذلك توفَت 
ربوؿ دكف عقبة ، كأعرب عن رأم مفاده أف اإلقرار ادلؤقت ذلذه التوجيهات يف االجتماع احلايل سوؼ يزيل ذلك

على االتفاقية. كقاؿ أيضان إنو من الضركرم أف تتضمَّن التوجيهات خطط عمل كطنية كثَت من البلداف تصديق  
 كأف تدرج فيها، ذلك حيثما أمكنإزالتو سبامان ك استخداـ الزئبق يف التعدين احلريف كالضيق النطاؽ ض يخفتل

غَت ثالثة من ادلنظمات خطط عمل زللية لضماف تنفيذ اخلطط الوطنية على ادلستول احمللي. كأكجىز شلثل منظمة 
الية من الزئبق، قائبلن إف كجود خدمات طب اخل األسناف صحةحوؿ العامل ضلو ربقيق احملرز كومية التقدُّـ احل
 عٌما قريب.حقيقة كاقعة  سيصبحالية من الزئبق اخلسناف األ

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراؼ في  -ثالثاً 
 التفاقية

تنظر  أفالدكرة احلالية، قررت اللجنة  العمل يفيم تنظادلتعلق بأعبله جيم -يف القسم ثانيان كما ىو مبُت  - ْٓ
مسائل تقتضي االتفاقية )ب( ) ّك ،(البنود الضركرية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذىا)أ( ) ّيف البنود 

بنود تعتمدىا اللجنة بشكل مؤقت ريثما )ج( ) ّك ،(من مؤسبر األطراؼ أف يبت فيها يف اجتماعو األكؿ
ادة من مواد بكل م صلتهاحيث  لكي تناقشها من، رلتمعة( ر األطراؼ رمسيان يف اجتماعو األكؿيعتمدىا مؤسب

أنشطة لتيسَت سرعة بدء )د( ) ّالبند  تنظر بعد ذلك يفمادة، كأف فمادة ىذه ادلواد  على أف تتناكؿاالتفاقية، 
بكل مادة من مواد االتفاقية،  صلتويث من ح أيضان كتناقشو (، نفاذ االتفاقية كتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا

 مادة.فمادة على أف تتناكؿ ىذه ادلواد 
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 )ج( 3 -)أ(  3جدول األعمال بنود  - ألف
 والتجارة فيوالزئبق اإلمداد ب: مصادر 3المادة  - 1

ة يف الوثيقة ػػػػػػػات ادلبيَّنػػػعلومادل تز ػػػػػػػي، فأكجى ػػػػد الفرعػػػػػػذا البنػػػػػػة ذلػػػػػػاألمان ةػػػػػشلثل تػػػػقدَّم - ْٔ
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3 كفق ادلطلوب يف االستمارات ملء ساعدة األطراؼ يف دل، بشأف مشركع التوجيهات

شركع التوجيهات بشأف ربديد ادلخزكنات الفردية للزئبق ادلتعلقة دب UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4، كالوثيقة ّادلادة 
سلزكنات تتولد عنها الزئبق اليت اإلمداد بمصادر باإلضافة إىل طٌنان مًتيان،  َٓتتجاكز  أك مرٌكبات الزئبق اليت

 ادلسامهات ادلقدمة منذبميع يرد فيها اليت  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/5، كالوثيقة سنويان أطناف مًتية  َُتتجاكز 
اليت ات اإلضافية، التوجيهمسألة مدل ضركرة احلكومات كغَتىا من اجلهات الفاعلة ادلختصة بشأف 

 ُِ، كفقان للفقرة UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4ك UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3 تلك الواردة يف الوثيقتُت تتجاكز
  .ّمن ادلادة 

 :ا يليالقياـ دباللجنة  قد تودٌ و يف الدكرة احلالية إن تكقال - ْٕ
االستمارات استكماؿ أف تعتمد بشكل مؤقت مشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف  )أ(

 مؤسبر األطراؼ بشكل رمسي يف اجتماعو األكؿ؛يعتمدىا ، ريثما ّادلادة ادلطلوبة دبوجب 
الزئبق أك ادلخزكنات الفردية من أف تعتمد بشكل مؤقت مشركع التوجيهات بشأف ربديد  )ب(

يت تتولِّد عنها سلزكنات تزيد الزئبق البمداد اإل، باإلضافة إىل مصادر طٌنان مًتيان  َٓمرٌكبات الزئبق اليت تزيد على 
 مؤسبر األطراؼ بشكل رمسي يف اجتماعو األكؿ؛يعتمدىا أطناف مًتية سنويان، ريثما  َُعن 

كالبت  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/5ادلقدَّمة ادلبيَّنة يف الوثيقة ادلسامهات أف تنظر يف ذبميع  )ج(
  .ّمن ادلادة  ُِفيما إذا كانت أية توجيهات إضافية ضركرية دبوجب الفقرة 

 3الستمارات المطلوبة بموجب المادة  استكمالتوجيهات لمساعدة األطراؼ في  )أ(
، دبا يف ذلك بعض ادلمثلُت الذين ربدثوا يف ادلناقشة البلحقة، أعرب ادلمثلوف الذين أخذكا الكلمة - ْٖ

االستمارات ملء األطراؼ يف  عن تأييدىم العاـ دلشركع التوجيهات دلساعدة نيابة عن رلموعات من البلداف،
بيد أهنم قالوا إهنم يوٌدكف مناقشة التحسينات  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3) ّدبوجب ادلادة كفق ادلطلوب 

مراسبلت ادلعامبلت نسخ من األمانة توجو إىل تصاؿ. كتشمل ىذه التحسينات اقًتاحان بأف لبلادلمكنة يف فريق 
نٌص ان لكتوضيح ان ؛ كتنقيحللمعلومات ادلتعلقة بالتجارة يف الزئبق لىع بوطى قد ييضذبميع أم بغية تسهيل 

ادلعنيُت بتلقي التوجيهات؛ كتوضيح ادلراجع لؤلطراؼ كغَت األطراؼ، كربديد قائمة بأمساء األشخاص 
رلموعة  باسمكتكلم أحد ادلمثلُت  التوجيهات مع أىداؼ االتفاقية.كمواءمة خطارات على ادلستول القطرم؛ اإل

تسقة مع أحكاـ ينبغي أف تكوف مهي إنو على الرغم من أف التوجيهات غَت ملزمة قانونيان ففقاؿ البلداف من 
 االتفاقية كال ينبغي أف تعيد تفسَتىا.

كضعتها سويسرا كالنركيج لكي تنظر فيها اللجنة. كتقًتح كرقة  اتاجتماع غرفة كقدـ شلثل سويسرا كرقة - ْٗ
ملء ت هبدؼ ربسُت كضوح مشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف االجتماع إدخاؿ تعديبلغرفة 

على استَتاد  موافقة أحد البلداف تداعياتتقدًن معلومات بشأف لك  ،ّدبوجب ادلادة كفق ادلطلوب االستمارات 
 يف الواردة لتزاماتو يف إطار االتفاقية. كأضاؼ شلثل النركيج أف ادلستول العاـ للمعلوماتبالنسبة الالزئبق 
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أف من ادلهم للبلداف تعلق بادلوافقة احملددة كالعامة، كما دلزيد من ادلعلومات فيما يو يلـز االتوجيهات مناسب إال أن
 ادلستوردة أف تتمتع بسهولة الوصوؿ إىل التوجيهات كادلعلومات عن تبعات ادلوافقة على استَتاد الزئبق.

ملء بالتوجيهات الرامية دلساعدة األطراؼ يف فيو كالدكؿ األعضاء كرحب شلثل االرباد األكركيب  - َٓ
هنا ربتاج إك بالتجارة ، كقاؿ إهنا تناكلت صبيع ادلسائل ذات الصلة ّادلادة  دبوجبكفق ادلطلوب االستمارات 

تقًتح صبلة أمور من بينها فصل االستمارات من  اتاجتماعغرفة فقط إىل تغيَتات زلدكدة. كقدـ ادلمثل كرقة 
عن االستمارة ىاء كربديد جهة اتصاؿ زلددة لتلقي ادلوافقات على عمليات االستَتاد، إضافةن إىل ألف إىل داؿ 

 من االتفاقية.  ُٕجهة االتصاؿ اليت ستيعُتَّ دبوجب ادلادة 
االجتماع قاؿ شلثل، ربدث نيابةن عن رلموعة من البلداف، إف جهات االتصاؿ  غرفة كعقب تقدًن كرقة - ُٓ

 يف الزئبق.بالتجارة جيب أف تعمل كجهات اتصاؿ زلددة فيما يتعلق  ُٕدبوجب ادلادة  الوطنية ادلعينة
إنشاء فريق اتصاؿ معٍت بادلسائل التقنية يشًتؾ يف رئاستو كل من السيدة كاترينا كقررت اللجنة  - ِٓ

عدة سادلوجيهات )الربازيل(، الستعراض مشركع التكارفاذلو ( كالسيدة ليتيشيا  يةمهورية التشيكاجلسيبكوفا )
 بُت يف الوثيقة، كىو ادلشركع ادلّدبوجب ادلادة كفق ادلطلوب االستمارات ملء البلداف يف 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3 ، ،اليت جرت يف اجللسة العامةادلناقشات مع مراعاة كتعديلو، حيثما دعت الضركرة 
 ج كسويسرا.االجتماع اللتُت قدمهما االرباد األكركيب، كالنركي غرفة كرقيتك 

كيف جلسة تالية، أفاد رئيس فريق االتصاؿ بأف الفريق قد توصل إىل اتفاؽ بشأف نيسخة مينقحة من  - ّٓ
 ككردت ىذه النسخة، ّادلادة  كفق ادلطلوب دبوجباالستمارات  ملءمشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف 

 .اتاجتماع غرفةيف كرقة 
على أساس مؤقت، ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان  ادلنقحات اعتمدت اللجنة مشركع التوجيهك  - ْٓ

 التوجيهات على النحو الذم اعتيمدت بو يف ادلرفق األكؿ ذلذا التقرير. كتردأثناء اجتماعو األكؿ. 
الزئبق أو مرّكبات الزئبق التي تزيد على  الفردية من مخزوناتالتوجيهات لمساعدة األطراؼ في تحديد  )ب(

 أطنان مترية سنوياً  15مترياً وكذلك مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتوّلد عنها مخزونات تزيد عن  طناً  55
تقًتح إدخاؿ تعديبلت من أجل  غرفة اجتماعاتكرقة  كالدكؿ األعضاء فيوقدـ شلثل االرباد األكركيب  - ٓٓ

 َٓأك مرٌكبات الزئبق اليت تزيد على دلساعدة األطراؼ يف ربديد ادلخزكنات الفردية من الزئبق  التوجيهاتتعزيز 
أطناف مًتية سنويان  َُطنان مًتيان باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها سلزكنات تزيد على 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4)، َُطنان مًتيان ك َٓ البالغة كيفية حساب ما إذا كانت القيم احلديةفيما يتعلق ب 
أنشطة ك  ركازات الفلزات التعامل معاكزىا؛ ككيفية التمييز بُت ادلخزكنات كادلصادر، ككيفية أطناف مًتية قد مت ذب

)د(، اليت  ُٓشطب الفقرة الفرعية إىل ، كفآخر  وف. كدعا أحد ادلمثلُت يؤيده شلثلادلتصلة هبا التجهيزك التعدين 
لزئبق، قائبلن اسلزكنات لتوليد  زلتمبلن  ان ر مصدبصفتو تيشَت إىل تنظيف أنواع الوقود األحفورم مثل الغاز الطبيعي 

ا من االتفاقية استبعادمهجرل كالغاز سبت مناقشتهما باستفاضة أثناء التفاكض بشأف االتفاقية ك  النفط إف
 بالصورة اليت اعتيمدت هبا. كمرفقاهتا

لذم قامت بو يف كيف ادلناقشات التالية بشأف التوجيهات مت اإلعراب عن تقدير عاـ لؤلمانة للعمل ا - ٔٓ
إعداد ىذه التوجيهات، كصرح البعض بأهنا جيدة الصياغة كديكن أف تساعد األطراؼ على الوفاء بالتزاماهتا 
دبوجب االتفاقية، كأف تتيح تقدير نطاؽ ادلخزكنات العادلية من الزئبق كمصادرىا. كقاؿ أحد ادلمثلُت بأف 
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 إمدادات الزئبق اليت تدخل البلد عن طريق التجارةيما يتعلق بف التوجيهات سوؼ تتناكؿ الشواغل اليت تراكد بلده
، كحث برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على حبث مثل ىذه الشواغل يف منتديات باعتبار البلد نقطة للشحن العابر

 التنسيق اإلقليمية اليت تتناكؿ التجارة يف ادلواد الكيميائية اخلطرة كالفلزات الثقيلة.
ادلركنة إتاحة ديكن تعديل مشركع التوجيهات فيها، من بينها مقًتحة ديد من ادلمثلُت رلاالت الع كأبرز - ٕٓ

إمدادات الزئبق العادلية دبوجب االتفاقية يقع ربديد توضيح أف عبء ك  ؛الوطنية الظركؼ كالقدرات مراعاةبغرض 
كتقدًن ادلعلومات بشأف  ،من االتفاقية َُدلادة يف امقارنة للمرجعية  اتإشار كإيراد نتجة، ػمي البلداف العاتق على 

على استَتاد الزئبق. كطلب أحد ادلمثلُت ادلزيد من التوضيح بشأف  يوافقبلد تًتتب على اليت التداعيات 
أف األمر كاقًتح دلصاعب احملتملة يف ربديد الكيانات القانونية، بالنظر إىل ا، فيها العمل اليت توقفادلستودعات 

 .‘‘تعدين الفلزات احلديدية’’ك ‘‘نفايات الزئبق’’أكثر دقة دلصطلحي حيتاج إىل تعريف 
بأنو على الرغم من أف  ، دبن فيهم شلثل ربدث نيابةن عن رلموعة من البلداف،كصرح العديد من ادلمثلُت - ٖٓ

مع أحكاـ  متسقةفإنو ينبغي ذلا مع ذلك أف تكوف  ،التوجيهات اليت من ادلقرر اعتمادىا لن تكوف ملزمة قانونان 
ينبغي اعتبار التوجيهات  إنوف ادلشركع احلايل يتجاكز متطلبات االتفاقية. كقاؿ أحد ادلمثلُت إاالتفاقية؛ كقيل 

 األطراؼ.ذبارب  بناء علىستعراض زبضع لبلكثيقة حية 

زئبق توليد الالصغَتة لصادر ادلغَت حكومية بأف البلداف اليت لديها عدد كبَت من  دلنظمةكصرح شلثل  - ٗٓ
احلجم اإلصبايل ادلتولد.  اإلببلغ عن تيشجَّع علىأف أطناف مًتية سنويان ينبغي  َُكاليت تينتج رلتمعة أكثر من 

الزئبق كمركبات الزئبق كميات شمل  تينبغي أف الفردية أخرل غَت حكومية أف ادلخزكنات  دلنظمةكأضاؼ شلثل 
، كأف مرافق التصنيع ادلخزكنةخفاء األحجاـ الفعلية اخلاضعة إلشراؼ كياف اقتصادم أك قانوين كذلك دلنع إ

 كميات  كأف ؛أطناف أك أكثر من الزئبق سنويان ينبغي اعتبارىا مصادر إلمدادات الزئبق َُالنقالة اليت تستعيد 
حتفظ هبا داخل مرافق مهجورة جيب أف ػمي من الشحنات كادلخزكنات غَت القانونية ال الذم تتم مصادرتوالزئبق 

 يف قوائم اجلرد الوطنية.كأف تيدرج  ‘‘رلهولة ادلصدرسلزكنات ’’على أهنا تيصنف 

، تعديلوك مشركع التوجيهات قررت اللجنة بأف يقـو فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل التقنية باستعراض ك  - َٔ
 جرتت اليت ادلناقشا يف االعتبارتؤخذ على أف ، يف اجللسة العامةحيثما تدعو الضركرة، من أجل مواصلة حبثو 

 اليت قدمها االرباد األكركيب.  االجتماعات غرفةككرقة  ةالعام اجللسةيف 
كيف دكرة تالية، أبلغ رئيس فريق االتصاؿ بأف الفريق توصل إىل اتفاؽ بشأف صيغة منقحة من مشركع  - ُٔ

طنان  َٓليت تزيد على التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ربديد ادلخزكنات الفردية من الزئبق أك مركبات الزئبق ا
أطناف مًتية سنويان، ككردت ىذه  َُمًتيان، ككذلك مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها سلزكنات تزيد على 

 الصيغة ادلنقحة يف كرقة غرفة اجتماعات. 

على أساس مؤقت ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان  ادلنقحاعتمدت اللجنة مشركع التوجيهات ك  - ِٔ
 ناء اجتماعو األكؿ. كترد التوجيهات على النحو الذم اعتيمدت بو يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير.أث

 11إذا كانت التوجيهات اإلضافية ضرورية بموجب الفقرة مسألة ما المقدمة بشأن المساىمات تجميع  )ج(
 من اتفاقية ميناماتا 3من المادة 

 تلـزقد ف عدـ معاجلة مسائل معينة يف كثائق توجيهية أخرليف حاؿ  بأنو كاحدة من ادلمثلُتصرحت  - ّٔ
من االتفاقية، بشأف ما إذا كاف ينبغي اإلببلغ عن مركبات  ّمن ادلادة  ُِتوجيهات إضافية، دبوجب الفقرة 
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كيفية تسجيل مزائج تتكوف من مركبُت أك بشأف  من الزئبق؛ ك  زلتواىااإلصبايل أك حسب  كزهناالزئبق حسب 
على الكمية اإلصبالية من  ادلنفردة أـتنطبق على ادلركبات  ان مًتيان طن َٓإذا كانت القيمة احلدية البالغة  كما ؛أكثر

كاقًتحت إضافة ىذه ادلسألة إىل جدكؿ أعماؿ فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل التقنية. كصرح شلثل  .صبيع ادلركبات
كفق االستمارات  دبلءادلتعلقة لتوجيهات النهائية ل كضع الصيغةتوجيهات إضافية قبل تلـز أية لن و آخر بأن

اكتساب خربة يف استخداـ قبل ك  هكمصادر  سلزكنات الزئبقتحديد ادلتعلقة بكالتوجيهات  ّادلادة  ادلطلوب دبوجب
أخرل، أمور ، إىل جانب اخلطيةبادلوافقة غَت حكومية بأف ادلعلومات اخلاصة  دلنظمة. كصرح شلثل االستمارات

أيضان على ادلوقع الشبكي لبلتفاقية على إمنا ليس فقط لؤلمانة ك  ،من االتفاقية ُٖدبوجب ادلادة  ف تتاحأينبغي 
 كغَتىم. الباحثُتمن جانب  لتحليلهاكذلك تيسَتان  ،االنًتنت

ت التوجيهات اإلضافية ببحث ما إذا كانادلعٍت بادلسائل التقنية قررت اللجنة أف يقـو فريق االتصاؿ ك  - ْٔ
 ّادلادة  كفق ادلطلوب دبوجباالستمارات دبلء ادلتعلق مشركع التوجيهات إصلازه ألعمالو بشأف دبجرد  ةريضرك 

اجللسة ادلناقشة اليت جرت يف على أف يأخذ يف االعتبار ادلتعلقة بتحديد سلزكنات كمصادر الزئبق، األعماؿ ك 
 . العامة
أف الفريق حبث مقًتحان قدمتو الياباف بشأف حساب  فريق االتصاؿ بالرئيس ادلشارؾ لكبعد ذلك، أفاد  - ٓٔ

يتح عليو، مل  ادلعركضةاألعماؿ األخرل  ككميةكميات الزئبق كمركبات الزئبق. كنظران للطابع التقٍت ذلذا ادلوضوع 
لبحث ادلقًتح تفصيليان، كلكنو خلص إىل أف ىذه ادلسألة مسألة مهمة تستحق  الوقت الكايففريق االتصاؿ ل

 لبحث بشأهنا مستقببلن.مواصلة ا
 أخذت اللجنة علمان بتقرير الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ.ك  - ٔٔ

 : النبعاثات8المادة  - 1

 مشلتادلعلومات الواردة يف الوثائق ذات الصلة، كاليت موجزة قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي،  - ٕٔ
 من االتفاقية ٖادلادة  دلطلوب دبقتضىالتوجيو اتقريران لفريق اخلرباء التقنيُت بشأف كضع 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6)  التوجيهات أعدىا ىذا الفريق، بشأف أفضل التقنيات  مشاريعكأربع رلموعات من
يف تنفيذ ؤلطراؼ لدعم توفَت البشأف ك ، (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1)ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية 

لبلنبعاثات قيم احلدكد القصول كضع يف خاصة يف ربديد األىداؼ ك ك ، ٖن ادلادة م ٓالتدابَت الواردة يف الفقرة 
(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.2) ادلادة)ب( من  ِالفقرة عمبلن باألطراؼ  تضعها، كبشأف ادلعايَت اليت قد ٖ 
(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3) كبشأف إعداد قوائم جرد االنبعاثات ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4). 

على  كاعتمادىا، اتالتوجيهع اريمشبوثائق  الًتحيبىذه الدكرة يف  خبلؿقد ترغب كقالت إف اللجنة  - ٖٔ
 النظر فيهابأف  تدكرتو األكىل. كأضاف يفرمسيان  لكي يعتمدىاعلى مؤسبر األطراؼ  كعرضهاأساس مؤقت، 

أنشطتها يف أثناء الفًتة االنتقالية  اهمن شأنو أف يسمح لؤلطراؼ كللبلداف األخرل باستخدام ادلؤقت اكاعتمادى
 من االتفاقية. ٖالرامية إىل تنفيذ ادلادة 

فريق اخلرباء التقنيُت السيد عادؿ شافعي عثماف )مصر( الرئيساف ادلشاركاف لقدـ  ،كعقب ىذا التقدًن - ٗٔ
شأف تكوين الفريق عرضان ب ،كالسيد جوف ركبرتس )ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمي كأيرلندا الشمالية(

 .أنتجها الفريقالتوجيهات اليت  من مشاريعكاجملموعات األربع 
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مشل أصحاب ادلصلحة كاخلرباء األكاددييُت ك تمثيل إقليمي كامل سبيز بكقاؿ السيد عثماف بأف الفريق  - َٕ
. ادلدينكاجملتمع  يةمن قطاعات الصناعات ادلعنشلثلُت كاحلكوميُت يف رلاؿ انبعاثات الزئبق كتنظيمو، إىل جانب 

تفاقيات بازؿ، كركترداـ كاستكهومل كمن الشراكة العادلية للزئبق أمانة ابدعم من  كأضاؼ بأف الفريق قد حظي
 التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة. 

، أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئيةالتوجيهات بشأف  ركبرتس أكجز السيد بعد ذلك - ُٕ
الصناعة كادلنظمات غَت احلكومية إىل قطاع من ادلعلومات اليت قدمتها البلداف، ك  إف فريق اخلرباء استفاد قائبلن 

دلشركع األكؿ الذم عيمم على نص االتعليقات اليت كردت استجابة لكأخذ يف االعتبار جانب جهات أخرل، 
كشدد على أف من األمهية دبكاف  .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/1) َُِٓالبلداف كغَتىا يف سبوز/يوليو 

مشركع  كأضاؼ أفتعتمد على الظركؼ احمللية. إمنا تذكر أف التقنية ادلتاحة األفضل بالنسبة دلنشأة معينة 
 كال ينبغي، ان مناسب تراهما  طائفة من التقنيات ذات الصلة اليت قد تستخدمها البلداف حسبصف ي اتالتوجيه

اللجنة من جانب توجيهات الاعتماد أكصى ب. كأضاؼ أف فريق اخلرباء شكاؿاألمن  شكل بأماعتبارىا ميلزمة 
 الرمسي من جانب مؤسبر األطراؼ.  اعتمادىاعلى أساس مؤقت، قبل 

 ٖمن ادلادة  ٓكصرح بأف مشركع التوجيهات لدعم األطراؼ يف تطبيقها لؤلحكاـ الواردة يف الفقرة  - ِٕ
تسعى دلساعدة األطراؼ يف اختيار  كىذه التوجيهات النفاذ، تفاقية حيز تتناكؿ ادلنشآت اليت بينيت قبل دخوؿ اال

فريق اخلرباء التقنيُت  أفأضاؼ تلك ادلصادر. ك  الناصبة عناالنبعاثات ادلتعلق بضبط لتزامها كيفية تناكذلا ال
لتقليل اأك اذلواء  االنبعاثات إىلضبط الرامية إىل  حبث التقنيات كادلمارساتعلى  لواليتو اقتصر يف عملو ككفقان 

  .ُْك ُّؤلطراؼ دبوجب ادلادتُت ادلتاح لالدعم بادلتعلقة ادلعلومات  يشمل، كمل منها

 ٖ)ب( من ادلادة  ِ الفرعية الفقرةعمبلن بضعت بادلعايَت اليت كي  فيما يتعلقشركع التوجيهات كبالنسبة دل - ّٕ
 ‘‘ادلصادر ذات الصلة’’راؼ بوضع معايَت لتحديد تسمح لؤلطالفرعية من االتفاقية، أشار إىل أف تلك الفقرة 

ما دامت ميدرجة يف ادلرفق داؿ لبلتفاقية، فئات ادلصادر الػلكل فئة من  ٖدلادة اخلاضع ألحكاـ اإلصبايل الزئبق 
من فئات كل فئة   الناصبة عنبادلائة من االنبعاثات  ٕٓاألطراؼ تغطي ما ال يقل عن  تضعهاادلعايَت اليت 

اليت قد للزئبق الكلي ادلصادر الصغَتة نسبيان بأف تستبعد أف تلك ادلعايَت تسمح لؤلطراؼ أضاؼ ك  .ادلصادر
 ربديدىا لوال ذلك صعبان كمكلفان.يكوف 

كفيما يتعلق دبشركع التوجيهات بشأف قوائم جرد االنبعاثات، صرح بأف األطراؼ قد ذبد أف من ادلفيد  - ْٕ
، حبيث ديكنها النفاذالتصديق على االتفاقية، أك قبل دخوؿ االتفاقية حيز كضع مثل ىذه القوائم قبل قيامها ب

على الرغم من أف التوجيهات تنطبق حصريان على  أنو، مضيفان ٖتقييم نطاؽ العمل البلـز لبلمتثاؿ للمادة 
طبلقات يف كمرجع لؤلطراؼ يف كضع قوائم اجلرد اخلاصة باإل  تكوف مفيدةادلصادر اليت تغطيها تلك ادلادة فقد 

 . كادلاءاألرض 

ينبغي ك تستند إىل أفضل ادلعلومات ادلتاحة حاليان،  اتكيف اخلتاـ صرح بأف كثائق مشركع التوجيه - ٕٓ
أنو من األمهية دبكاف أضاؼ مع توافر بيانات أفضل كربسن التكنولوجيا؛ ك ك اعتبارىا كثائق حية تتطور بالتجربة 

 ات الستعراضها كربديثها دكريان.ترتيب أف يضعبالنسبة دلؤسبر األطراؼ 

ادلطلوبة كيف ادلناقشة اليت تلت ذلك، أشاد ادلمثلوف كثَتان بعمل اخلرباء يف كضع مشركع التوجيهات  - ٕٔ
الغرض. كقد تفي بك  ةكمتوازن ة،، كشاملةكاضح ابأهن كتكرر كصف التوجيهاتمن االتفاقية،  ٖادلادة  دبوجب

ينبغي أف يتطور على أساس ادلستجدات،  كأنوتوجيهات ليس إلزاميان لوحظ على نطاؽ كاسع بأف مشركع ال
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على الصعيد  اخلاصة كالسماتكشدد العديد من ادلتحدثُت على ضركرة التحلي بادلركنة ألجل مراعاة السياقات 
ؿ دلؤسبر عتماده رمسيان أثناء االجتماع األك اللبلعتماد ادلؤقت دلشركع التوجيهات ك  تأييد عاـ ككاف ىناؾ. احمللي

مشركع  بأف ،األطراؼ. كصرح العديد من ادلمثلُت، من بينهم شلثل ربدث نيابة عن رلموعة من البلداف
 ادلبكر. ىاتنفيذعلى االتفاقية ك التصديق  من أجلالبلداف  اجلهود اليت تبذذلا ييسرالتوجيهات 

دلمارسات البيئية كفيما يتعلق دبشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ا - ٕٕ
(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1) لضبط الوارد كصفها ، صرح أحد ادلمثلُت بأف تنفيذ التدابَت ادلتقدمة نسبيان

عتمد إىل حد بعيد على القدرات التقنية كعلى الظركؼ االقتصادية اليت دير هبا كل بلد من البلداف. ياالنبعاثات 
مستول األداء باإلشارة إىل ادلرافق اجلديدة كالقائمة اليت قدمت عن كتساءؿ شلثل آخر عما إذا كانت األرقاـ 

. كصرح أحد ادلمثلُت بأف معايَت رصد بوجو عاـالصناعة  إرشادية على مستولإلنتاج خبث االمسنت ذات قيمة 
شأف  معلومات ب أممنطقة أك بلد بعينو، كبأف التوجيهات مل تقدـ  بأم خاصةانبعاثات الزئبق ال جيب أف تكوف 

رصد بالتقنيات اجلديدة لتتعلق كبأنو ينبغي إعداد تعليمات  ،لبلنبعاثات ادلتواصلرصد الكلفة تشغيل نيظم 
 من التوجيهات.  ٔيف الفرع  اليت تردلزئبق انبعاثات ا

 UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.2التوجيهات الواردة يف الوثائق  دبشاريعكفيما يتعلق  - ٖٕ
بأنو ينبغي نفسو ، على التوايل، صرح ادلمثل UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4ك UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3ك

عن التقدـ إلببلغ ادلتعلقة باادلعايَت  باالقًتاف معضبط القيم احلدية لبلنبعاثات عند حد أدىن أك أقصى، 
 تضعهايَت اليت قد التوجيهات اخلاصة بادلعا مرفقكأنو ينبغي اإلشارة إىل دراسات احلالة ذات الصلة يف  ؛حرزلػمي ا

من  ٖادلادة ب عمبلن االنبعاثات جرد )ب(؛ كأف الشفافية يف منهجية إعداد قوائم  ِالفقرة عمبلن باألطراؼ 
 أمهية حامسة.تتسم باالتفاقية 

 ِالفقرة عمبلن باألطراؼ  تضعهابادلعايَت اليت قد  ادلتعلقةكباإلشارة إىل الفرع جيم من التوجيهات  - ٕٗ
 ٕٓ الرقم البالغ و جيب التعامل مع، صرح أحد ادلمثلُت بأن(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3) ٖة )ب( من ادلاد

 ،يستخدـ يف البدايةدرجة يف ادلرفق داؿ على أنو معيار ػمي النبعاثات المن كل فئة من فئات مصادر ا بادلائة
نظمة غَت حكومية بأف دل ثلدينامي. كصرح شل معاملتو كمعيارعن قد تنتج كذلك لتفادم مصاعب التنفيذ اليت 

يتطلب أف زبضع قد  معينة من فئات ادلصادرمن االنبعاثات يف فئة  بادلائة ٕٓااللتزاـ بضبط ما ال يقل عن 
على مر فعاؿ إدارهتا على ضلو متسق ك إىل استعراض دكرم لضماف  ضمن تلك الفئة يتم ضبطهاادلصادر اليت 

 ةشركع التوجيهات الوارددبلية كإنشاء مصادر جديدة. كفيما يتعلق ادلصادر احلا عمليات إغبلؽيف ضوء  الزمن
الطريقة ادلستخدمة  و ينبغي ربديدإضافة صبلة تفيد بأن اقًتح ادلمثل (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4)يف الوثيقة 

 .ادلفتوحة لبلطبلع العاـبيانات اجلرد كإدراجها يف قاعدة البيانات  للتعرؼ على

قانونان دلشركع التوجيهات،  ادللزمةتحدث نيابة عن رلموعة من البلداف على الطبيعة غَت كشددت شلثلة ت - َٖ
. ٖضع للتفسَت ادلستمر يف ضوء أحكاـ االتفاقية ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة كادلادة خيينبغي أف  الذم

ديكن  ٖللمادة  اليت كضعت يهاتتوجالكأف مشركع  مرفقيف لتقنيات الناشئة إدراج اأنو ينبغي أيضان إىل  كأشارت
  .ٗادلادة  أف يكوف مفيدان أيضان يف إطار

يتطلب كذكر العديد من ادلمثلُت بأف استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية قد  - ُٖ
، يةهتا دبرحلة انتقاللبلداف اليت سبر اقتصاداكذلك للبلداف النامية ك لالدعم ادلايل، كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا 

يف مشركع التوجيهات درجة لػمي االتكنولوجيات ، إف نيابة عن رلموعة من البلدافمتكلمان بال ،أحد ادلمثلُت كقاؿ
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، يف حتياجاهتا، كبغض النظر عن التكلفةتقييماهتا العلى أساس جلميع البلداف بسهولة  جيب أف تكوف متاحة
دكر رئيسي يف نقل تقـو بعن رلموعة من البلداف، بأف ادلراكز اإلقليمية نيابة قاؿ شلثل آخر، ربدث أيضان  حُت

، نظران ذات صلة مباشرة بالظركؼ الوطنية السائدة يف ببلدىا ليستكقالت شلثلة إف ادلادة ادلقدمة التكنولوجيا. 
 .ألف ادلعلومات التقنية الضركرية غَت مبينة حاليان يف الوثيقة

يف منطقتو، تثَت قلقان شديدان ، كىو مسألة ةادلفتوحألماكن اإلحراؽ يف ان أف كعرب شلثل عن القلق م - ِٖ
ينبغي ، يف دكرهتا اخلامسةاللجنة لتكليف صدر عن طبقان بأنو كردان على ذلك أشار الرئيس، حيظى بادلعاجلة.  ال

 اجتماعو األكؿ. يفىذه ادلسألة لعرضو على مؤسبر األطراؼ  بشأفتقرير إعداد 
تحديد اخلاصة ببرنامج األمم ادلتحدة للبيئة موقع رلموعة أدكات  تغيَتح شلثل آخر بأنو ينبغي كاقًت  - ّٖ

كمياتو من ادلوقع الشبكي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل ادلوقع الشبكي التفاقية  ادلتسرب كتقديرالزئبق 
 .، كذلك لسهولة الرجوع إليهاميناماتا

إلدارة  عامةاسًتاتيجية يشمل ومية أنو ينبغي دلشركع التوجيهات أف اقًتح شلثل منظمة غَت حكك  - ْٖ
مصادر الطاقة ادلتجددة تشمل ادلنشآت اليت تعمل بطاقة الفحم أف ادلتعلقة بالنفايات كأنو ينبغي للتوجيهات 

 اخلطوات ادلتخذة يف ىذا اجملاؿ. بكأف تيقر 

ادلناقشات  بتيسَتريق اخلرباء التقنيُت اف ادلشاركاف لفأف يقـو الرئيسكعقب ادلناقشة، اتفقت اللجنة على  - ٖٓ
كادلسائل التقنية  العملي ىاكتنفيذغَت الرمسية بُت األطراؼ ادلعنية بشأف اجلوانب ادلفاىيمية دلشركع التوجيهات، 

 .اليت أثَتت
َت الرمسية، كقدـ كرقة لفريق اخلرباء التقٍت تقريران بشأف نتائج ادلشاكرات غ ادلشارؾكبعد ذلك قدـ الرئيس  - ٖٔ
تشمل يف مرفقها تعديبلت مقًتحة على مشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة  اتاجتماع غرفة

ادلعايَت اليت قد ب ادلتعلقة ادلبادئ التوجيهيةمشركع ك ، (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1)كأفضل ادلمارسات البيئية 
ادلبادئ ، كمشركع (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3) ٖادة )ب( من ادل ِالفقرة عمبلن بتضعها األطراؼ 
إذا اعتمدهتا  كىذه ادلشاريع،، (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4)االنبعاثات جرد عداد قوائم التوجيهية ادلتعلقة بإ
عن عدد من عمليات التحرير ادلًتتبة ستسفر  ،األمانة ية الصادرة عنالتوجيه كثائق ادلبادئاللجنة كأيدرجت يف 

 أف ييعهد هبا إىل األمانة. الرئيس لى ذلك لوثائق التوجيهات، كاليت اقًتحع

كأثناء ادلشاكرات غَت الرمسية. كعلى الرغم  اجللسة العامةكأكجز أيضان عددان من ادلسائل اليت نوقشت يف  - ٕٖ
 االختياريةيعة الطب يوضحالتعديبلت ادلقًتحة، دبا يف ذلك نص  ادلطركحة عاجلتها الشواغلمن أف عددان من 

مل ديكن تناكذلا نتيجة لنقص ادلعلومات التقنية الضركرية. كشدد  الشواغللتوجيهات، فإف بعض ىذه بللتزاـ بال
كيطالب مؤسبر تستند إىل ادلعلومات ادلتوافرة حاليان، كلكنها كثائق دينامية  ادلبادئ التوجيهيةعلى أف كثائق 
. كشدد عدد من كربديثها حسب االقتضاءإبقائها قيد االستعراض ب ٖمن ادلادة  َُلفقرة األطراؼ كفقان ل

األطراؼ على أمهية ربديث التوجيهات حبيث تعكس الظركؼ اليت ال تغطيها التوجيهات تغطية كاملة بشكلها 
 احلايل. 

حاجة  بأف شبة ،كأثناء ادلشاكرات غَت الرمسية ةالعام اجللسة، أثناء قد صرح كقاؿ إف عددان من األطراؼ - ٖٖ
من  ٖإىل بناء القدرات كالتدريب، كذلك لتمكُت صبيع األطراؼ من االستفادة من التوجيهات كلتنفيذ ادلادة 

. كقاؿ إف ادلشاريعيف مقًتحات  هبذا الشاغل، لكي يتجسد الوكاالت ادلنفذةقًتيح أنو ينبغي إشعار ، كااالتفاقية
، إىل جانب موضوعات أخرل، كأشار أيضان إىل ٖادلادة بشأف تنفيذ  حلقات دراسية شبكيةقد زبطط لعاألمانة 
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ظركفها الوطنية  تأخذسمح لؤلطراؼ بأف يالتوجيهات فإف تعريف أفضل التقنيات ادلتاحة تظهره دلا  كفقان أنو 
ة تنفيذ تدابَت رقابة رئيسياألطراؼ غَت القادرة على ، دبا يف ذلك قيودىا التقنية كادلالية، كأف يف االعتبار اخلاصة

 من االتفاقية.  ُْك ُّ ادلادتُتدبوجب  ادلتاحمن الدعم  ديكنها أف تستفيدألسباب تقنية أك مالية 

فتوحة بصفتو مصدران ادلماكن اإلحراؽ يف األبشأف  القلقعن  قد أعربكأضاؼ أف عددان من األطراؼ  - ٖٗ
اخلامسة من برنامج األمم ادلتحدة دكرهتا  يفالنبعاثات الزئبق. كبصدد إشارتو إىل أف اللجنة كانت قد طلبت 

ربديثو لتقييم الزئبق العادلي كتقدًن تقرير بشأف ذلك إىل يف إطار للبيئة القياـ جبمع ادلعلومات بشأف ىذا ادلوضوع 
اجتماعو األكؿ، أشار إىل أف اللجنة قد ترغب يف تشجيع البلداف على تزكيد األمانة  يفمؤسبر األطراؼ 

اجتماعو األكؿ. كأضاؼ بأف  يفتقرير حوؿ ىذا ادلوضوع إىل مؤسبر األطراؼ  تقدًنَت بادلعلومات من أجل تيس
ييفيد  ان كاضح ان بيان يتضمنأفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية ب ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقةمشركع 

، كأشار كذلك إىل أف عددان عنهاأف ييصرؼ ينبغي  “شلارسة بيئية سيئة”يف األماكن ادلفتوحة يعترب اإلحراؽ بأف 
كالية  ليست ضمن نطاؽمن األطراؼ قد أعربوا عن قلقهم بشأف اإلطبلقات؛ كعلى الرغم من أف ىذه ادلسألة 

 فريق اخلرباء فإهنا مسألة مهمة ينبغي دلؤسبر األطراؼ أف يتناكذلا. 

ريثما يتم  الوثائق التالية ؤقتاعتمدت اللجنة على أساس م ادلشارؾكيف أعقاب تقدًن تقرير الرئيس  - َٗ
مشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة : رمسيان من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ ااعتمادى

ادلعايَت اليت قد ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة ب، كمشركع (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1)كأفضل ادلمارسات البيئية 
ادلبادئ ، كبشأف مشركع (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3) ٖ)ب( من ادلادة  ِفقرة الب عمبلن تضعها األطراؼ 

، على النحو الذم عيدلت بو (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4)االنبعاثات جرد عداد قوائم التوجيهية ادلتعلقة بإ
الدعم  توفَتبشأف ، ككذلك مشركع التوجيو اتاالجتماع غرفةللتعديبلت ادلقًتحة الواردة يف ادلرفق لورقة  كفقان 
قيم احلدكد ، كخاصة يف ربديد األىداؼ ككضع ٖمن ادلادة  ٓالتدابَت الواردة يف الفقرة تنفيذ يف طراؼ لؤل

، بدكف تعديل. أما التعديبلت ادلراد إدراجها يف (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.2)لبلنبعاثات  القصول
 .، فًتد يف ادلرفق الثالث ذلذا التقريرAdd.4ك Add.3ك UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1 التوجيهات يف الوثائق

 : الموارد المالية واآللية المالية13المادة  - 3
بشأف  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/7ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  فأكجىزالفرعي، البند قدَّـ شلثِّل األمانة  - ُٗ

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/8دلية؛ كالوثيقة مشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كرللس مرفق البيئة العا
دلرفق البيئة العادلية بشأف االسًتاتيجيات كالسياسات كاألكلويات الربنارلية ادلبادئ التوجيهية بشأف مشركع 

القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت ديكن أف ربصل ك الشاملة كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها، 
، احملتوية على تقرير UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9لصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية؛ كالوثيقة على دعم من ا

بالتمويل، كادلنشأ يف الدكرة السادسة للجنة؛ كالوثيقة ادلعٍت العامل ادلخٌصص لفريق اخلرباء الرئيسُت ادلشاركىُت 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6 التنفيذم لربنامج البيئة بشأف اخليارات كما ، احملتوية على تقرير من ادلدير

 يتصل هبا من الًتتيبات اإلدارية يف إطار برنامج البيئة، بوصفو ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدَّد.
 :القياـ دبا يليالدكرة احلالية  يفقد تود كقاؿ إف اللجنة  - ِٗ

ؼ كرللس مرفق البيئة العادلية كتوافق عليو مشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراأف تستعرض  )أ( 
بصفة مؤقتة بقىصد إحالتو إىل رللس مرفق البيئة العادلية قبل النظر فيو كاعتماده رمسيان يف االجتماع األكؿ دلؤسبر 

 األطراؼ؛
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دلرفق البيئة العادلية بشأف االسًتاتيجيات كالسياسات ادلبادئ التوجيهية تنظر يف مشركع أف  )ب( 
ويات الربنارلية الشاملة كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها كبشأف القائمة اإلرشادية لفئات كاألكل

األنشطة اليت ديكن أف ربصل على دعم من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية مع الًتكيز على إقرارىا رمسيان 
 يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ؛

فًتة التجديد السابعة  إلرشادركع التوجيهات إىل رللس مرفق البيئة العادلية ربيل مشأف  )ج( 
 للصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية فيما يتعٌلق باتفاقية ميناماتا؛

العامل ادلخصص كتقرير ادلدير لفريق اخلرباء تنظر يف التقرير الذم أعده الرئيساف ادلشاركاف أف  )د( 
احملدد لربنامج الدكيل لبشأف ادلؤسسة ادلضيفة كغَت ذلك من الًتتيبات  ان مقًتحكأف تعد البيئة التنفيذم لربنامج 

 مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.جانب من اعتماده كاحتماؿ النظر فيو من أجل 
اقية ميناماتا يف كبعد ذلك قدَّمت شلثلة مرفق البيئة العادلية تقريران عن أنشطة مرفق البيئة العادلية لدعم اتف - ّٗ

. كقالت إف مرفق البيئة العادلية ملتـز بإصلاح َُِٓكتشرين األكؿ/أكتوبر  َُِْالفًتة ما بُت سبوز/يوليو 
الًتتيبات ادلتعلق بالتصديق ادلبكِّر كالتنفيذ اتساقان مع القرار الرامية إىل للبلداف يف جهودىا  الدعمكيقدـ االتفاقية، 

اللجنة يف دكرهتا السادسة، أقٌر اليت أصدرهتا مية دلؤسبر ادلفوَّضُت. كاستجابة إىل التوجيهات ادلالية يف الوثيقة اخلتا
لتمكُت البلداف غَت ادلوقِّعة كاليت  َُِٓرللس مرفق البيئة العادلية تنقيح معايَت األىلية يف كانوف الثاين/يناير 

للحصوؿ على دعم مرفق البيئة العادلية من  مؤٌىلةمن أف تصبح تتخذ خطوات ملموسة للتصديق على االتفاقية 
كإهناء استخداـ الزئبق يف الرامية إىل زبفيض وطنية العمل الٌكلية التفاقية ميناماتا كخطط األتقييمات الأجل إعداد 

، كاف مرفق البيئة العادلية قد قدَّـ الدعم َُِٓتعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ. كحىت تشرين الثاين/نوفمرب 
خطة عمل كطنية. كأثناء الفًتة، خٌصص  ُّكلوضع ٌكلية التفاقية ميناماتا، األتقييمات تقييمان من ال ْٕإلجراء 

مليوف دكالر  ُُْ قيمتو يف ادلائة من مبلغ ُٕأك نسبة  -مليوف دكالر  ٔ,ِْمرفق البيئة العادلية يف برارلو مبلغ 
كذلك  -( َُِٖحزيراف/يونيو  - َُِْسادسة )سبوز/يوليو دلشاريع الزئبق أثناء فًتة التجديد الجرل زبصيصو 

إدارة نفايات الزئبق يف رلاؿ الرعاية الصحية، كخفض إنتاج تتعلق بمن أجل طائفة متنوعة من ادلشاريع 
 َّٔكاستخداـ الزئبق يف عمليات التصنيع، كأنشطة التمكُت كبناء القدرات. ككاف من ادلتوقَّع أف تزيل ادلشاريع 

طن. كمنذ تشرين  ُ َََقدرىا ك رحلة التجديد السادسة الكمية ادلستهدفة دلالزئبق، حوايل ثلث  طنان من
، قدَّـ مرفق البيئة العادلية الدعم لثماين بلداف إضافية يف إجراء التقييمات األٌكلية التفاقية َُِٓالثاين/نوفمرب 

مبليُت دكالر تقريبان يف أحدث  َُتمد مبلغ خطط العمل الوطنية. كقد طيًلب إىل اجمللس أف يعكضع ميناماتا ك 
 التنفيذ ادلبكِّر لبلتفاقية.اليت هتدؼ إىل دعم شاريع ادلمن أجل من خطط العمل خطة 

 العالمية البيئة مرفق ومجلس الزئبق بشأن ميناماتا اتفاقية في األطراؼ مؤتمر بين التفاىم مذكرة مشروع )أ(
مشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كرللس  على ضلو مؤقت، كاف ىناؾ تأييد عاـ ألف ييعتمد، - ْٗ

إجراء تعديبلت.  ااقًتح اثنُت ، بيد أف شلثلُتUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/7يف الوثيقة الوارد  مرفق البيئة العادلية
يف  األمهية أمر شديد أف تنعكس تعليقاتو يف التقرير احلايل، إف ضماف الشفافية كادلوضوعية طالبان ، اكقاؿ أحدمه

، كذلك االتفاقيةدبوجب التكنولوجيا اإلجراءات كادلقررات اليت تنٌظم احلصوؿ على ادلوارد ادلالية الدكلية كنقل 
كقاؿ شلثل دلنظمة غَت حكومية إف ادلعلومات بشأف  .اتالقرار عملية ازباذ تسييس ل أية احتماالتتجنُّب ل

 ب أف تتاح بشكل فورم.ادلشاريع اليت ديوذلا مرفق البيئة العادلية جي
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كأف تقدـ يف بشكل غَت رمسي بشأف مشركع مذكرة التفاىم  ادلهتمةكاتًٌفق على أف تتشاكر األطراؼ  - ٓٗ
 إىل اللجنة بشأف نتائج ادلشاكرات. ان تقرير دكرة الحقة 

ينبغي بعد ادلشاكرات غَت الرمسية، اتفقت اللجنة على صيغة منقحة من مشركع ادلذكرة كقررت أنو ك  - ٔٗ
كيعتمدىا بشكل رمسي يف االجتماع  ، قبل أف ينظر فيهاتقدديها إىل رللس مرفق البيئة العادلية لكي ينظر فيها

 كترد الصيغة ادلنقحة من مشركع ادلذكرة يف ادلرفق الرابع ذلذا التقرير. األكؿ دلؤسبر األطراؼ.
تراتيجيات والسياسات واألولويات البرنامجية مشروع المبادئ التوجيهية لمرفق البيئة العالمية بشأن الس )ب(

الشاملة، وأىلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها، وبشأن القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة التي 
 يمكن أن تحصل على دعم الصندوؽ الستئماني لمرفق البيئة العالمية

دلرفق البيئة العادلية بشأف التوجيهية ادلبادئ اقًتح عدة شلثلُت إدخاؿ تعديبلت على مشركع  - ٕٗ
االسًتاتيجيات كالسياسات كاألكلويات الربنارلية الشاملة، كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها، كبشأف 

 القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت ديكن أف ربصل على دعم الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية.
مرفق البيئة العادلية ينبغي أف يواصل العمل إف بالنيابة عن رلموعة من البلداف، تكلمت ثلة، كقالت شل - ٖٗ

لتحديد  كالنفايات ذات الصلة بادلواد الكيميائية األخرل بطريقة منٌسقة مع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
إىل  (جيم). كاقًتحت إضافة فئة جديدة كوؾبالنسبة جلميع الصالفوائد ادلشًتكة اليت تنطوم على كدعم ادلشاريع 

إىل  ملزمةىداؼ االتفاقية ذات الصلة بالصحة، كاقًتحت أيضان أف تكوف القائمة كذلك ألالقائمة اإلرشادية، 
 يف الزئبق.إصبالية أف تتوٌخى الفئات تلك اجملاالت اليت من شأهنا أف تتيح زبفيضات ك حدو ما 

يف كقتها لكي يينظىر فيها أثناء ادلفاكضات ادلبادئ التوجيهية تيستىكمىل  جيب أفإنو كقاؿ عدة شلثلُت  - ٗٗ
سنة يف أكائل تبدأ اليت من ادلقرر أف بشأف مرحلة التجديد السابعة للصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية، 

مليوف  ُُْلغ زبصيص مبإنو على الرغم من بالنيابة عن رلموعة من البلداف، تكلمت  ،. كقالت شلثلةَُِٕ
من التمويل دبجرد دخوؿ االتفاقية حيِّز  يلـز مزيددكالر للزئبق لفًتة التجديد السادسة دلرفق البيئة العادلية، سوؼ 

كإنو ينبغي زبص الرقابة؛ اليت أحكامها كليس فقط النفاذ. كقالت أيضان إف صبيع أحكاـ االتفاقية تعترب إلزامية، 
؛ كأضافت أف بالتزاماهتا سبكِّن األطراؼ من التقيُّدمشولية كأف تقدِّـ ادلساعدة بطريقة  أف تكوف اآللية ادلالية قوية،

 .سليملتلبية أىداؼ االتفاقية كينبغي بالتايل أف يتم ربديده بشكل يتسم بأمهية حامسة الربنامج احملدَّد 
إقرارىا ينبغي أف تستند إىل  التوجيهات ادلعتـزإف بالنيابة عن رلموعة من البلداف، تكلم كقاؿ شلثل،  -ََُ

يف الدكرة السادسة للجنة. كقاؿ عدة شلثلُت إنو االنتقالية، كاليت مت اعتمادىا لفًتة ادلخصصة لالتوجيهات ادلؤقتة 
اليت غَت األطراؼ لجهات من مساعدة مرفق البيئة العادلية لتتوفر حىت بعد دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ، ينبغي أف 

 التصديق عليها.ريثما تقـو بسن نٌية للتصديق على االتفاقية كتنفيذ أحكامها حبتبذؿ اجلهود 
 ينبغي أف يركِّز على ادلشاريع اليت تقودىا البلداف كاليت تتطٌلب مبالغمرفق البيئة العادلية إف  شلثلكقاؿ  -َُُ
ب شلثل آخر عن موافقتو على . كأعر من حيث نطاقاهتا عدة قطاعاتلتعترب إقليمية أك شاملة ك كبَتة نسبيان   سبويل

ضمن  الدعمربديد االتفاقية دكف اللتزامات األطراؼ امتثاؿ إىل تيسَت الرامية ادلشركع أكلوية للمشاريع  يضع أف
دبوجب االتفاقية سوؼ تدرج يف إطار كالية ادلنفذة األنشطة أف كقاؿ إنو ينبغي أف يوضِّح كحدىا، ىذه ادلشاريع 

إف التوجيهات دلرفق البيئة العادلية ينبغي أف تكوف كاضحة كمتماسكة، أحد ادلمثلُت قاؿ مرفق البيئة العادلية. ك 
 الًتكيز رلاؿضمن أكلوية لدعم التنفيذ الفٌعاؿ لبلتفاقية؛ كينبغي استخداـ ادلوارد ادلتاحة بوضع حبيث تسمح 

أف تبقى كما ينبغي در اإلمكاف؛  للمواد الكيميائية كالنفايات يف مرفق البيئة العادلية بشكل فٌعاؿ قاألساسي 
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حلُت انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر قيد االستخداـ التوجيهات ادلؤقتة اليت أقرهتا اللجنة يف دكرهتا السادسة 
 األطراؼ.

األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل إىل أف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية  كأشار -َُِ
أف ربدِّد، بالتشاكر مع أمانة مرفق  ،ُِ/ٕ-س من مقرره ا ٗك ٖ، يف الفقرتُت إىل األمانة باستكهومل، قد طل

 تتناكؿالبيئة العادلية، عناصر زلتملة لتوجيهات من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل إىل مرفق البيئة العادلية، 
قريران عن ىذه العناصر إىل اللجنة يف دكرهتا تتقدِّـ تفاقييت بازؿ كركترداـ كأف الأيضان األكلويات ذات الصلة 

عناصر معلومات عن التقدُّـ احملرز يف ربديد  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/8الوثيقة كتقدـ السابعة. 
مرفقها قائمة أٌكلية غَت جامعة بنماذج  ، كترد يفَُِٔطريق لسنة التوجيهات ادلذكورة، كما تتضمن خريطة ال

تتناكؿ أيضان أكلويات ذات صلة يف اتفاقييت ، ك ق البيئة العادلية يف سياؽ اتفاقية استكهوملرفلؤلنشطة اليت ديوذلا م
 بازؿ كركترداـ.

كقاؿ شلثل منظمة غَت حكومية إف األنشطة ادلؤٌىلة للحصوؿ على التمويل ينبغي أف تشمل األنشطة  -َُّ
اد من أجل إجراء تقييم لبلحتياجات ، كأضاؼ أنو ينبغي كجود اعتمِِك َِك ُٖك ُٔادلنفذة دبوجب ادلواد 

أفضلية يف الوصوؿ إىل النامية اجلزرية الصغَتة كللدكؿ لتيسَت استعراض التوجيهات؛ كأف تتاح ألقل البلداف منوان 
ؾ، كادلساعدة يف إعداد  اآللية ادلالية، على سبيل ادلثاؿ عن طريق زبفيض الشركط اخلاصة بالتمويل ادلشًتى

ة ىامش من احلرٌية بالنسبة ألىلية ادلشاريع. كقاؿ شلثل دلنظمة غَت حكومية أخرل إنو مقًتحات سبويل كإتاح
، دبا يف ذلك فيما يتعٌلق النامية ينبغي إتاحة التمويل للتعامل مع مدافن القمامة ادللوَّثة يف الدكؿ اجلزرية الصغَتة

إف ىناؾ حاجة إىل مزيد من التمويل من باالحتواء لؤلجل القصَت كالتنظيف يف األجل ادلتوسط. كقاؿ شلثل آخر 
 أجل التعليم كإعبلـ العامة.

، فريق اتصاؿ يشارؾ يف رئاستو السيد غريغ فيليك )كندا( كالسيدة كأنشأت اللجنة، عقب ادلناقشة -َُْ
نسخة منقَّحة من أف يعد يف ادلسائل ادلالية. كطيًلب إىل الفريق لكي يقـو بالنظر )جامايكا( غوثرم جيلياف 
 نتائج، مع مراعاة UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/8دلرفق البيئة العادلية ادلبيَّنة يف الوثيقة ادلبادئ التوجيهية مشركع 

 ادلناقشة يف اجللسة العامة.
تشتمل على  اتاجتماع غرفةكيف جلسة تالية، قدـ الرئيس ادلشارؾ يف رئاسة فريق االتصاؿ كرقة  -َُٓ

لفتو االنتباه إىل النص ادلوضوع  كيف معرضفريق االتصاؿ.  أعدىا توجيهيةادلبادئ النيسخة مينقحة من مشركع 
الدعم الذم يقدمو مرفق  للحصوؿ علىبشأف أىلية البلداف اليت مل تيصدؽ بعد على االتفاقية  مربعةبُت أقواس 

داف النامية ، صرح بأف فريق االتصاؿ قد أكصى بأف تيشجع اللجنة البلمن أجل أنشطة التمكُتالبيئة العادلية 
 على القياـ بذلك ،للحصوؿ على مثل ىذا الدعم مل تسع بعد، كاليت يةكالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال

قبل االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كأكصى الفريق كذلك بدعوة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل تقدًن مشركع 
الصندكؽ لتوفَت ادلعلومات من أجل التجديد السابع دلوارد ئة العادلية كذلك إىل رللس مرفق البي ادلبادئ التوجيهية

 رفق البيئة العادلية.دلاالستئماين 
 يفرمسيان  مؤسبر األطراؼ يعتمدىاريثما ادلنقحة بصفة مؤقتة  ادلبادئ التوجيهيةاعتمدت اللجنة مشركع ك  -َُٔ

بالصورة اليت اعتيمدت هبا  ادلبادئ التوجيهيةيئة إىل تقدًن اجتماعو األكؿ. كدعت أيضان برنامج األمم ادلتحدة للب
على االتفاقية كربتاج إىل دعم من بعد إىل رللس مرفق البيئة العادلية لبحثها، كحثت األطراؼ اليت مل تصادؽ 

لحصوؿ على ىذا الدعم قبل انعقاد لأف تقدـ طلبات  على مرفق البيئة العادلية من أجل أنشطة التمكُت
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يف ادلرفق اخلامس  ةمؤقت بصفةبالصورة اليت اعتيمدت هبا  ادلبادئ التوجيهيةاع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كترد االجتم
 ذلذا التقرير.

المنشأ في الدورة السادسة ، و العامل المخصص المعني بالتمويل لفريق الخبراءتقرير الرئيسين المشاركين  )ج(
 للجنة التفاوض الحكومية الدولية

العامل ادلخصص ادلعٍت بالتمويل الذم لفريق اخلرباء السيد فيليك، متكلمان بصفتو رئيسان مشاركان  قدَّـ -َُٕ
، تقريران عن اجتماع غوثرمكبالنيابة عن نفسو كعن الرئيس ادلشارؾ، السيدة  ،أنشأتو اللجنة يف دكرهتا السادسة

تقرير الرئيسُت ادلشاركُت عن الواردة يف  ، فأكجىز ادلعلوماتَُِٓيف تشرين األكؿ/أكتوبر الذم عيقد الفريق 
ادلؤىلة كبعد أف أشار إىل أمهية ادلساعدة ادلالية بالنسبة لقدرة األطراؼ  .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9)االجتماع 

دبوجب االتفاقية، أشار إىل أف اآللية ادلالية تتأٌلف من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة التزاماهتا تنفيذ على 
بناء القدرات كادلساعدة التقنية، كأف يعمل  أف يدعمىذا األخَت  و يتعُت علىية كالربنامج الدكيل احملدَّد كأنالعادل

ادلسامهات ، كأف يتلقى الدعم عن طريق أمامو خيضع للمساءلةيف إطار التوجيهات من مؤسبر األطراؼ كأف 
فيها مؤسبر األطراؼ يف أف يبت سائل يتعٌُت الربنامج ىي مكمدة تنفيذ الطوعية. كقاؿ إف ادلؤسسة ادلضيفة 

مرفقو مقًتحان أكرد ، الذم الرئيسُت ادلشاركُت اجتماعو األكؿ. كبعد أف خٌلص النقاط األساسية الواردة يف تقرير
أنو على الرغم من توخي تشغيل ذلك الربنامج كمدتو، أٌكد ادلتعلقة بتوجيهات اليتعٌلق بادلؤسسة ادلضيفة ككذلك 

الرئيساف ادلشاركاف ىا أعدفهو ديثل كثيقة ، دبا يف ذلك رلاالت التفاىم ادلشًتؾ، ادلناقشةعناصر تسجيل  التقرير
 متفقان عليو من جانب الفريق.متفاكضان بشأنو أك ال ديٌثل بيانان ك 

العامل ادلخصص. كقاؿ عدة لفريق اخلرباء كأعرب صبيع ادلمثلُت الذين أخذكا الكلمة عن تقديرىم  -َُٖ
كمن أجل كضع صيغة هنائية دلقًتح  دلواصلة ادلناقشاتثلُت إف تقرير الرئيسُت ادلشاركُت للفريق قٌدـ أساسان قويان شل

ليكوف بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدَّد. كأعرب كثَت من ادلمثلُت عن دعمهم الختيار برنامج البيئة 
 .فة للربنامجادلؤسسة ادلضي

بالنظر  من ادلمثلُت عن دكر الربنامج الدكيل احملدَّد بوصفو عنصران من عناصر اآللية ادلالية، كتكلَّم كثَت -َُٗ
لتنفيذ االتفاقية. كقاؿ شلثلوف إف  فيما تبذلو من جهودلبلداف النامية إىل احلاجات اخلاصة لعلى كجو اخلصوص 

كالقوة كينبغي أف يعمل طادلا كانت االتفاقية الربنامج ينبغي أف يكوف من اليسَت الوصوؿ إليو كأف يتسم بادلتانة 
ادلواد الكيميائية جدكؿ أعماؿ على سارية؛ كينبغي أف يتعاكف مع مرفق البيئة العادلية كاذليئات األخرل العاملة 

 البلدافعندما تواجو صبيع األنشطة غَت ادلموَّلة من مرفق البيئة العادلية، كخصوصان أف ديوؿ ينبغي ، كما كالنفايات
التكامل كأف يضمن ، لتعبئة ادلواردآلية مستدامة لديو ينبغي أف تكوف ك النامية صعوبة يف احلصوؿ على األمواؿ؛ 

اآللية  كمكمبلن لعملالقائمة، معتمدان على الدركس ادلستفادة  كاألطر من الًتتيبات غَتهاالزدكاجية مع كيتجنب 
ينبغي أف يشارؾ على ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي، كأف يشٌجع ما كادلالية يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات؛  

اجلنوب كفيما بُت بلداف اجلنوب؛ كينبغي أف خيضع الستعراض الشماؿ ك التعاكف بُت بلداف ك نقل التكنولوجيا 
ب التوجيهات من جانتقدًن ىدافو؛ كينبغي أف يكوف موقعو قريبان من االتفاقية لتيسَت تلبيتو ألمنتظم لضماف 

بالوصوؿ إليو مؤسبر األطراؼ؛ كينبغي أف يعتمد على اذلياكل القائمة كأف تكوف لو إدارة بسيطة كفٌعالة تسمح 
أنو ييعتىربى أنسب كياف لدعم األنشطة على ادلستول الوطٍت ألف بناء القدرات أضاؼ ، ك كيسَتآين على ضلو 

تدعمو اسًتاتيجية فٌعالة كمتينة لتعبئة ادلوارد؛  من أىم األكلويات للربنامج، كينبغي أفمها ادلؤسسات تعزيز ك 
 .شلكنكينبغي أف يتم إنشاؤه يف أقرب كقت 
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فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل ادلالية أعمالو بشأف يواصل كعقب ادلناقشة، اتفقت اللجنة على أف  -َُُ
من نتائج اجتماع فريق اخلرباء لربنامج الدكيل احملدد، باالستفادة للكي يضع الصيغة النهائية دلقًتح سألة ادل

ضمن يف مرفق تقرير الرئيسُت ادلشاركُت، دبا يف ذلك النظر يف خيارات استضافة الربنامج  ةادلخصص الوارد
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6يف الوثيقة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كفق ما ىو مبُت 

مؤسبر لكي ينظر فيها ، اتاجتماع غرفةاالتصاؿ كرقة لفريق  ةادلشارك ةكىف جلسة تالية، قدمت الرئيس -ُُُ
 ادلضيفةتشمل مشركع مقرر ييعُتِّ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لكي يكوف ادلؤسسة ك اجتماعو األكؿ،  يفاألطراؼ 

 مجادلتعلقة بأىلية الربناتفاصيل ترتيبات االستضافة إىل جانب التوجيهات  كترد يف مرفقو، احملددللربنامج الدكيل 
هبوية يتعلق دبا يف ذلك ما -يف أقواس مربعة نص ت بعض أجزاء ال. كقد كيضعتوكمد ،ه، كمواردو، كعملياتوكنطاق

ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لشعبة التكنولوجيا  إما فرعاالستضافة ) دبهاـضطلع البيئة اليت ستبرنامج أقساـ 
، أـ رللس، أـ ىيئة تنفيذية) ىيئتو اإلداريةتا(، كمدة الربنامج كنوع كالصناعة كاالقتصاد أك أمانة اتفاقية ميناما

كسيتعُت على إىل أف ىذه األمور مل يتم االتفاؽ عليها، لئلشارة  -(بدكف ىيئة إدارية على اإلطبلؽجلنة، أـ 
خيارات  ُتيباجتماعو األكؿ. ككجهت الرئيسة االنتباه أيضان إىل رسم زبطيطي  يفبت فيها أف ي مؤسبر األطراؼ

تمل للربنامج  موقعلكل  اإلدارة علومات أنو تلـز مبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة. كيرل فريق االتصاؿ  ضمنزلي
إىل األمانة إجراء ربليل  أف ييطلبأكصى الفريق  ،احملتملة، كبناءن على ذلك بًتتيبات اإلدارة فيما يتعلقإضافية 

)دبا يف ذلك التقٍت كالتداعيات ادلالية كالتقنية  يد موقع مهمة االستعراضاإلدارة، دبا يف ذلك ربدخليارات ترتيبات 
ككذلك  كبُت مؤسبر األطراؼ( ادلضيفةكضع مذكرة تفاىم بُت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بصفتو ادلؤسسة 

طراؼ. كأكصى االجتماع األكؿ دلؤسبر األ من أجل النظر فيها يف ، كذلككل خيارالتداعيات الزمنية ادلًتتبة على  
 فريق االتصاؿ أيضان بضم الرسم التخطيطي إىل ىذا التقرير.

اجتماعو األكؿ،  يفمؤسبر األطراؼ للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب اللجنة مشركع ادلقرر  كأقرت -ُُِ
ريو األمانة كضم الرسم التخطيطي ال بشأفكاعتمدت توصيات فريق االتصاؿ  ذم التحليل الذم ينبغي أف ذبي

ميقًتح. كيرد مشركع ادلقرر كالرسم التخطيطي يف ادلرفق السادس ذلذا استضافة  موقعلكل  اإلدارةخيارات  يعرض
 التقرير.

 : اإلبالغ11المادة  - 4
ادلعلومات الواردة يف الوثيقة موجزة قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي،  -ُُّ

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/10 من االتفاقية على  ُِذج اإلببلغ لؤلطراؼ دبوجب ادلادة ، اليت تعرض مشركع منو
، اليت تقدـ ذبميعان UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/11النحو ادلعدؿ من جانب اللجنة يف دكرهتا السادسة، كالوثيقة 

للمعلومات بشأف تواتر اإلببلغ دبوجب االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرل، دبا يف ذلك اتفاقيات بازؿ، 
 كترداـ، كاستكهومل، إىل جانب البيانات ادلتاحة بشأف معدالت اإلببلغ دبوجب تلك االتفاقات.كر 

كقالت إف اللجنة قد ترغب يف أف تعتمد يف الدكرة احلالية مشركع منوذج اإلببلغ على أساس مؤقت،  -ُُْ
 ر اإلببلغ.ريثما يقـو مؤسبر األطراؼ باعتماده رمسيان يف اجتماعو األكؿ، كأف تتفق على توات

كيف ادلناقشة اليت تلت ذلك، قاؿ العديد من ادلمثلُت، دبن فيهم شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من  -ُُٓ
البلداف، إف اإلببلغ الفعاؿ من قبل األطراؼ عن التدابَت ادلتخذة لتنفيذ االتفاقية ضركرم للغاية من أجل ربديد 

، كلضماف امتثاؿ األطراؼ جلميع أحكاـ ِِقية دبوجب ادلادة احلالة العامة للتنفيذ، كتقييم فعالية االتفا
االتفاقية. كقاؿ العديد من ادلمثلُت، دبن فيهم شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف إنو ينبغي كضع الصيغة 

تلك  النهائية للنموذج يف أقرب كقت شلكن. كقاؿ أحد ادلمثلُت إف أىم البيانات اليت يتعُت اإلببلغ عنها ىي
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 ٓك ّاليت تصف ذبربة الطرؼ القائم باإلببلغ كالتحديات اليت كاجهها لتلبية التزاماتو، كال سيما دبوجب ادلواد 
تساعد البلداف على ربديد احتياجاهتا يف س. كقاؿ شلثل آخر إف البيانات اليت يبلغ عنها الطرؼ ٗك ٖك ٕك

كسوؼ تساىم يف ربقيق إصباع كطٍت بشأف التصديق  رلاؿ إدارة الزئبق كتكييف تشريعها الوطٍت كفقان لذلك،
 على االتفاقية.

يوجو اإلببلغ ديكن أف منوذج كقاؿ شلثبلف، أحدمها شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف، إف  -ُُٔ
من الواضح أف األطراؼ ما داـ اإلببلغ عنها دبوجب االتفاقية  ال ييطلباألطراؼ إىل إمكانية تقدًن معلومات 

. كأشار أحد ادلمثلُت، متحدثان بالنيابة بسبب ذلكاليت زبتار عدـ القياـ بذلك لن تكوف يف كضع عدـ امتثاؿ 
بيانات كافية  تنتج عنهاعن رلموعة من البلداف، إىل أف األسئلة ادلتعلقة بإنتاج الزئبق يف منوذج اإلببلغ قد ال 

النموذج ينبغي أف يلتمس البيانات ذات الصلة بادلواقع تسمح بتقدير اإلمداد العادلي منو. كقاؿ شلثل آخر إف 
 ادللوثة.

كدعا العديد من ادلمثلُت إىل تبسيط مشركع منوذج اإلببلغ، قائلُت إنو يسعى إىل احلصوؿ على  -ُُٕ
معلومات مفصلة بشكل مبالغ فيو، كديكن أف يشكل ىذا عبئان على األطراؼ من البلداف النامية، األمر الذم 

أثر سليب على معدالت اإلببلغ. كقاؿ العديد من ادلمثلُت إف من ادلهم ذبنب التداخل مع عمليات  سيكوف لو
على اإلببلغ األخرل كإنو ينبغي حذؼ األسئلة الزائدة كاجلمل غَت الضركرية من مشركع النموذج، كاتفق إصباالن 

غ مع النماذج ادلستخدمة يف إطار أنو ديكن زبفيف عبء اإلببلغ على األطراؼ عن طريق مواءمة منوذج اإلببل
 اتفاقيات أخرل.

كقاؿ العديد من ادلمثلُت، دبن فيهم شلثبلف ربدثا بالنيابة عن رلموعة من البلداف، إف األطراؼ من  -ُُٖ
البلداف النامية ربتاج إىل بناء القدرات كادلبادئ التوجيهية فيما يتعلق باستكماؿ مناذج اإلببلغ، كديكن توفَت 

 طريق ادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل كالربنامج الدكيل احملدد.ذلك عن 

كقاؿ العديد من ادلمثلُت، دبن فيهم شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف كشلثل آخر ربدث  -ُُٗ
غ إلكًتكين بالنيابة عن منظمة غَت حكومية، إنو ديكن تعزيز كفاءة كبساطة اإلببلغ عن طريق إعداد منوذج إببل

حيفظ البيانات ادلبلَّغ عنها من الفًتة ادلشمولة بالتقرير إىل الفًتة التالية، بيد أف أحد ادلمثلُت قاؿ إنو ينبغي توافر 
 نسخ كرقية من مناذج اإلببلغ أيضان ربسبان حلدكث صعوبات فنية.

ية تغلب مؤسبرم األطراؼ يف ككصف األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كيف -َُِ
اتفاقييت بازؿ كاستكهومل على التحديات اليت تواجو اإلببلغ عن طريق صبلة أمور من بينها تبسيط زلتول كىيكل 

مسبقان بادلعلومات النماذج اإلببلغ؛ كتسهيل طريقة استخداـ نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين، دبلء خانات مناذج 
ة؛ كإعداد الوثائق التوجيهية؛ كتوفَت إمكانيات بناء القدرات كاحلصوؿ على ادلقدمة يف دكرات اإلببلغ السابق

 ادلساعدة ادلصممة خصيصان للغرض كتبادؿ الدركس ادلستفادة.

كدعا العديد من ادلمثلُت، دبا يف ذلك شلثل ربدث نيابةن عن رلموعة من البلداف، إىل إتاحة مناذج  -ُُِ
 بلتفاقية.اإلببلغ جبميع اللغات الرمسية الست ل

كفيما يتعلق دبسألة تواتر اإلببلغ، أعرب معظم ادلمثلُت، دبن فيهم شلثبلف ربدثا بالنيابة عن رلموعتُت  -ُِِ
من البلداف، عن تفضيلهم لدكرة إببلغ تستمر أربع سنوات، حيث أشار أحد ادلمثلُت إىل أهنا ستكوف عملية 

سنوية ثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف، دكرة لؤلطراؼ اليت تواجو صعوبات فنية كمالية. كاقًتح شل
عن التدفقات التجارية، األمر الذم يتوافق مع اإلببلغ دبوجب االتفاقيات ادلتعلقة بادلواد الكيميائية لئلببلغ 

اؿ شلثل ثالث إف اقًتح شلثل آخر دكرة مدهتا سنتُت لئلببلغ عن التدفقات التجارية، يف حُت قكالنفايات، ك 
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بعد أربع حيل موعده بلغ العاـ ال ينبغي أف يكوف مطلوبان أيضان إال كل سنتُت بعد تقدًن التقرير األكؿ الذم اإلب
سنوات من دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ. كقاؿ شلثل دلنظمة غَت حكومية إنو يتعُت مواءمة اإلببلغ العاـ مع دكرة 

لذىب احلريف كالضيق النطاؽ. كلكن أحد ادلمثلُت أشار اإلببلغ اليت تبلغ مدهتا ثبلث سنوات كاخلاصة بتعدين ا
إىل أف اإلببلغ ادلتزامن الذم قد ينتج عن مواءمة دكرات اإلببلغ مع دكرات اإلببلغ لبلتفاقيات األخرل قد 
خيلق عبئان إضافيان على األطراؼ من البلداف النامية، كقد يكوف لو أثر سليب على معدالت اإلببلغ. كقاؿ شلثل 

نو ديكن ربسُت معدالت اإلببلغ عن طريق السماح لؤلطراؼ اليت ليست لديها بيانات كاملة إلحدل آخر إ
فًتات اإلببلغ بأف تقدـ تلك البيانات الناقصة يف تلك الفًتة مث تقدـ البيانات اليت ذبمعها يف كقت الحق يف 

كإمكانية التنفيذ. كقاؿ شلثل دلنظمة غَت دكرة اإلببلغ التالية؛ كقاؿ إنو من ادلهم ربقيق التوازف بُت الفعالية 
 حكومية إنو ينبغي اإلببلغ بتواتر سريع قدر اإلمكاف لضماف سد الثغرات يف ادلعلومات.

كأنشأت اللجنة فريق اتصاؿ معنيان باإلببلغ، تشًتؾ يف رئاستو السيدة سيلفيا كالنينز )التفيا( كالسيد  -ُِّ
اصلة استعراض كتعديل مشركع منوذج اإلببلغ كالتوصل إىل توافق يف اآلراء ديفيد كابينديوال )زامبيا(، من أجل مو 

 بشأف تواتر اإلببلغ، على أف تؤخذ يف االعتبار ادلناقشات اليت ذبرل يف اجللسات العامة.
 أعده الذماإلببلغ  منوذجكبعد ذلك قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ نيسخة مينقحة من مشركع  -ُِْ

عدـ التوصل إىل اتفاؽ لئلشارة إىل  مربعةداخل أقواس  تكيضعمبلحظان أف بعض أجزاء النص ، فريق االتصاؿ
الوارد يف ادلرفق السابع ذلذا التقرير دبثابة األساس ادلنقح اإلببلغ  منوذج. كقررت اللجنة أف يكوف مشركع ابشأهن

 دلواصلة العمل بشأف ىذه ادلسألة.
 : تقييم الفعالية11المادة  - 5

، UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/12قدـ شلثل األمانة ىذا البند الفرعي، موضحان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  -ُِٓ
 اليت تعرض ذبميعان كربليبلن لوسائل احلصوؿ على بيانات الرصد اليت سيتم النظر فيها عند تقييم فعالية االتفاقية.

 دبا يلي: كقاؿ إف اللجنة قد ترغب يف الدكرة احلالية القياـ -ُِٔ

أف ربػيط علمػػان بالتحليػػل الػػذم أعدتػػو األمانػػة، كال سػػيما فيمػػا يتعلػػق بػػأنواع ادلعلومػػات الػػيت أيبلػػغ  )أ(
 بأهنا متوفرة؛

أف تواصل النظر يف مدل توفر بيانػات الرصػد، كيف ربليػل كسػائل احلصػوؿ علػى بيانػات الرصػد،  )ب(
 لمقارنة؛دبا يف ذلك اآلليات البلزمة لتحديد قابلية البيانات ل

أف تطلػػب إىل األمانػػة العمػػل مػػع شػػراكة الزئبػػق العادليػػة التابعػػة لربنػػامج األمػػم ادلتحػػدة للبيئػػة كمػػع  )ج(
الشػػػركاء ادلعنيػػػُت اآلخػػػرين، دبػػػا يف ذلػػػك منظمػػػة الصػػػحة العادليػػػة، كذلػػػك مػػػن أجػػػل ربديػػػد الكيفيػػػة الػػػيت ديكػػػن أف 

 بيانات رصد قابلة للمقارنة؛  تساىم هبا اآلليات، ادلشار إليها يف اإلفادات، يف توفَت

أف تطلب إىل األمانة أف تعد تقريران عن ادلسائل ادلذكورة أعبله لكي ينظر فيو مػؤسبر األطػراؼ يف  )د(
 اجتماعو األكؿ.

  األمريكيػة كقدـ شلثل الياباف كرقة غرفة اجتماعات، قائبلن إهنا أعػدت مػن قبػل اليابػاف كالواليػات ادلتحػدة -ُِٕ
شأف الرصد كتقييم فعالية االتفاقية. كتعرض الورقة مقًتحان بإنشاء فريق من اخلرباء التقنيُت ييكلػف كفكرة مبدئية ب

 بوضع مشركع هنج عادلي للرصد يصمم لبلسًتشاد بو يف تقييم فعالية االتفاقية.
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ف كآخػركف مػن البلػداباسػم رلمػوعتُت كحظى ادلقًتح بتأييػد العديػد مػن ادلمثلػُت، دبػن فػيهم شلػثبلف ربػدثا  -ُِٖ
دلناقشة ادلسألة يف فريق اتصاؿ باعتبار ذلػك خطػوة  ككاف ىناؾ تأييد إصبايلمنظمات غَت حكومية، باسم ربدثوا 

التقػارير  فقػد مشلػتأكىل مناسبة. أما العناصر الػيت أبػرزت علػى أهنػا ذات صػلة بعمػل فريػق اخلػرباء التقنيػُت ادلقػًتح 
يػػة؛ كالتقػػارير ادلقدمػػة بشػػأف بنػػاء القػػدرات كادلسػػاعدة التقنيػػة كنقػػل مػػن االتفاق ُٓك ُِادلقدمػػة دبوجػػب ادلػػادتُت 

برنػػامج رصػػد التكنولوجيػػا؛ كبيانػػات الرصػػد ادلتاحػػة مػػن مصػػادر موثوقػػة قائمػػة مثػػل النظػػاـ العػػادلي دلراقبػػة الزئبػػق ك 
واد الكيميائيػػػة ؛ كذبػػػارب تقيػػػيم الفعاليػػػة يف إطػػػار الػػػنظم األخػػػرل ادلعنيػػػة بػػػادلادلنطقػػػة ادلتجمػػػدة الشػػػمالية كتقييمهػػػا

كالنفايػات. كأشػار شلػثبلف إىل أف األمانػة ديكػن أف تيسػر عمليػػة التشػاكر عػن طريػق التمػاس التعليقػات علػى نػػواتج 
الفريػػق كإنتػػاج تقريػػر ذبميعػػي لكػػي ينظػػر فيػػو مػػؤسبر األطػػراؼ يف اجتماعػػو األكؿ، كأضػػافا، كأيػػدمها يف ذلػػك شلثػػل 

لشػراكة ة النشػطة جملػاؿ أحبػاث انتقػاؿ الزئبػق يف اذلػواء كمصػَته التػابع إلحدل ادلنظمات غَت احلكومية، أف ادلشػارك
 ستكوف مفيدة للعملية عمومان.برنامج البيئة العادلية للزئبق 

كقاؿ شلثل عن منظمػة غػَت حكوميػة أخػرل إف عضػوية فريػق اخلػرباء التقنيػُت ادلقػًتح ينبغػي أف سبثػل صبيػع  -ُِٗ
وعة الكاملة من التخصصات ذات الصػلة بتقيػيم الفعاليػة، يف حػُت قػاؿ شلثػل اجملمكتشمل نطاؽ ادلناطق اجلغرافية 

 آخر دلنظمة غَت حكومية إف اجتماعات الفريق ينبغي أف تكوف مفتوحة أماـ ادلراقبُت.

رلموعة من البلداف، إنو ينبغي كضػع خػط أسػاس باسم كقاؿ العديد من ادلمثلُت، دبن فيهم شلثل ربدث  -َُّ
باسػتخداـ مصػادر معلومػات تتجػاكز تقييمػات الزئبػق علػى الصػعيد العػادلي ادلشػار إليهػا يف الوثيقػة لتقييم الفعالية 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/12 .كإنو ينبغي االتفاؽ على التفاصيل ادلتعلقة بوضع خط األساس يف الػدكرة احلاليػة ،
الػػػيت تنتجهػػا البلػػػداف  ،ة ادلتماسػػكةرلموعػػة مػػػن البلػػداف، إف البيانػػات العلميػػػباسػػػم كقػػاؿ أحػػد ادلمثلػػػُت، متحػػدثان 

أساسػية لتنفيػذ االتفاقيػة بشػكل كامػل كسػتلـز ادلسػاعدة التقنيػة  ية،النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
من أجل إنتاجها. كقاؿ أحد ادلمثلُت دعمان ذلػذا الػرأم إف مػن الضػركرم ضػماف أف تكػوف البيانػات موثوقػة كشلثلػة 

ن الضركرم أيضػان ضػماف ملكيػة البيانػات مػن قبػل األطػراؼ يف االتفاقيػة. كاستشػهد شلثػل آخػر بأفضػل للواقع، كم
 ادلمارسات يف إطار االتفاقيات األخرل اليت ديكن زلاكاهتا لصاٌف االتفاقية.

كأكصت إحدل ادلمثبلت بإشراؾ األكساط العلمية على أساس ذبربػة بلػدىا، يف حػُت أكصػى شلثػل آخػر  -ُُّ
منظمػة باسػم بػالزئبق. كقػاؿ شلثػل متحػدثان ادلتعلقػة ء آليات للعمل ادلشًتؾ مع البلداف اجملاكرة بشػأف القضػايا بإنشا

 البيانات ينبغي أف تكوف شفافة.كمعاجلة غَت حكومية إف عملية صبع 

ىي  ّادلادة  ادلطلوبة دبوجبصرح أحد ادلمثلُت بأف تقييم الفعالية، كتواتر إعداد التقارير كاالستمارات ك  -ُِّ
لرصد الزئبق  ادلعايَت ذات األكلويةمناقشتها معان. كطلب شلثل آخر معلومات حوؿ بالتايل مًتابطة، كينبغي أمور 

كبشأف ربديد األمراض الناذبة عن الزئبق اليت ينبغي أف ترصدىا  ،يف اذلواء، كالًتبة كادلاء كادلنتجات الغذائية
بالزئبق على ادلستول  ادلتعلقةد العادلية يف صياغة السياسات كاللوائح . كشدد على فائدة بيانات الرصالبلداف
 الوطٍت.
صبع معلومات بتوليد ك  فيما يتعلقشلثل منظمة الصحة العادلية خربات منظمة الصحة العادلية  كشرح -ُّّ

. كتعتقد ألغذيةالرصد األحيائي البشرم كمستويات الزئبق يف ايف رلاالت من قبيل االتفاقية بالرصد ذات الصلة 
منظمة الصحة العادلية أف التوجيهات ضركرية للتأكد من أف البيانات اليت ستستخدـ يف تقييم فعالية االتفاقية 

بادلسامهة يف التقرير كأضاؼ أف ادلنظمة سًتحب ىي بيانات قابلة للمقارنة كصحيحة كذات مغزل للصحة، 
 الذم سيصدر لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ.
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 إطار يف كركترداـ كاستكهومل تقييم الفعالية الذم أيجرم  التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿكجز األمُتأك  -ُّْ
شمل الًتتيبات ادلؤسسية اخلاصة بو أفرقة تنظيم إقليمية كفريق رصد عادلي كتستند إىل اتفاقية استكهومل، كالذم ي

 لرصد رلموعة من الشركاء االسًتاتيجيُت.. كنفذت أنشطة اخطة تنفيذك  ،طة رصد عادلية، ككثيقة توجيهاتخ
مستويات الزئبق يف  إىل عقد حلقة عمل إقليمية بشأف بلداف منطقتها،باسم ، ربدثت شلثلة كدعت -ُّٓ

للمنطقة، قائلةن إف ادلعلومات العلمية عن ادلوضوع البيئتُت الساحلية كالبحرية، كذلك بغرض كضع خط أساس 
ؤلطراؼ يف االتفاقية، ل العملنتائج حلقة  تقدًنكاقًتحت يل حللقة العمل. غَت متوفرة كطلبت تقدًن دعم ما

 ات الوطنية، كاجلمهور بصفة عامة.كاللجنة الدكلية لشؤكف صيد احليتاف، كالسلط
كاقًتح شلثل إحدل ادلنظمات غَت احلكومية إعداد تقرير من جانب األمانة بشأف خيارات احلصوؿ على  -ُّٔ

 ستويات الزئبق كمركبات الزئبق يف الوسائط البيئية كلدل اجملموعات السكانية ادلعرضة للتأثر بو.البيانات ادلتعلقة دب
مناقشة فعالية التقييم آخذان يف  باإلببلغكعقب ادلناقشة، قررت اللجنة أف يواصل فريق االتصاؿ ادلعٍت  -ُّٕ

ستساعد مؤسبر األطراؼ يف كضع ترتيبات كسيضع الفريق خطة  .اجللسة العامةاالعتبار ادلناقشة اليت دارت يف 
 للحصوؿ على معلومات يستند إليها تقييم فعالية االتفاقية.

تعرض خطة ميقًتحة  اتاجتماع غرفةكيف جلسة تالية، قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ كرقة  -ُّٖ
 قابلة للمقارنةنات رصد دلساعدة مؤسبر األطراؼ، أثناء اجتماعو األكؿ، يف كضع ترتيبات من أجل تقدًن بيا

 لتيسَت تقييم الفعالية.
دعم إضايف من مرفق البيئة العادلية لتيسَت إحراز التقدـ توفَت كدعت إىل  ،اعتمدت اللجنة ىذه اخلطةك  -ُّٗ

لفعالية االتفاقية. كترد اخلطة بالصورة  كمبٍت على أسس علميةرصد عايل الدقة تنفيذ يف صبع البيانات البلزمة ل
 عتيمدت هبا يف ادلرفق الثامن ذلذا التقرير.اليت ا

 : مؤتمر األطراؼ13المادة  - 6
، UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/13قدـ شلثل األمانة ىذا البند الفرعي، موجزان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  -َُْ

تتضمن  ، اليتUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/14اليت تتضمن مشركع النظاـ الداخلي دلؤسبر األطراؼ، كالوثيقة 
مشركع القواعد ادلالية دلؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية. كقاؿ إف اللجنة قد توصلت يف دكرهتا السادسة إىل اتفاؽ 

عدـ  يف حالة، اليت تناكلت ازباذ القرارات بالتصويت ْٓبشأف مشركع النظاـ الداخلي إال فيما يتعلق بادلادة 
 ّك ُدلربعة اليت تشَت إىل عدـ توافق اآلراء موجودة يف الفقرات التوصل إىل توافق يف اآلراء. كظلت األقواس ا

. كتتعلق أكالىا باستخداـ التصويت كمبلذ أخَت يف حالة عدـ سبكن ادلؤسبر من ربقيق توافق يف ْٓمن ادلادة 
وعية أـ اآلراء بشأف ادلسائل ادلوضوعية؛ يف حُت تشَت األخَتة إىل ازباذ القرار بشأف ما إذا كانت ادلسألة موض

نظران ألف مربعة قاؿ إف العديد من األحكاـ أدرجت بُت أقواس  شركع القواعد ادلاليةا يتعلق دبمكفيإجرائية. 
 اللجنة مل ذبد الوقت الكايف دلناقشتها يف دكرهتا السادسة.

الية كقد ترغب اللجنة يف أف تنظر يف الدكرة احلالية يف مشركع النظاـ الداخلي كمشركع القواعد ادل -ُُْ
 .مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ النظر فيهما كاحتماؿ اعتمادمها من جانبهبدؼ 

 النظام الداخلي مشروع )أ(
من أجل  قصارل اجلهودفيما يتعلق دبشركع النظاـ الداخلي، كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أنو ينبغي بذؿ  -ُِْ

راء. بيد أف اآلراء تباينت بشأف ما إذا كاف ينبغي ازباذ القرارات بشأف ادلسائل ادلوضوعية عن طريق توافق اآل
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توافق يف اآلراء. كقاؿ العديد من ادلمثلُت، دبا يف ذلك الاستخداـ التصويت كمبلذ أخَت عندما ال يتسٌت ربقيق 
شلثبلف تكلما بالنيابة عن رلموعتُت من البلداف، إنو ينبغي السماح بالتصويت يف ىذه احلاالت، كقاؿ عدد آخر 

، من قبيل تلك اليت نشأت يف إطار احلاالتقاعدة التصويت ضركرية لضماف فعالية االتفاقية كذبنب إف 
قد حيوؿ فيها طرؼ كاحد دكف اعتماد قرارات اليت االتفاقيات األخرل يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات، 

اح اجلهود الرامية إىل ربقيق التوافق يف . كقاؿ أحد ادلمثلُت إنو يف حالة عدـ صلاالتفاقيةالزمة لتعزيز أىداؼ 
اآلراء بشأف مسألة من ادلسائل ادلوضوعية، يظل القرار الذم يعتمد بأغلبية ثلثُت أك ثبلثة أرباع األصوات ديثل 

 انعكاسان دلوافقة كاسعة فيما يتعلق بتلك ادلسألة.
دلسائل ادلوضوعية إال بتوافق اآلراء، كقاؿ كقاؿ شلثلوف آخركف كثَتكف إنو ال ينبغي ازباذ القرارات بشأف ا -ُّْ

عدد منهم إف ازباذ القرارات بناء على توافق اآلراء يعمل بشكل جيد للجنة كلبلتفاقيات األخرل ذات الصلة 
ذات األخرل ، كيتسم باألمهية لضماف مراعاة شواغل صبيع األطراؼ يف االتفاقيات كالنفايات بادلواد الكيميائية

عدد زلدكد  يقـو، كال سيما يف ادلراحل األكىل من تنفيذ اتفاقية ميناماتا، عندما كالنفايات لكيميائيةالصلة بادلواد ا
بشأف القضايا الرئيسية اليت قد يستمر تأثَتىا على األطراؼ ألجل طويل يف بازباذ القرارات من األطراؼ 

 ادلستقبل. 
ـ إجرائية، قاؿ شلثلوف كثر، دبا يف ذلك شلثبلف كبالنسبة إىل ربديد ما إذا كانت ادلسألة موضوعية أ -ُْْ

تكلما بالنيابة عن رلموعتُت من البلداف، إف ىذه ادلسألة ينبغي أف حيددىا رئيس مؤسبر األطراؼ، الذم ديكن أف 
حكمو كيطرح للتصويت. كاقًتح ادلمثبلف اللذاف دفعا بتأييد ازباذ القرارات عن طريق توافق اآلراء،  ييعًتىض على

يف حالة نشوء شكوؾ حوؿ كوف ادلسألة إجرائية أـ موضوعية ينبغي أف تعترب تلك ادلسألة من ادلسائل أنو 
 ادلوضوعية.

 ، بشأف التصويت.ْْكقيدـ عدد من التعليقات فيما يتعلق بادلادة  -ُْٓ
ية بشأف كيف جلسة تالية، طلب الرئيس إىل شلثل األمانة تقدًن تقرير عن نتيجة ادلشاكرات غَت الرمس -ُْٔ

على طلبو يف أعقاب مناقشة مشركع النظاـ الداخلي يف  بناءن مشركع النظاـ الداخلي، كاليت قاؿ إهنا عيقدت 
 .ةالعام اجللسة
دبشركع النظاـ  فيما يتعلق ةالعام اجللسةيف  اليت جرت أشار شلثل األمانة إىل أنو أثناء ادلناقشةك  -ُْٕ

من ادلادة  ِكالفقرة  ْْمن ادلادة  ِإزاء الفقرة  شواغلهمتلفة عن الداخلي، أعرب بعض ادلمثلُت من مناطق سل
، ككيفية ظمات التكامل االقتصادم اإلقليمياللتُت تتعلقاف على التوايل، حبقوؽ التصويت بالنسبة دلن ّٓ

ىذه ادلنظمات ألغراض ربديد النصاب القانوين. كعقب مشاكرات غَت رمسية بشأف ىذين  احتساب عدد
من  ادلناطق ادلختلفةيف الرأم بُت بعض الوفود من  كجود اختبلؼصرح شلثل األمانة بأف من الواضح احليكمُت 

أخرل، فيما يتعلق ناحية من فيها األعضاء  كالدكؿقليمية اإلقتصادم االتكامل إحدل منظمات الناحية كبُت 
حاضرة يف كقت  اليت ال تكوفء عضااألدكؿ الذه ادلنظمات بالتصويت نيابة عن ينبغي السماح ذل دبا إذا كاف
الدكؿ األعضاء  عملية التعداد ألغراض ربديد النصاب ينبغي أف تدخل فيها حصران  إذا كانت أكالتصويت، 

 احلاضرة يف كقت التصويت.
أف مناقشات شلاثلة ذبرم اآلف داخل كاعًتافان ب، ةعام جلسةكقاؿ إنو بدالن من إعادة فتح ادلناقشة يف  -ُْٖ

بشأف ادلسألتُت، أثناء الفًتة ادلؤدية إىل االجتماع رل، قرر ادلمثلوف مواصلة ادلشاكرات غَت الرمسية منتديات أخ
حيدكىم أمل كبَت يف التوصل إىل فهم مشًتؾ حبلوؿ موعد ذلك االجتماع. أما أكلئك األكؿ دلؤسبر األطراؼ، ك 
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إذا كجدكا أف الضركرة تستدعي  حبقهم،وا فقد احتفظ باحلكمُت ادلذكورين آنفان تتعلق  شواغلالذين أعربوا عن 
 ال ديكنهااقًتاح تعديل مشركع النظاـ الداخلي لتوضيح أف منظمات التكامل االقتصادم اإلقليمية يف ذلك، 

و ال ديكن أف يدخل يف التعداد ألغراض ربقيق كأن ،الدكؿ األعضاء احلاضرة كقت التصويت إال باسمالتصويت 
قتصادم االتكامل كبالنسبة إلحدل منظمات ال. من الدكؿ األعضاء فيهارلموع احلضور  النصاب سول

من  ِاقتباس مباشر للفقرة  ىي ْْمن ادلادة  ِبأف الفقرة فيها ألعضاء فقد الحظ شلثلوىا كالدكؿ اقليمية اإل
تعددة األطراؼ العديد من االتفاقات البيئية ادل دبوجبمن اتفاقية ميناماتا، كقالوا إف النظاـ الداخلي  ِٖادلادة 

 .ّٓمن ادلادة  ِحيتول على أحكاـ شبيهة بالفقرة 
 اللجنة علمان بادلعلومات اليت قدمها شلثل األمانة. كأحاطت -ُْٗ

 ةالمالي القواعدمشروع  -اء ب
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/14الوارد يف الوثيقة  ةادلالي القواعدكاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أف مشركع  -َُٓ

على أساس مؤقت يف  ةادلالي القواعدجيدان للمناقشة كأف من ادلهم للغاية اعتماد مشركع  سيشكل أساسان 
 االجتماع احلايل، حىت تتمكن األمانة من إعداد ادليزانية لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ. 

البلداف، توقعاهتم بشأف  منكأكجز عدد من ادلمثلُت، دبا يف ذلك شلثبلف تكلما بالنيابة عن رلموعتُت  -ُُٓ
تتسم بالشفافية، كتنص على أف ينبغي أف تكفل استمرارية عمل األمانة، ك  القواعد. كقاؿ ادلمثلوف إف القواعد

اإلدارة ادلالية الفعالة لبلتفاقية؛ كينبغي أف تكوف متوافقة مع القواعد ادلالية التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل، 
البساطة كالوضوح، يف حُت قاؿ شلثل آخر إف ك د قوؿ أحد ادلمثلُت، أف يعزز االتساؽ فمن شأف ذلك، على ح

أف كينبغي ادلواد الكيميائية كالنفايات؛ ب ذات الصلة تفاقياتاالذلك سيساعد على تعزيز أكجو التآزر فيما بُت 
احملاسبية الدكلية اجلديدة للقطاع  التغيَتات يف القواعد ادلالية لؤلمم ادلتحدة، دبا يف ذلك ادلعايَتالقواعد تعكس 

لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة؛ كما ينبغي أف تويل اىتمامان خاصان للحالة يف أقل اجلديدة العاـ كالقواعد ادلالية 
 البلداف منوان كيف الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية.

البلداف، أف ربذؼ من مشركع القواعد كاقًتح اثناف من ادلمثلُت، تكلم أحدمها بالنيابة عن رلموعة من  -ُِٓ
الواردة بُت قوسُت، كاليت تصف االشًتاكات، قائبلن إهنا غَت ضركرية كال تعكس ىدؼ ربقيق “ الطوعية”لفظة 

االستدامة لتمويل االتفاقية. أما ادلمثل الذم تكلم نيابة عن رلموعة من البلداف، فقد اقًتح أيضان حذؼ 
مشركع القواعد. كقالت شلثلة أخرل إنو دبجرد اعتماد األطراؼ، بتوافق اآلراء،  يف“ ادلتأخرات”اإلشارات إىل 

بالتزاماهتا ادلالية يف الوقت ادلناسب؛ كقالت إف تلك الفكرة ي فتجدكالن إرشاديان لؤلنصبة ادلقررة، ينبغي ذلا أف 
 ينبغي أف توضح يف نص القواعد ادلالية.

اتصاؿ يشًتؾ يف رئاستو السيد أندرك ماكٍت )أسًتاليا( كالسيد زلمد كأنشأت اللجنة بعد ادلناقشة فريق  -ُّٓ
خشاشنو )األردف(، دلناقشة القواعد كادلسائل القانونية. كسيقـو الفريق دبناقشة مشركع القواعد ادلالية الوارد يف 

، مع أخذ ة للنظر فيها يف اجللسة العامة، هبدؼ التوصل إىل صيغة منقحUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/14الوثيقة 
 .يف االعتبار يف اجللسة العامة اليت جرت ادلناقشات

تعرض نسخة مينقحة من  اتاجتماع غرفةكيف جلسة تالية، قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ كرقة  -ُْٓ
أشار إىل أف بعض أجزاء النص  ،قولو إف الفريق قد كافق على كثَت من ادلسائل كيف سياؽمشركع القواعد ادلالية. 

عبلمات ربديد ”سبثل االتفاؽ عليها، كقاؿ إف بعض ىذه األجزاء  عدـإىل  لئلشارة مربعةضعت داخل أقواس كي 
من أجل القرارات ادلستقبلية بشأف الربنامج الدكيل احملدد كالًتتيبات اليت توضع مع البلد ادلضيف لؤلمانة،  “موقع
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تعلق بادلسامهات كالظركؼ اخلاصة ألقل البلداف مل ربسم بعد فيما يأجزاء أخرل عن كجود مسائل  تبُتبينما 
، كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية. كأضاؼ أف فريق االتصاؿ مل يتمكن خبلؿ الوقت ادلتاح لو من حبث عدد منوان 

األخرل من  قساـاألمع القواعد ادلالية مواءمة من ادلقًتحات التقنية ادلقدمة من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف 
 .للنظر فيونظومة األمم ادلتحدة، كخليص إىل أهنا ينبغي أف زبضع للبحث عندما ييطرح مشركع القواعد ادلالية م

فريق االتصاؿ مع ادلقدـ من جانب لقواعد ادلالية على النحو بادلشركع ادلنقح لاللجنة علمان  كأحاطت -ُٓٓ
فريق االتصاؿ. كيرد مشركع القواعد ادلالية اليت جرت يف مناقشات لجاء انعكاسان ل ادلشركع امبلحظة أف ىذ

 فريق االتصاؿ يف ادلرفق التاسع ذلذا التقرير. الذم قدمو بونحو العلى 
 : األمانة14المادة  - 7

اليت  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  موجزان قدـ شلثل األمانة البند الفرعي  -ُٔٓ
كيفية أداء ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة دلهاـ األمانة ات ادلتعلقة بادلقًتحربتوم على تقرير عن 

فعالية األداء، ائل ، يف صبلة أمور، مستتناكؿ خياراتالدائمة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، دبا يف ذلك ربليل 
أمانة اتفاقيات بازؿ، كركترداـ،  معاألمانة  لؤلمانة، كإدماجادلقًتحة ، كادلواقع ادلختلفة كالتكاليف مقابل ادلنافع

اليت تعرض ربليبلن لعركض استضافة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16، كاستخداـ األمانة ادلؤقتة، كالوثيقة استكهوملك 
العرض ادلقدـ من اليت تتضمن  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا، كالوثيقة 

 ستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا يف جنيف. حكومة سويسرا ال
كقاؿ إف الوثيقة األكىل تضمنت مقًتحُت رئيسيُت مت كضعهما بالتعاكف الوثيق مع األمُت التنفيذم  -ُٕٓ

ات . فادلقًتح األكؿ ىو إدماج األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقياستكهوملالتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك 
، أما ادلقًتح الثاين فهو استخداـ األمانة ادلؤقتة. كقيدـ خياراف يف إطار ادلقًتح األكؿ: استكهوملبازؿ، كركترداـ، ك 

، أك إنشاء فرع استكهوملاإلدماج الفورم كالكامل لؤلمانة ادلؤقتة يف ىيكل أمانة اتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك 
على أف يتم  استكهوملاخل أمانة اتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك جديد التفاقية ميناماتا، على أساس مؤقت، د

اإلدماج الكامل يف ىذه األمانة يف مرحلة الحقة. كفيما يتعلق دبقًتح استخداـ األمانة ادلؤقتة، فقد نظر ىذا 
كيف إطار  لموقع الفعلي لؤلمانة. ل ةأمانة دائمة قائمة بذاهتا، دبا يف ذلك خيارات سلتلف إنشاء اخليار يف إمكانية

كل موقع. كقاؿ إف اللجنة قد ترغب يف ادلرتبطة باالحتياجات من ادلوظفُت كالتكاليف  جرل بيافكل خيار، 
 النظر يف الوثيقة يف الدكرة احلالية.

كيف أماـ اللجنة بإجياز.  استكهوملكبعد ذلك ربدث األمُت التنفيذم التفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك  -ُٖٓ
أمانة كاحدة،  استكهوملأربع سنوات منذ أف أصبحت أمانات اتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك  إىل مركر معرض إشارتو

إف إدماج ىذه األمانات أدل إىل ربسينات كبَتة يف كفاءة أداء االتفاقيات الثبلث. كأضاؼ أف مؤسبر قاؿ 
ية ميناماتا، فإف أمانة األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا إذا أككل ألمانة االتفاقيات الثبلث عمليات أمانة اتفاق

لئلجابة على أم  كأبدل استعدادهكل االىتماـ كالرعاية اليت تستحقها.  االتفاقيات ستمنح اتفاقية ميناماتا
 .يف ىذا الصدد أسئلة قد تطرحها اللجنة

دلهاـ ، ناقشت اللجنة أكالن مقًتح ادلدير التنفيذم بشأف كيفية أدائو أعقبت ذلك كيف سياؽ ادلناقشة اليت -ُٗٓ
 األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا، مث نظرت بعد ذلك يف عرض احلكومة السويسرية استضافة األمانة.
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 ن الزئبقبشأ مقترح المدير التنفيذي بشأن كيفية أدائو لمهام األمانة الدائمة لتفاقية ميناماتا )أ(
يتسم  كترتيباهتاإف القرار بشأف ىيكل األمانة فيما يتعلق دبهاـ كىيكل األمانة، قاؿ العديد من ادلمثلُت  -َُٔ

من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ. كقاؿ  ادلختلفة لخياراتلبأمهية بالغة، كسيتطلب ربليبلن دقيقان 
العديد من ادلمثلُت إنو ينبغي ازباذ القرار على أساس معايَت كحقائق موضوعية مثل فعالية التكلفة، كضركرة 

نسيق بشكل معزز فيما بُت االتفاقيات ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات، معربُت عن التعاكف كالت
كاف ىناؾ اتفاؽ   عليو سيتفقهما كاف اخليار الذم ماستعدادىم للمشاركة يف حوار بناء لتيسَت اعتماد القرار. ك 

اتفاقية ميناماتا  إبراز أمهيةى األمانة ينبغي أف تكوف قوية، كفعالة، كذات كفاءة، كقادرة علكاسع على أف 
 . على ضلو أفضل كرلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات

كأعرب العديد من ادلمثلُت عن دعمهم إلدماج أمانة اتفاقية ميناماتا يف اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات  -ُُٔ
اقية بأكرب قدر شلكن من فعالية سيضمن تقدًن الدعم لبلتف ، قائلُت إف ىذا اإلدماجاستكهوملبازؿ، كركترداـ، ك 

رفع مستول التعاكف كالتنسيق فيما بُت االتفاقيات األربع إىل احلد  علىيساعد التكلفة، كيزيد من ظهورىا، ك 
األقصى، كيضمن اتساؽ السياسات كاالتساؽ الربنارلي، كالتماسك ادلؤسسي يف رلموعة ادلواد الكيميائية 

التكاليف اإلدارية، كيعزز بالتايل قدرة األطراؼ على الوفاء  سيقلل ادلشًتكة، بفضل اإلدارةك  كما أنوكالنفايات،  
أمانات اتفاقيات  دمجاقًتح أحد ادلمثلُت إنشاء مؤسسة قوية متكاملة عن طريق ك بالتزاماهتا دبوجب كل اتفاقية. 

ة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد بازؿ كركترداـ كاستكهومل كميناماتا، كفرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لشعب
من  بشيءبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية، مع االحتفاظ  يف

، كهبدؼ تطوير اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات عادليان، كتطبيق هنج اذليكلاالستقبللية داخل ذلك 
 ادلواد الكيميائية كالنفايات. رلموعة يفتلف االتفاقيات كالربامج تآزرم على سل

كأشار عدد من ادلمثلُت إىل أف موقع األمانة ينبغي أف يكوف يف جنيف من أجل زيادة التعاكف كالتنسيق  -ُِٔ
ينبغي أف ال ماتا مع االتفاقيات األخرل يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات؛ كلكنهم قالوا إف أمانة اتفاقية مينا

على أف ينظر يف ىذا اإلدماج الكامل يف مرحلة  استكهومليف أمانة اتفاقية بازؿ، كركترداـ، ك  بالكاملتدمج 
، أم UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15)ب( الوارد يف الوثيقة  ُبلده للخيار  تأييدالحقة. كأعرب أحد ادلمثلُت عن 

 .استكهوملمؤقت، داخل أمانة اتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك  إنشاء فرع جديد التفاقية ميناماتا، على أساس
اتفاقية  أمهيةألمانة مستقلة تعمل، يف صبلة أمور، على إبراز  تأييدىمكأعرب العديد من ادلمثلُت عن  -ُّٔ

أمانة التعاكف مع  كتواصلمن خربة األمانة ادلؤقتة،  كتستفيدالعامل،  يف صبيع أضلاءميناماتا، كزيادة الوعي بشأهنا 
متفرغوف موظفوف  لديهايكوف ك قدرة األطراؼ على تنفيذ االتفاقية،  كتعزز، استكهوملاتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك 

التآزر يف رلموعة ادلواد الكيميائية  من عملية اليت اكتسبت مؤخران كامل لبلتفاقية. كقاؿ أحد ادلمثلُت إف اخلربة بال
ادلتوفرة األمواؿ كادلوارد البشرية  حدت منسبة لبلتفاقيات ادلعنية، كما أهنا كالنفايات مل تفض إىل فوائد كبَتة بالن

قد يزيد  استكهومللؤلطراؼ، كأعرب عن قلقو بأف إدماج اتفاقية ميناماتا يف ىيكل اتفاقيات بازؿ، كركترداـ، ك 
 الوضع سوءان. 

إىل ربليل مسألتُت، مها: ما ىي  ألمانة مستقلة إف آراء بلدىا تستند تأييدىاكقالت شلثلة أعربت عن  -ُْٔ
الًتتيب األكثر فعالية من  ىوألمانة اليت ستساعد بشكل أفضل على ربقيق ىدؼ اتفاقية ميناماتا، كما ا ترتيبات

 كلدعمها االتفاقية و يلـز أقصى مستول شلكن لظهورحيث التكلفة؟ كفيما يتعلق بالسؤاؿ األكؿ، قالت إن
ألكىل من حياة االتفاقية لتشجيع تصديقات إضافية، كضماف أف األطراؼ تلقى السياسي، ال سيما يف ادلراحل ا
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أف مقًتح إدماج األمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ، كركترداـ،  منالدعم الذم ربتاج إليو. كأعربت عن قلقها 
لت إف ذلك سييكرس التفاقية ميناماتا، كقا التنفيذميف ادلائة فقط من كقت األمُت  َِيوحي بأف  استكهوملك 
طلبها العديد من ادلمثلُت اآلخرين، توفَت معلومات إضافية  كأيديكفي. كفيما يتعلق بالسؤاؿ الثاين، طلبت،  ال

عن التكاليف الكاملة لتصريف شؤكف أمانة قوية  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15يف النسخة ادلنقحة من الوثيقة 
ة، دبا يف ذلك تكاليف عقد االجتماعات يف كل موقع. كطلب يف كل موقع من ادلواقع ادلقًتحة احملددة يف الوثيق

أحد ادلمثلُت بصفة خاصة إدراج ربليل إضايف لتكاليف كمزايا اختيار نَتكيب كموقع لؤلمانة كىي ادلدينة اليت 
 تستضيف أمانة األكزكف. كيف اخلتاـ، قالت إف مناقشة مقًتح إدماج األمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ، كركترداـ،

أكجو التآزر بُت  يتسع نطاقو لكي يشملر على ادلسائل اإلدارية، كال ينبغي أف صينبغي أف يقت استكهوملك 
 ربدث يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات.اليت خرل األًتتيبات الالسياسات العامة أك 

، قاؿ أحد ادلمثلُت، UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15كفيما يتعلق دبهاـ األمانة الواردة يف مرفق الوثيقة  -ُٓٔ
فيما يتعلق التمييز بُت مهمة األمانة على  يشتملجيب أف النص متحدثان بالنيابة عن رلموعة من البلداف، إف 

بتيسَت تقدًن ادلساعدة التقنية كبناء القدرات، كىي ادلتعلقة تقدًن ادلساعدة بصورة عامة لؤلطراؼ، كمهمتها ب
بأم قرار يتعلق بالربنامج الدكيل احملدد.  ربطها كيلـز، أكثر استهبلكان للمواردك أكثر ربديدان كصفها بأهنا مهمة 

يف  ، ال رلرد دكرىا احملتمل،من ادلرفق للتشديد على الدكر اجلوىرم لؤلمانة ُِكاقًتح شلثل آخر تعديل الفقرة 
زبفيض أك إلغاء تبادؿ ادلعلومات عن التطورات التكنولوجية كغَتىا من سبل  رلاؿ مساعدة األطراؼ يف

 استخداـ الزئبق كمركباتو.
مليوف  ِ,ِكلف حوايل ياألمانة يف جنيف سإدماج كاستجابة لبعض التعليقات، قاؿ شلثل سويسرا إف  -ُٔٔ

قع األمانة الواردة يف ادكالر، كلذلك فإف اإلدماج ىو خيار فعاؿ من حيث التكلفة. كفيما يتعلق بتكاليف مو 
، قاؿ إف تكاليف السفر سًتتفع بقدر كبَت إذا ايختَتت مدينة أخرل غَت UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15الوثيقة 

من األنشطة  الكثَتللمشاركة يف  ادلختارة ادلوظفُت إىل ادلدينة سيلـز سفرجنيف كموقع لؤلمانة، نظران إىل أنو 
ليف إجيار مرافق ، كما أنو ينبغي إضافة تكاىناؾذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات اليت ستينظم 

االجتماعات ادلتوفرة دكف مقابل يف جنيف. كتشمل ادلزايا األخرل الختيار جنيف كموقع لؤلمانة سهولة توفر 
ادلنظمات األخرل اليت  منزمبلئهم االجتماع باخلرباء االستشاريُت ذكم الكفاءة، كقدرة موظفي األمانة على 

ضبلن عن شلثلي احلكومات ادلقيمُت يف جنيف الذين يتمتع كثَتكف تعمل يف رلاؿ ادلواد الكيميائية كالنفايات، ف
التحديات  التواصل معهم بشأفاألمانة  يوظفدلين ديكن ذمنهم باخلربة يف رلاؿ ادلواد الكيميائية كالنفايات كال

 اليت تواجو تنفيذ االتفاقية يف بلداهنم.
الدعم القوم لؤلطراؼ، قاؿ إف أفضل ىيكل قدًن تاتفاقية ميناماتا، ك  أمهيةكفيما يتعلق بضماف إبراز  -ُٕٔ

شلكن لتحقيق اذلدفُت على حد سواء ىو إدماج االتفاقية يف ىيكل قوم بدالن من إنشاء ىيكل جديد معزكؿ، 
أصبحت أكثر بركزان عندما تكاتفت كقامت بتجميع كفاءاهتا  استكهوملمشَتان إىل أف اتفاقيات بازؿ، كركترداـ ك 

بشأف استخداـ األمانة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15فيما يتعلق باخليار الثاين الوارد يف الوثيقة  كخرباهتا. كأخَتان 
على استمرار ترتيبات األمانة ادلؤقتة، نظران إىل أف رللس  يف الواقع ادلؤقتة، قاؿ إف ىذا اخليار ال ديكن أف ينطوم

ىيكل اتفاقية تدخل حيز النفاذ جيب أف يكوف ذلا بأف أم إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ازبذ قراران يقضي 
مستقل عن فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع للربنامج كىو الفرع الذم يستضيف األمانة ادلؤقتة.  ةأمان

 كنتيجة لذلك، قاؿ إف اخليار الثاين سيتطلب إنشاء ىيكل مستقل سبامان، كقائم بذاتو. 
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 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15، أشار الرئيس إىل أف األمانة ستنقح الوثيقة آنفان ادلذكورة كبعد ادلناقشة  - ُٖٔ
 ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.كي مع أخذ ادلناقشة أعبله يف االعتبار ل

 الُمَقدَّم من حكومة سويسرا العرض -ألمانة البلد الػُمضيف ل )ب(
من حكومتو الستضافة األمانة  رضان شلثل سويسرا عى قىدَّـ رعي، ذا البند الفشلثل األمانة ذلتقدًن  عىقب -ُٗٔ

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5 يف الوثيقة ادلبُتعلى النحو الدائمة التفاقية ميناماتا، 
من االلتزاـ العميق حلكومة سويسرا باتفاقية ميناماتا، اليت تدعمها منذ  ينبعكقاؿ إف ىذا العرض  -َُٕ

 يتضمن اجلزء األكؿ توفَت سويسرا احليز البلـز للمكاتب يف دار البيئة الدكلية بدكفك  يشمل جزأين.ك نشأهتا، 
زكاج ادلوظفُت إىل سوؽ العمل كحرية دخوؿ أإجيار، كتوفَت مساحة رلانية سلصصة لبلجتماعات  مقابل

تية لؤلمانة. البنية التح من أجل توحيدفرنك سويسرم  ََُ َََالسويسرم، فضبلن عن تقدًن دفعة أكىل دببلغ 
كيشمل اجلزء الثاين، باإلضافة إىل ادلنافع الواردة يف اجلزء األكؿ، دفع مسامهة سنوية ميقدمة من البلد ادلضيف 

مليوف فرنك سويسرم من ادلسامهات غَت ادلخصصة ألغراض  ِمليوف فرنك سويسرم، تشمل  ٓ,ِقدرىا 
دعم إدماج األمانة كظيفة من أجل يل لتمو من ادلسامهات ادلخصصة فرنك سويسرم  ََٓ َََمعينة ك

ألنشطة ادلشًتكة لبلتفاقيات األربع، شريطة أف ييقرر مؤسبر األطراؼ كضع األمانة داخل ىيكل اتفاقيات تنفيذ اكل
أنو يف حاؿ تطبيق اجلزء الثاين من العرض، ديكن دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية أضاؼ بازؿ كركترداـ كاستكهومل. ك 

مسامهة سويسرا غَت ادلخصصة كمسامهة يف ادليزانية األساسية لبلتفاقية، كبالتايل خفض  دـأف يستخميناماتا 
ؤلطراؼ، ككذلك لدعم تكاليف سفر ادلشاركُت من البلداف النامية للمشاركة يف لادلقررة  األنصبةمستول 

يف القواعد ادلالية  ادلسألة هبذه اجتماعات اتفاقية ميناماتا، كيف ىذه احلالة ينبغي أف تيدرج األحكاـ ذات الصلة
 .دلؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية

نو بغض النظر عما إذا كانت اتفاقية ميناماتا قد تأسست ككياف مستقل أك مت درلها يف إ ان كقاؿ أيض -ُُٕ
أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل، فيجوز دلؤسبرات األطراؼ يف االتفاقيات األربع أف تيقرر عقد 

جتماعات إما بصورة مشًتكة أك منفصلة. كأشار إىل أف سويسرا ترل ضركرة أف يعقد مؤسبر األطراؼ اال
اجتماعات منفصلة يف السنوات األكىل من عمر اتفاقية ميناماتا، بالنظر إىل كوهنا معاىدة جديدة كتتطلب 

 االىتماـ الكامل من جانب األطراؼ.
عن تقديرىم العميق حلكومة  تناكلوا الكلمةيع ادلمثلُت الذين كيف ادلناقشات اليت تلت ذلك، أعرب صب -ُِٕ

سويسرا على عرضها السخي الستضافة األمانة كعلى دعمها الثابت التفاقيات ادلواد الكيميائية كالنفايات. 
 يف جنيف. كأعرب العديد من ادلمثلُت عن تأييدىم الستضافة األمانة

أمانة اتفاقية ميناماتا يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ  إدماجاح كأكد عدد من ادلمثلُت تأييدىم القًت  -ُّٕ
 زز اتفاقية ميناماتا.يعأف  شأف ذلكمن  إفقالوا ك كاستكهومل، 

اقًتاحها، كال سيما فيما يتعلق  ربسينات إضافية علىسويسرا  تدخلطلب كثَت من ادلمثلُت أف ك  -ُْٕ
حباجة للتوضيح بشكل أفضل، دبا يف ذلك ما يتعلق  هناإقاؿ العديد منهم فاجلزء الثاين من العرض،  بشرطية

الكامل لؤلمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ  اإلدماجمن  بدالن اجلزئي  اإلدماجعلى  انطباقهابكيفية 
إىل أف كجود أمانة  بالنظرسويسرا قد ترغب يف أف تيعيد النظر يف ىذا اجلانب من عرضها،  قائلُت إفكاستكهومل، 

طلبوا ك اتفاقية ميناماتا. ادلراحل األكىل من عمر ة يف جنيف قد يكوف اخليار األفضل، كبصفة خاصة يف مستقل
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القًتاح، دبا يف ذلك ما يتعلق بادلبلغ الذم سوؼ تيسهم بو سويسرا من اللجوانب ادلالية أكثر تفصيبلن توضيحان 
 يف الصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية ميناماتا.

عديد من ادلمثلُت إىل سويسرا أف تضع يف االعتبار أنو، على الرغم من أمهية مواصلة بناء أكجو طلب الك  -ُٕٓ
 تكرسبادلواد الكيميائية كالنفايات، إال أنو من ادلهم أيضنا إنشاء أمانة مستقلة  ذات الصلةالتآزر بُت االتفاقيات 

رضها تنفيذىا على األطراؼ. كأشار أحد ادلمثلُت اىتمامها الكامل التفاقية ميناماتا كالتحديات الكبَتة اليت يف
من أكجو التآزر بُت الصكوؾ ادلتعلقة بادلواد الكيميائية  فوائد كاضحةإىل أف اتفاقية ميناماتا ديكن أف ذبٍت 

أقل مركز يف  اتفاقية ميناماتاكضع عدـ كالنفايات، لكنو حث سويسرا على أف تضع اآلليات البلزمة لضماف 
 االتفاقيات الثبلث األخرل.  بادلقارنة مع

مسامهات البلد ادلضيف يف ادليزانية توضيح كردنا على التعليقات، أعرب شلثل سويسرا عن تقديره لطلب  -ُٕٔ
دد يف القواعد ادلالية دلؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية. إاألساسية التفاقية ميناماتا، اليت قاؿ  كبالنسبة هنا جيب أف ربي

أف قرار دمج األمانة بأحد ادلمثلُت كدلا ذكره بشأف ضركرة ضماف استقبلؿ اتفاقية ميناماتا،  كردتاليت  لتعليقاتل
ال ينبغي ربطو بادلسامهات ادلالية الواردة يف اجلزء  سياسة عامةيف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ىو قرار 

لتعزيز كفاءة اتفاقية  إداريان  كاف قراران مج ادلقًتح  ف الدإالثاين من العرض الذم تقدمت بو حكومة سويسرا، قاؿ 
ميناماتا كلن ديس استقبلؿ االتفاقية القانوين أك السياسي أك ادلايل. كيف اخلتاـ، أكد للممثلُت أف حكومة 

متساك داخل رلموعة ادلواد الكيميائية  دبركزاتفاقية ميناماتا  سبتعلضماف  قصارل جهدىاسويسرا ستبذؿ 
احلصوؿ على التأشَتات السويسرية، اليت قاؿ عدد من ادلمثلُت أف  حصوؿ شلثلي األطراؼ كلتيسَت كالنفايات،

 يف بلداهنم. عليها صعب
يف تنقيح اقًتاحها لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف  أف تنظرطلبت اللجنة إىل حكومة سويسرا ك  -ُٕٕ

ازباذ  لتيسَتيف الفًتة اليت تسبق عقد ىذا االجتماع اجتماعو األكؿ، كاتفقت على مواصلة ادلشاكرات غَت الرمسية 
 قرار من جانب مؤسبر األطراؼ. 

 )د( من جدول األعمال 3البند  -باء 
 : تعدين الذىب الحرفي والضيق النطاؽ7المادة  - 1

 ، اليتUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/17قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي، موجهة االنتباه إىل الوثيقة  -ُٖٕ
 من استخداـ الزئبق للحدالعمل الوطنية  خططضع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بو اشتملت يف مرفقها على مشركع 

، ككذلك إىل الوثيقة بالوسائل احلرفية كعلى النطاؽ الضيقيف تعدين الذىب  كإلغاء استخدامو حيثما أمكن ذلك
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/7  الصحة العادلية بشأف التقدـ احملرز يف تطوير اليت تضمنت تقريران من منظمة

اسًتاتيجيات للصحة العامة فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ، دبا يف ذلك االسًتاتيجيات اليت 
قد كيضعت كفقان للتكليف الصادر من  ادلبادئ التوجيهيةجرل تطويرىا يف سياؽ اتفاقية ميناماتا. كأشارت إىل أف 

فوضُت يف قراره بشأف الًتتيبات للفًتة االنتقالية، كأنو طبقان دلقرر صادر من اللجنة أثناء دكرهتا السادسة مؤسبر ادل
على التوجيهات اليت كيضعت يف إطار الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم  ادلبادئ التوجيهيةىذه  قامت

يف ادلرفق جيم التفاقية رجة لػميداث تتناكؿ صبيع اجملاالت ادلتحدة للبيئة، على النحو الذم مت تنقيحها بو حبي
 ميناماتا.

 كأف توصي ادلبادئ التوجيهيةكقالت إف اللجنة أثناء ىذه الدكرة، قد ترغب يف مواصلة حبث مشركع  -ُٕٗ
 يف إعداد خطط عملها الوطنية بشأف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ. باستخدامهاالبلداف 
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رلاؿ شراكة تعدين مشاركة يف قيادة الطبيعية اليت ربدثت بصفتها  ادلواردشلثلة رللس الدفاع عن كقدمت  -َُٖ
ادلبادئ الذىب احلريف كالضيق النطاؽ التابعة للشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، مشركع 

حرز يف كضع ػي لعادلية تقريران عن التقدـ ادل. كقدـ شلثل منظمة الصحة االذم يوجز عملية كضعها التوجيهية
اسًتاتيجيات الصحة العامة يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ، دبا يف ذلك يف سياؽ اتفاقية ميناماتا، 

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/7موجزان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة 
 ادلبادئ التوجيهيةشة اليت تلت ذلك، عن تقديرىم دلشركع يف ادلناق ربدثواأعرب صبيع ادلمثلُت الذين ك  -ُُٖ

لشراكة العادلية للزئبق التابعة لرلاؿ الشراكة ادلعنية بتعدين الذىب احلريف كضيق النطاؽ الذم يقـو بو عمل للك 
 منظمة الصحة العادلية.كذلك ك  التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة

بأنو على الرغم من  ،من البلداف ةرلموع باسمربدث  شلثل كاحدفيهم  نكصرح العديد من ادلمثلُت، دب -ُِٖ
بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ال تينشئ التزامات ميلزمة قانونان، فإهنا تتمتع  ادلتعلقة ادلبادئ التوجيهيةأف 

كالبيئة، كأضاؼ  بأمهية حيوية بالنسبة لوضع خطط العمل الوطنية كتنفيذ االتفاقية هبدؼ ضباية صحة اإلنساف
التأثَتات السلبية األخرل اليت تنتج  دلعاجلةأحد ىؤالء ادلمثلُت بأف ىذه التوجيهات ذات أمهية حامسة بالنسبة 

 ألطفاؿ، كاالذبار بالبشر كالفقر.عن تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ مثل تشغيل ا
من البلداف، إىل إدخاؿ  اتموعاسم رلب ربدثوادبا يف ذلك عدة شلثلُت دعا عدد من ادلمثلُت، ك  -ُّٖ

. ككانت ىذه ادلقًتحات ترمي إىل ضماف كضع قوائم جرد دقيقة؛ ادلبادئ التوجيهيةربسينات على مشركع 
ارباد )تعدين الذىب يف منطقة األمازكف(؛ كتقدًن معلومات بشأف دكر هبا إشارة إىل األعماؿ اليت قاـ  كإدراج

توقيت  كتنقيح ؛يكوف ذلك مناسبان إىل األطراؼ بدالن من البلداف حيثما  ةكاإلشار أجهزة إصدار الشهادات؛ 
إزالة اإلشارات إىل ؛ ك لدل البلداف اليت تتفاكت فيها الظركؼ تفاكتان كبَتان من منطقة إىل أخرل التخفيضغايات 

ك أف تسعى األمانة كذلح  قًتيً التقدير الوطٍت. كقد لمسألة زبضع  يأف نيظم إصدار الًتاخيص ى كبيافالسيانيد؛ 
إىل احلصوؿ على ادلزيد من التعليقات من احلكومات، كذلك هبدؼ ربسُت التوجيهات أثناء الفًتة السابقة على 

دكريان تنقيحها االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ، كصرح شلثل بأنو ينبغي لوثيقة التوجيهات أف تكوف كثيقة حية يتم 
 .ادلتأثرةصبيع البلداف شواغل كس كتع

بأنو ينبغي أف تيستكمل  ،رلموعة من البلدافباسم كصرح العديد من ادلمثلُت، من بينهم شلثل يتحدث  -ُْٖ
 أثناء االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كتعتمدىا ،كأف تستخدمها البلداف ،أثناء ىذه الدكرةادلبادئ التوجيهية 

التوجيهات ينبغي أف تنفذ على سبيل التجربة هبدؼ رلموعة من البلداف، إف  باسمكقاؿ أحد ادلمثلُت، متحدثان 
 ربديد الثغرات فيها كمعاجلتها.

كصرح العديد من ادلمثلُت بأف البلداف النامية سوؼ ربتاج إىل مساعدة مالية كتقنية من أجل كضع  -ُٖٓ
ق النطاؽ ىت يصبح تعدين الذىب احلريف كالضيأحد ادلمثلُت، مأضاؼ لتحديد، حسبما خطط عملها الوطنية، ك 

 .‘‘ديكن إغفالو أمران ال’’
بتعدين الذىب احلريف  فيما يتعلق يف بلداهنم تنفذقدـ العديد من ادلمثلُت إفادات بشأف األنشطة اليت ك  -ُٖٔ

كالضيق النطاؽ، دبا يف ذلك مشركع ثنائي يتعلق بغسل الذىب جيرم تطويره دبساعدة من برنامج األمم ادلتحدة 
وطنية؛ كادلشاركة يف برنامج الرصد األحيائي التابع العمل الخطط كضع ككذلك لعادلية؛ للبيئة كمرفق البيئة ا

دلنظمة الصحة العادلية، كادلشركع الذم يينفذ مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كأطراؼ أخرل إلجياد سلسلة 
 تتبعة قانونيان، كديكن لمعدف اخلاـ لضماف أف يكوف الذىب ادلباع يف السوؽ الدكليلإمدادات ديكن متابعتها 
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تعدين مصدره كأنو مل يأت من مناطق الصراع. كصرح أحد ادلمثلُت بأف مقادير ضخمة من الزئبق تيستخدـ يف 
اإلنساف. صحة البيئة ك  بسبلمةأضرار كبَتة إحلاؽ الذىب احلريف كالضيق النطاؽ داخل بلده، كيصاحب ذلك 

 عقد حلقة تدريب عملي ديكن أف تيساعد البلداف على استبعاد شلثل آخر، إىلكأيده يف ذلك كدعا ىذا ادلمثل، 
 ىذا القطاع. مناستخداـ الزئبق 

ادلبادئ موعد الستعراض خربات البلداف يف رلاؿ استخداـ  ربديداقًتح شلثل منظمة غَت حكومية ك  -ُٕٖ
اليت ’’كالضيق النطاؽ كناشد البلداف بأف تقدـ إىل األمانة معلومات عن أنشطة التعدين احلريف  التوجيهية

دبا يف ذلك تفسَت ذلك ادلصطلح. كأضاؼ بأف خطط العمل الوطنية جيب أف تنظر إىل ‘‘ ديكن إغفاذلا ال
ادللوثة الناشئة كالنشطة يف ادلواقع إىل إيبلء االىتماـ مع  ،التعدين احلريف كالضيق النطاؽ على أنو دكرة كاملة

لمواقع ادللوثة. كينبغي ادلستداـ للعبلج لبطرؽ من بينها كضع إطار التعدين، كذلك أنشطة القرل القريبة من 
فرص كسب العيش ادلستدامة البديلة بالنسبة إجياد لية ك احملعمل الخطط كضع شمل خلطط العمل الوطنية أف ت

 تعدين الذىب سللفاتستعاد من ػي مػكفرض حظر على استخداـ الزئبق ال ،معات ذات الصلةتلعماؿ التعدين كاجمل
صادر، كشراء الذىب إدارة الزئبق ادلمن اجلة أك علممواقع ىذا التعدين اليت خضعت ليف كالضيق النطاؽ أك احلر 

 الذىب احلريف كضيق النطاؽ.العاملُت يف من  توكإدار 
تعليقات اللدعوة الشراكة العادلية للزئبق بتقدًن  تأييدهأعرب شلثل منظمة غَت حكومية أخرل عن ك  -ُٖٖ

اجتماعات إقليمية. كقاؿ إنو ينبغي خلطط العمل الوطنية أف تتناكؿ ادلسائل ذات الصلة بعماؿ كحبثها يف 
كل بككذلك التلوث العابر للحدكد كالظركؼ اخلاصة  ،االقتصادم-ادلهاجرين كتأثَتىم االجتماعيعدين الت

الوعي، كالتدريب كنقل منطقة، كذلك هبدؼ ضماف مشاركة صبيع القائمُت بالتعدين يف صنع القرارات، كتعميق 
نو مع إالزئبق، قائلة يف  القانونيةغَت  التجارةالتكنولوجيا. كأشارت شلثلة أخرل دلنظمة غَت حكومية إىل مشكلة 

 ادلتاحلزئبق ادلتاجرة بصورة غَت قانونية يف اأنشطة معينة، ديكن  يف إمدادات الزئبقازباذ البلداف إجراءات لقطع 
إىل ، يتجاكز األسناف صحةيدخل بلدان ما الستخدامات الت إف مقدار الزئبق الذم سموح هبا. كقادلؤلغراض ل

 الذم ييستخدـ يف مبلغم األسناف. حد كبَت يف بعض احلاالت ادلقدار
بشكلها احلايل دلساعدة البلداف يف  ادلبادئ التوجيهيةاتفقت اللجنة على استخداـ  ادلناقشةكعقب  -ُٖٗ

ؤسبر األطراؼ. ييضاؼ إىل ذلك، أف دلبلؿ الفًتة بُت ىذه الدكرة كاالجتماع األكؿ إعداد خطط عملها الوطنية خ
ادلبادئ اللجنة طلبت إىل األمانة السعي للحصوؿ على ادلزيد من التعليقات من احلكومات كغَتىا ألجل ربسُت 

اجتماعو  يفاؼ مؤسبر األطر كاحتماؿ اعتمادىا من جانب بحثها لبغرض تقدًن نسخة مينقحة منها  التوجيهية
من ال يستهاف بو  لديها حجميف ادلناطق اليت  حلقات عمل تنظيمإىل  ةبالدعو اللجنة علمان  كأحاطتاألكؿ. 
من ىذا القبيل يف حدكد  عملتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ. كطلبت إىل األمانة عقد حلقات  أنشطة

من أجل لطلب الذم تقدمت بو منظمة الصحة العادلية با اللجنة علمان  أحاطتادلوارد ادلتاحة. كيف النهاية، 
اجلماعات السكانية بتعرض  فيما يتعلقعامة الصحة للاسًتاتيجيات  كضععلى مدخبلت لعملها بشأف  احلصوؿ
 تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.نتيجة ل

 : التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق، بخالؼ نفايات الزئبق15المادة  - 1
قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي، موجزة ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  -َُٗ

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/18 كاليت كانت قد أيعدت نزكالن على طلب اللجنة أثناء دكرهتا السادسة كاشتملت ،
علومات بشأف ادلرفق األكؿ ذبميع ادلعلومات اليت قدمتها احلكومات كموجز ىذه ادلكيشمل على ثبلثة مرفقات. 
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صلة من ادلبادئ التوجيهية التقنية الذات  األجزاءادلرفق الثاين حيدد بصورة سليمة بيئيان، ك لزئبق لادلؤقت تخزين ال
 م على الزئبقربتو كالنفايات اليت  كيلاألالسليمة بيئيان للنفايات اليت تتكوف من الزئبق إلدارة بشأف اتفاقية بازؿ ال

قدـ ادلرفق الثالث ينفايات، ك  الذم ال ديثلتكوف مهمة بالنسبة للتخزين ادلؤقت للزئبق  ، كاليت قدبولوثة ادلأك 
توجيهية بشأف التخزين ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق كمركبات الزئبق يف إطار البادئ ادلطريق لوضع ال خريطةمشركع 

 اتفاقية ميناماتا.
ود مع أمانة اتفاقية بازؿ، كخباصة فيما يتعلق من خبلؿ تضافر اجلهقد أيعدت ىذه الوثيقة ككانت  -ُُٗ

 ،نفايات الذم ال ديثلادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ ذات الصلة بالتخزين ادلؤقت للزئبق  أجزاءبتحديد 
ة فيما الطريق، كالشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، كخباص خريطةالزمنية دلشركع اخلطوط ك 

تعديل الفركع ذات الصلة من ادلبادئ  يتوخىالطريق  خريطةالطريق. كقاؿ إف مشركع  خريطةيتعلق دبشركع 
 كيسعى ،التوجيهات بشأف التخزين ادلؤقت للزئبق ادلراد استخدامو من أجل كضعتفاقية بازؿ الالتوجيهية التقنية 
 كيشملالتوجيهية التفاقية ميناماتا، ادلبادئ  عند كضعمن طائفة كاسعة من اخلرباء  مسامهاتللحصوؿ على 

 كيف نفايات الزئبق.  ،استخداموك لبلستخداـ، كيف نقل الزئبق  ادلخصصذلك اخلرباء يف زبزين الزئبق 
علمان بادلعلومات الواردة يف ادلرفقُت األكؿ كالثاين  ربيطأف أثناء ىذه الدكرة كقاؿ إف اللجنة قد ترغب  -ُِٗ

 الطريق الوارد يف ادلرفق الثالث.  خريطةعلى مشركع كأف تبحث كتوافق 
العديد من ادلمثلُت علمان بادلعلومات ادلقدمة يف ادلرفقُت األكؿ  أحاط ،كيف ادلناقشة اليت تلت ذلك -ُّٗ

الواردة يف ادلرفق ك احلكومات  للمعلومات ادلقدمة منكالثاين، كأعرب أحدىم عن رضاه عن اجلوانب ادلشًتكة 
 األكؿ. 
 ندب ،من ادلمثلُتكثَت الطريق الوارد يف ادلرفق الثالث، غَت أف ال خريطةعاـ دلشركع  تأييدكاف ىناؾ ك  -ُْٗ

 خريطة تنقيحصرحوا بأف شبة حاجة إىل مواصلة  ،رلموعات من البلدافباسم فيهم ثبلثة شلثلُت يتحدثوف 
ادلبادئ  الفركع ذات الصلة من ـو ينبغي استخداتوضيح أنلالطريق  خريطةاقًتيح تعديل  ،الطريق. كىكذا

إدخاؿ ’’التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ كنقطة بداية لتطوير ادلبادئ التوجيهية التفاقية ميناماتا، بدالن من اقًتاح 
جياد عملية مستقلة إإىل ك  ؛على ادلبادئ التوجيهية التفاقية بازؿ لكي تيشَت إىل التخزين ادلؤقت للزئبق ‘‘تعديبلت
كدعوة اخلرباء من اتفاقييت بازؿ كميناماتا إىل جانب خرباء  ؛اتفاقية ميناماتا لصياغة ادلبادئ التوجيهية يف إطار

فريق عامل مفتوح العضوية تابع التفاقية بازؿ،  أف يقـو بذلك بدالن من عملية الصياغةآخرين إىل ادلشاركة يف 
 ترشيحدعوة البلداف إىل ك ؛ ئل ادلتعلقة بالنفاياتعلى ادلسا ستقتصربالنظر إىل أف اختصاصات مثل ذلك الفريق 

يف ىذه العملية؛ كالسماح ألصحاب ادلصلحة بادلشاركة يف ىذه العملية بصفة مراقبُت؛ كالطلب للمشاركة خرباء 
كذلك عند إعدادىم للمبادئ  من اتفاقية ميناماتا َُحبث ادلتطلبات الواردة يف ادلادة  الػميقًتىحإىل فريق اخلرباء 

 لتوجيهية.ا
تقدًن التمويل إىل البلداف النامية كذلك ب ،رلموعة من البلداف متحدثان باسمكأكصى أحد ادلمثلُت،  -ُٓٗ

اخلرباء لضماف سبثيل صبيع  ترشيحكأف يقـو ادلمثلوف اإلقليميوف بتنسيق  ،لتيسَت مشاركتها يف عملية الصياغة
 ادلناطق يف عملية الصياغة. 

مناقشة ادلبادئ التوجيهية  فرصةللخرباء  تتاحأف يكوف فريق اخلرباء مفتوح العضوية كأف اقًتح شلثل آخر ك  -ُٔٗ
اخلرباء يف عملية الصياغة، كقاؿ  بًتشيحقبل تقدديها إىل مؤسبر األطراؼ لبحثها. كأعرب شلثبلف عن اىتمامهما 

 ختيار اخلرباء.النو ينبغي لؤلمانة أف تضع عملية كاضحة إأحدمها 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

39 

الطريق، أعرب عدة شلثلُت، من بينهم شلثل ربدَّث خريطة يتعلَّق دبسألة اجلداكؿ الزمنية ادلقًتحة يف كفيما  -ُٕٗ
باسم رلموعة من البلداف، عن تأييدىم للجداكؿ الزمنية ادلبيَّنة يف ادلرفق الثالث. كاقًتح آخر أنو من ادلستصوب 

ادلؤقت، قائبلن إنو ال يتعُتَّ قطعان أف تكوف ادلبادئ  إعطاء احلكومات كقتان إضافيان للتشاكر بشأف مسألة التخزين
 كضع صيغتها النهائية يف موعد الحق. كديكنالتوجيهية جاىزة العتمادىا يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ، 

أف أف تتسم بادلركنة كأف تكوف غَت إلزامية ك  ينبغيكفيما يتعٌلق بادلبادئ التوجيهية ذاهتا، قاؿ شلثل إهنا  -ُٖٗ
عن كيفية زبزين الزئبق كمرٌكبات الزئبق كاجلهات األخرل تركِّز على تقدًن ادلعلومات التقنية كاإلدارية لؤلطراؼ 

 بطريقة سليمة بيئيان.
قوية بُت أعماؿ الركابط كصفو بأنو الكأكجز األمُت التنفيذم التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ما  -ُٗٗ

سيما فيما يتعٌلق بادلبادئ  ميناماتا بشأف التخزين ادلؤقت للزئبق من غَت النفايات، كال اتفاقية بازؿ كأعماؿ اتفاقية
كاليت تتضٌمن أحكامان رئيسية عن التخزين ادلؤقت للزئبق، كقاؿ إف  ،التوجيهية التقنية اخلاصة بنفايات الزئبق

بالتزامن مع االجتماعات الرئيسية كالعمليات اجلداكؿ الزمنية ادلناسبة ادلقًتحة يف ادلرفق الثالث، اليت جرل ترتيبها 
بشأف كضع مبادئ االتفاقيتُت ادلتعلقة هبا يف إطار اتفاقية بازؿ، من شأهنا أف تساعد على تيسَت التنسيق بُت 

 توجيهية للتخزين ادلؤقت للزئبق دبوجب اتفاقية ميناماتا.
داىا كثَت من ادلمثلُت، اقًتح أف تنٌص كبعد أف كرر شلثل أحد ادلنظمات غَت احلكومية تعليقات أب -ََِ

 ككذلكالطريق صراحة على مشاركة خرباء اتفاقية ميناماتا، باإلضافة إىل خرباء من اتفاقية بازؿ خريطة 
 احلكومات كادلنظمات غَت احلكومية كأصحاب ادلصلحة اآلخرين، يف عملية صياغة كمراجعة ادلبادئ التوجيهية.

انة أف تتشاكر مع الوفود اليت قدـ أعضاؤىا التعليقات أثناء ادلناقشة ادلذكورة كطلبت اللجنة إىل األم -َُِ
 الطريق من أجل النظر فيها.خريطة أعبله كأف تعٌد صيغة منٌقحة دلشركع 

 خريطةنيسخة مينقحة من مشركع  ترد فيها اتاجتماع غرفةكأثناء جلسة تالية، قدـ شلثل األمانة كرقة  -َِِ
  اللجنة.طريق لكي تبحثها ال

 ذلك مناقشة مقتضبة، اقًتح أحد ادلمثلُت أثناءىا إدخاؿ تعديل آخر. كجرت بعد -َِّ
يف الطريق، على النحو الذم عيدؿ بو شفويان، لتوجيو العمل  ادلشركع ادلنقح خلريطةكافقت اللجنة على ك  -َِْ

 العاشر ذلذا التقرير. ادلرفقفقة يف الطريق الذم حظي بادلواادلنقح خلريطة شركع ادلفًتة ما بُت الدكرات. كيرد 
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 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19قدَّـ شلثل األمانة ىذا البند الفرعي، كأكجىز ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  -َِٓ
 .الزئبقللقيم احلدية لنفايات ذبميعان للمعلومات ادلقٌدمة من البلداف بشأف استخدامها أكردت اليت 

يف مناقشاهتا اإلضافية  ، كذلككقاؿ إف اللجنة قد توٌد يف دكرهتا احلالية أف تنظر يف ادلعلومات ادلقٌدمة -َِٔ
 نفايات الزئبق.قيم عتبات بشأف 
كقاؿ شلثل، متحٌدثان باسم رلموعة من البلداف، إف ادلعلومات ادلقٌدمة حىت اآلف بشأف عتبات نفايات  -َِٕ

دَّد بعد عتبات قابلة للتطبيق بشكل مباشر. كذلذا يقًتح أف الزئبق تشَت إىل أهنا سب ثل مسائل معقدة كأنو مل ربي
ألفضل حبثو تواصل األمانة صبع معلومات إضافية من األطراؼ كادلراقبُت من أجل مساعدة مؤسبر األطراؼ يف 

شلثل آخر، أنو قد يلـز إنشاء فريق السيبل إىل األماـ. كاقًتح شلثل آخر، متحٌدثان باسم رلموعة من البلداف كيؤيٌده 
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لظركؼ ادلتباينة للبلداف، ااالعتبار على أف يأخذ يف عامل من اخلرباء إلجراء ربليل مفصَّل للمعلومات ادلتاحة، 
 سٌلط الضوء على األعماؿ ادلضطلع هبا فعبلن بشأف ادلوضوع من جانب ادلراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ.يك 

ادلمثلُت ادلعلومات ادلقٌدمة إىل األمانة بأهنا نقطة انطبلؽ مفيدة، اقًتىح، استنادان كبعد أف كصف أحد  -َِٖ
ملغم/لًت كأف ىذا يتسق  ِ,َك ُ,َإىل نتائج اختبار النٌض أنو قد يكوف من ادلناسب كجود عتبة تًتاكح من 
ادلستمدة من ملغم/لًت  ََٓ,َ قيمة مع العتبات اليت تطٌبقها بعض البلداف. كذىكر شلثل آخر أف بلده يستخًدـ

للفضبلت اختبارات النض كمعيار صاـر للتمييز بُت النفايات اخلطرة كغَت اخلطرة، اتساقان مع ادلعايَت الوطنية 
كمعيار للمحتول فيما يتعٌلق بالتحكُّم يف النفايات كفقان التفاقية بازؿ. كقاؿ إف عتبة كغ  /مملغَََُك السائلة

من  ُُمتطٌلبات ادلادة  باالقًتاف معينبغي دراستها اتفاقية ميناماتا ىا دبوجب نفايات الزئبق ادلقرر ربديد
زلٌددة مثل  عمليات معاجلةادلعتمدة مشلت الشركط االتفاقية كادلعتمدة من مؤسبر األطراؼ يف مرفق مستقل. فإذا 

قيمة تسمح لؤلطراؼ بتنفيذ استعادة الزئبق من النفايات قبل التخلُّص النهائي منها، ينبغي أف ربدَّد العتبة ب
كأساس لتحديد عتبة لنفايات الزئبق. كقاؿ شلثل إف للشركط  . كاختتم قائبلن إنو يلـز كجود خطة رئيسية الشرط

كينبغي اعتماد عتبة لنفايات الزئبق يف أكؿ  ،اتفاقية بازؿ كاسعة كينبغي أخذىا يف احلسبافيف إطار اخلربات 
يؤيد ملغم/كغم. كاقًتح شلثل،  ُ,َبلده يستخًدـ عتبة لنفايات الزئبق قدرىا  اجتماع دلؤسبر األطراؼ. كقاؿ إف

ملغم/كغ، على النحو الذم يستخدمو بلده. كقاؿ أيضان إف من الضركرم أف  ٓقدار دبعتبة منخفضة، كضع 
ادلناسبة. كقاؿ  على اختيار العتباتتأثَت تؤخذ يف احلسباف التقنيات الناشئة لتثبيت الزئبق اليت قد يكوف ألدائها 

شلثل إلحدل ادلنظمات غَت احلكومية إنو ينبغي أف يكوف منع األضرار الصحية كالبيئية ىو الًتكيز الرئيسي يف 
ملغم/كغ، كىو تركيز  ِزيد على بقيم ال تينبغي ربديدىا كبالتايل حدكد دنيا لنفايات الزئبق، عتبات ك كضع 
 .ادلتاحة حاليان نيات ادلعاجلة ادلوضعية يف الًتبة من خبلؿ استخداـ تقللتحقيق قابل 
كأعلن شلثل سويسرا أف كفده سيقدـ كرقة غرفة اجتماعات يرد فيها مشركع قرار لعرضو على مؤسبر  -َِٗ

بقياـ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ باعتماد ادلبادئ التوجيهية التقنية لبلتفاقية ادلشركع األطراؼ، كيرحب ىذا 
ناماتا ادلنضمة أيضان كأطراؼ يف ئبق، كيطلب إىل أطراؼ اتفاقية ميالسليمة بيئيان لنفايات الز  كادلتعلقة باإلدارة

اتفاقية بازؿ إىل تطبيق ىذه ادلبادئ التوجيهية، كيطلب إىل أطراؼ اتفاقية ميناماتا اليت ليست أطرافان يف اتفاقية 
 بازؿ أف تستخدـ تلك ادلبادئ التوجيهية كإرشادات. 

 معلومات إضافية بشأف استخداـ ذبمعأف  ينبغي على األمانةعقب مداكالهتا، أنو اللجنة قررت ك  -َُِ
غَت الرمسية القًتاح عتبات  ، كأنو ينبغي القياـ بادلساعيعتبات نفايات الزئبقل كغَتىا من اجلهات اتاحلكوم

 .بادلوضوع أكلئك الذين لديهم اخلربة ذات الصلة جانبمناسبة من 
من جانب شلثل سويسرا، كالذم  أعبلهشار إليو دلالية، قدـ شلثل زامبيا مشركع ادلقرر اكيف جلسة ت -ُُِ

تشاركت يف تقدديو الدكؿ األفريقية كسويسرا. كبعد ذلك، أفاد بأف مشاكرات غَت رمسية قد عيقدت بشأف مشركع 
 ت قد أسفرت مع ذلك عنكصرح شلثل آخر بأف ادلشاكرا و.مل يتم التوصل إىل نتيجة هنائية بشأن كلكنادلقرر، 

 .من مشركع ادلقرر ّك ِالفقرتُت  يدمججيابية، كاقًتح أحد ادلمثلُت نصان بديبلن اإل ردكد الفعل الكثَت من
قررت اللجنة تقدًن كلو من النص احلايل كالنص ادلقًتح كبديلُت لكي يبحثهما مؤسبر األطراؼ يف ك  -ُِِ

 عشر ذلذا التقرير. اجتماعو األكؿ. كيرد النص يف ادلرفق احلادم
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 : المواقع الملوثة11المادة  - 4
ػػػػػػزت ادلعلومػػػػػات ادلبيَّنػػػػػة يف الوثيقػػػػػة  -ُِّ قدَّمت شلثلػػػػػػػػة األمانػػػػػػػة ىػػػػػذا البنػػػػد الفرعي، فأكجى

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/20 ،قدمان طريقة ادلقًتحة للمضي إدارة ادلواقع ادللوَّثة كالبشأف توجيهات  اليت تناكلت
التوجيهات. كقالت إف ادلعلومات الواردة يف الوثيقة ىي نفس ادلعلومات اليت سبق عرضها أماـ اللجنة  يف كضع

 يف دكرهتا السادسة، كفيها قررت اللجنة إرجاء النظر يف ادلسألة إىل الدكرة احلالية.
مواصلة السعي للحصوؿ على مدخبلت من احلكومات كقالت إف اللجنة قد توٌد أف تطلب إىل األمانة  -ُِْ

يف  ادلعنيةمشركع كثيقة توجيهية بالتشاكر مع األمانات تعدَّ كأصحاب ادلصلحة اآلخرين ادلهتمُت باألمر كأف 
رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات كمع غَتىا من ادلنظمات أك اذليئات، حسب االقتضاء. كأضافت قائلة إف 

 فيها يف اجتماعو األكؿ.لكي ينظر اذبة سوؼ تقدَّـ إىل مؤسبر األطراؼ التوجيهات الن
التوجيهات الرامية إىل مساعدة البلداف يف أف ربدِّد على أف كيف ادلناقشات التالية كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ  -ُِٓ

على ادلًتتبة يف األضرار زبف تتسم باألمهية البالغة لتمكُت البلداف منكتعاًلج بشكل صحيح ادلواقع ادللوَّثة بالزئبق 
عدة كأبرز ىذه ادلواقع إىل ادلاء كاذلواء كالًتبة، الناصبة عن اإلطبلقات من الصحة اإلنسانية كعلى سبلمة البيئة 

إف األعماؿ الرامية إىل ، يف حُت قاؿ آخركف شلثلُت مناذج من بلداهنم كمقاطعاهتم، مثل الشعوب األصلية
 ينبغي أف ربظى باألكلوية. ادلبادئ التوجيهيةاستكماؿ ىذه 

، كأيٌد ادلبادئ التوجيهيةللمضي قيدمان يف إعداد ىذه اليت اقًتحتها األمانة كأيعرب عن تأييد عاـ للطريقة  -ُِٔ
إحدل ادلنظمات غَت احلكومية، عن عدة شلثلُت، من بينهم شلثل يتحٌدث باسم رلموعة من البلداف كشلثل 

رات مع أمانات االتفاقيات ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات يف ضوء خرباهتا التوصية فيما يتعٌلق بإجراء مشاك 
مل تقم أف أمانة اتفاقية استكهومل يف سياؽ تقدديو لؤلمثلة ، ذىكىر كلكن شلثبلن آخريف التعامل مع ادلواقع ادللوَّثة. 

إجراء ز األمانة بدالن من ذلك على أف تركِّ كاقًتح كثيقة توجيهية زلٌددة خاصة هبذا ادلوضوع،  بعد بإعداد
 توجيهية.ادلبادئ الادلشاكرات مع احلكومات باعتبار ذلك األساس الرئيسي إلعداد مشركع كثيقة 

رلموعة من البلداف كشلثل إلحدل ادلنظمات غَت  باسمكأبرز كثَت من ادلمثلُت، من بينهم شلثل ربٌدث  -ُِٕ
ادلتعٌلقة بتحديد ادلواقع ادللوَّثة بالزئبق، ادلبادئ التوجيهية دلفيدة، مثل احلكومية، ادلصادر ذات الصلة للمعلومات ا

اليت أعدهتا الشبكة الدكلية للقضاء على ادللوِّثات العضوية الثابتة كالتوجيهات كطرائق ادلعاجلة ككصف اخلصائص 
إهنم مستعدكف  عدد آخراؿ اليت أيعدت يف إطار اتفاقية برشلونة من أجل ضباية البحر ادلتوسط من التلوُّث. كق

فيما يتعٌلق بادلواقع ادللوَّثة. كلىفت األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بلداهنم خربات اجلهات ادلهتمة على  الطبلع
الوثائق إىل ك  ،بازؿ كركترداـ كاستكهومل االنتباه إىل ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف نفايات الزئبق

 التوجيهية، كرلموعة األدكات كدراسات احلالة الوطنية اليت أيعدت يف إطار اتفاقية استكهومل.
كدعا عدة شلثلُت، من بينهم شلثل إلحدل ادلنظمات غَت احلكومية، إىل تقدًن الدعم يف رلاؿ بناء  -ُِٖ

يفتقد القدرة بعض تلك البلداف إف  منهمالقدرات كالدعم التقٍت من أجل مساعدة البلداف النامية، كقاؿ شلثل 
إىل تنظيم حلقات آخر يف مواقع التخلُّص من النفايات، كدعا عدد ادلختلفة على التمييز بُت أنواع النفايات 

منع تعقيد من أجل بشكل صحيح  تطهَت ادلواقع ادللوثةعمل. كقاؿ شلثل آخر إنو من األمهية ضماف أف يتم 
تشتمل  ألهنا الادلسألة يتزايد تعقيد ؼ شلثل إحدل ادلنظمات غَت احلكومية أف ادلشكلة بدالن من حٌلها، كأضا

أيضان على عوامل أخبلقية. كقاؿ شلثل إف ادلواقع ادللوَّثة سبثل قضية تنطوم فقط على عوامل اقتصادية كتقنية بل 
ادلبادرات  أخذن األمهية متعدد التخصصات، كقاؿ عدة شلثلُت إنو مكلي هنج  اتباع ، كمن مث فإهنا تتطٌلب جامعة
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رلموعة من البلداف، إىل إنشاء باسم كذبنُّب ازدكاجية اجلهود. كدعا أحد ادلمثلُت، متحدثان يف االعتبار احلالية 
 فريق من اخلرباء للعمل على التوجيهات، اليت ينبغي أف تشمل تقييم ادلخاطر كالتواصل بشأهنا.

ينبغي أف يبدأ فيو إعداد التوجيهات، حيث قاؿ بعض ادلمثلُت كجرت مناقشات كثَتة عن ادلوعد الذم  -ُِٗ
 دكف إبطاء، بينما الحظ آخركف أف ىناؾ قدران كبَتان من األعماؿ األخرلأف تكوف لو األكلوية كيبدأ إنو ينبغي 

تطلب استكماؿ تحبلوؿ موعد عقد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ كأف االتفاقية ال إصلازىا يتعٌُت  اليت
التوجيهات لفًتة من كضع ، كأشاركا إىل أنو ديكن تأجيل ادلوعدلتوجيهات بشأف ادلواقع ادللوَّثة حبلوؿ ذلك ا

 الوقت.
 تقدديويف  اشًتكتمشركع ميقرر  تتضمن اتاجتماع غرفة، قدـ شلثل زامبيا كرقة الحقةكىف جلسة  -َِِ

يف رلموعة  ادلعنيةر مع احلكومات كاألمانات التشاك ب، أف تقـو يطلب إىل األمانةك الدكؿ األفريقية كبلداف أخرل، 
توجيهات بشأف إدارة ادلواقع ادللوثة الإعداد مشركع ب ،أصحاب ادلصلحة الرئيسيُتك ادلواد الكيميائية كالنفايات 

 اجتماعو األكؿ.  يف مؤسبر األطراؼمن أجل حبثها كاحتماؿ اعتمادىا من جانب بالزئبق، 
مل يتم التوصل إىل أرضية ك  ،مشركع ادلقرر التقوا دبمثلي ادلناطق مقدميكبعد ذلك أفاد شلثل زامبيا بأف  -ُِِ

مشًتكة بشأف األجزاء األساسية فيو. مث ديعيت اللجنة إىل تقدًن تعليقات على مشركع ادلقرر. كأعرب كثَت من 
عدد قاؿ ك دلقرر، ذلذا ا التأييدرلموعة من البلداف عن  باسمكشلثل يتحدث  ،ادلؤيدينادلمثلُت كمن بينهم كثَت من 

إىل التوجيهات  تشتد حاجتهاادلواقع ادللوثة بالزئبق تيثَت قلقان شديدان بالنسبة للكثَت من البلداف اليت ف إ منهم
أدىن بذلك إىل تقلل  لكي ،ربديد ىذه ادلواقع كتقييمها كعبلجهامن كالدعم دبوجب اتفاقية ميناماتا لتمكينها 

يف أف يعتمد أثناء ة كصحة اإلنساف. كأعرب كثَت من ادلمثلُت عن أملهم حد من ادلخاطر الشديدة على البيئ
ذكركا أنو تأجل من م ذالادلقرر  وكثيقة توجيهية بشأف ادلواقع ادللوثة بالزئبق، كىمقرر إلصدار  ىذه الدكرة

و األكؿ بأف كضع كثيقة توجيهية لكي يبحثها مؤسبر األطراؼ يف اجتماع ىمكاقًتح أحد، االجتماعات السابقة
يف  ،ملموسة تدابَتازباذ قد ييربز صورة اتفاقية ميناماتا بوصفها معاىدة تتصدل للتحديات العادلية عن طريق 

 من البلداف على االتفاقية.  كثَت قد حيوؿ دكف تصديقادلبادئ التوجيهية  كضعتأجيل  أفشلثل آخر  حُت ذكر
وثة من شأهنا أف توفر معلومات قيمة لؤلطراؼ بأف التوجيهات بشأف ادلواقع ادلل ادلؤيدينكصرح أحد  -ِِِ

بدئية ككضع خطط التنفيذ الوطنية ادل اتقييمعلى إجراء الت، ك اخلاصة هباعلى كضع خطوط األساس  كتساعدىا
مشركع ادلقرر كمرفق ذلذا  أف يوضعأثناء الدكرة احلالية،  ااعتمادى يف حالة عدـدبوجب اتفاقية ميناماتا، كطلبوا، 

 التقرير. 
منها عند  لؤلمانة االستفادةأحد ادلمثلُت بأنو يوجد قدر ال بأس بو من اخلربات احمللية اليت ديكن صرح ك  -ِِّ

 أف تعد؛ كاقًتح آخر ضركرة تعزيز ىذا ادلقًتح عن طريق الطلب إىل األمانة التوجيهاتكضعها دلشركع كثيقة 
اليت  كمعاجلتها هتاكإدار واقع ادللوثة بالزئبق بتحديد ادل ادلتعلقةالتوجيهات  لذلك كأساس  كأف تستخدـالتوجيهات 

ادللوثات العضوية الثابتة. كاقًتح شلثل آخر بأف تقـو األمانة عند كضعها للقضاء على أصدرهتا الشبكة الدكلية 
 من اتفاقية ميناماتا. ُِمن ادلادة  ْك ّيف الفقرتُت ها فكص اليت كردالعناصر  بإدراجللتوجيهات 

رلموعة من البلداف، إف األمانة لديها بالفعل الكثَت  باسممثلُت، ربدث أحدىم كقاؿ اثناف من ادل -ِِْ
لتفعلو يف الفًتة اليت تسبق انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ، كمن الطموح ادلفرط أف يطلب إليها إعداد 

ب من األمانة إعداد ألف يطل تأييدمهاتوجيهات قبل كقت انعقاد ذلك االجتماع. بيد أهنما أعربا عن المشركع 
ذبميع للمدخبلت ادلقدمة من احلكومات كمن األمانات ذات الصلة كمن أصحاب ادلصلحة اآلخرين لكي ينظر 
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فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ، كقاال إف ىذه ادلعلومات ديكن أف تستخدـ كأساس لوضع مشركع كثيقة 
من االتفاقية.  ُِمن ادلادة  ّالعتبار العناصر ادلبينة يف الفقرة توجيهية بشأف ادلواقع ادللوثة بالزئبق تأخذ يف ا

قاؿ أحدىم إف ذلك لن ديثل ك تجميع، الكاعًتض عدد من ادلمثلُت على أف ال يطلب من األمانة سول إعداد 
 ادلواقع ادللوثة. التعامل مع مسألةخطوة ىامة إىل األماـ يف 

دلهتمة، مت االتفاؽ على صيغة منقحة للنص ادلتعلق بادلواقع كبعد إجراء مشاكرات غَت رمسية بُت الوفود ا -ِِٓ
 ادللوثة، كأقرهتا اللجنة. كيرد النص ادلتفق عليو يف ادلرفق الثاين عشر ذلذا التقرير.

 بدء نفاذ التفاقيةالتي تسبق تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتة خالل الفترة  - رابعاً 
علومات الواردة يف التقرير ادلرحلي عن عمل األمانة ادلؤقتة يف ادل عرض شلثل األمانة ىذا البند، ملخصان  -ِِٔ

االنتباه إىل التقارير ادلرحلية ادلماثلة  ، كالفتان (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21) الفًتة منذ الدكرة السادسة للجنة
، كمن ادلنظمات الشريكة (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/3)الصادرة من مرفق البيئة العادلية 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4 كAdd.1،)  كمن أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل، اليت قدمت
كاألنشطة ادلتصلة بالزئبق  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/8) ةادلشًتك اتمعلومات زلدَّثة بشأف عناصر التوجيه

 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/9)اليت اضطلعت هبا ادلراكز اإلقليمية 
إف عمل األمانة ادلؤقتة منذ االجتماع السابق ديكن تقسيمو إىل فئتُت رئيسيتُت مها: دعم  بلن كاستطرد قائ -ِِٕ

اللجنة كأنشطتها حىت انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ، كدعم التصديق على االتفاقية كتنفيذىا ادلبكر. 
 ،كالدامنرؾ ،كبلجيكا ،أدلانيا، ك كركيباالرباد األمن ادلقدمة دعم من التربعات الكأضاؼ أف أنشطة األمانة تلقت 

كالواليات ادلتحدة  ،كىولندا ،كالنمسا ،كالنركيج ،ككندا ،كفنلندا ،كفرنسا ،كالصُت ،كسويسرا ،كالسويد
 .كالياباف ،األمريكية

كفيما يتعلق بالفئة األكىل من األنشطة، لفت االنتباه إىل تنظيم االجتماع احلايل، دبا يف ذلك إعداد  -ِِٖ
وثيق مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات، كمرفق التعاكف بال، اتاالجتماعكثائق 

البيئة العادلية، كمكتب األمم ادلتحدة خلدمات ادلشاريع، كمنظمة الصحة العادلية، كأصحاب ادلصلحة اآلخرين، 
مباشرين للمكتب؛ كعقد سلسلة من ادلشاكرات  عد كاجتماعُتتنظيم كدعم عقد اجتماع كاحد بالتداكؿ عن بي بك 

ادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل كأمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ  اليت تدعمهاالتحضَتية اإلقليمية، 
باالنبعاثات، مع توفَت خربة إضافية من األمانة ادلؤقتة  ادلعٍتكاستكهومل؛ كاجتماعُت لفريق اخلرباء التقنيُت 

اكة العادلية اخلاصة بالزئبق التابعة لربنامج البيئة؛ كاجتماع فريق اخلرباء العامل ادلخصص ادلعٍت بالتمويل يف كالشر 
 .َُِٓتشرين األكؿ/أكتوبر 

الفئة الثانية من األنشطة، سلط الضوء على قياـ األمانة ادلؤقتة بتنظيم أربع حلقات عمل كفيما يتعلق ب -ِِٗ
التفاقية كبعملية التصديق عليها كتنفيذىا كادلصادر ادلتاحة لدعم تقدًن التقارير دكف إقليمية لتعزيز ادلعرفة با

أف الشركاء الرئيسيُت يشملوف برنامج البيئة كمرفق البيئة العادلية  كتبادؿ ادلعلومات كازباذ اإلجراءات، مضيفان 
ظمات اجملتمع ادلدين. كقاؿ إف األمم ادلتحدة كمن أجهزةكأمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كطائفة من 

دعم ادلشاريع التجريبية الوطنية كاإلقليمية، دبا يف ذلك على ادلستول الوطٍت بشأف  األمانة ادلؤقتة كاصلت أيضان 
؛ كاالتصاؿكضع قوائم جرد الزئبق كاستعراضات كتقييمات القوانُت كالسياسات؛ كأعدت كنشرت مواد للتوعية 

حكومات أكركغوام كسويسرا  ال لتشجيع التصديق على االتفاقية، استضافتهادلستو  ةرفيع مناسبةكنظمت 
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كالواليات ادلتحدة كالياباف؛ كشاركت مع غَتىا من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف رلموعة ادلواد الكيميائية 
 ادلواد الكيميائية كالنفايات.عمل كالنفايات يف العمليات كاالجتماعات ادلتصلة بالزئبق كخبطة 

باألنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة ادلؤقتة  إف اللجنة قد ترغب يف أف ربيط علمان  ختتم كبلمو قائبلن كا -َِّ
حىت اآلف كأف تشجع احلكومات كغَتىا على ادلسامهة يف أم عمل آخر مطلوب كأم قضايا أخرل تثَت 

 تزكيد األمانة ادلؤقتة بتوجيهات يف ىذا الشأف.على االىتماـ ك 

لو عدد من ادلنظمات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا منظماهتم لدعم االتفاقية منذ بعد ذلك أبلغ شلث -ُِّ
 الدكرة السادسة للجنة.

كأبلغ األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل عن األنشطة التعاكنية اليت تقـو هبا  -ِِّ
بشأف رلموعة كاسعة من القضايا ذات االىتماـ مع األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا  بالتعاكفاألمانة ادلذكورة 

كيف ادلرفق األكؿ من الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  كأكجزادلشًتؾ، 
UNEP(DIE)/Hg/INC.7/INF/4.Rev.1 كفيما يتعلق بالتعاكف على الصعيدين اإلقليمي كالقطرم، لفت االنتباه .

اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل يف دعم تنفيذ االتفاقيات العادلية دلراكز تقـو بو ا الذمإىل الدكر األساسي 
ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات، دبا يف ذلك اتفاقية ميناماتا، كما ىو مبُت يف الوثيقتُت ادلذكورتُت كيف الوثيقة 

(DTIE)/Hg/INC.7/INF/9PENU ادلتصلة بالزئبق اليت تقـو هبا بعض ىذه  معلومات عن األنشطة تعرض، اليت
ادلراكز. كأضاؼ أف ىذه ادلراكز، اليت تدرج يف خطط عملها السنوية مسألة دعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا، ستواصل 

 تعزيز مسامهاهتا اذلامة يف التصديق على اتفاقية ميناماتا كتنفيذىا ادلبكر.

حث )اليونيتار( عن أنشطة ادلعهد يف دعم التصديق على كأبلغ شلثل معهد األمم ادلتحدة للتدريب كالب -ِّّ
إف  ، قائبلن UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4.Rev.1االتفاقية كتنفيذىا، على النحو ادلبُت يف ادلرفق الثاين للوثيقة 

يف كضع خطط عمل كطنية للحد من استخداـ الزئبق يف  ادلساعدة للبلدافبتقدًن  أيضان قريبان ـ و سيقاليونيتار 
سويسرم، يف عدد متزايد من  مايل ، بدعمأيضان  يشارؾكإف ادلعهد ، النطاؽ كالضيقاحلريف  الذىب عدينت

 ادلشاريع الرامية إىل مساعدة بلداف عديدة على التصديق على االتفاقية أك تنفيذىا ادلبكر.

و مبُت يف كسلطت شلثلة منظمة الصحة العادلية الضوء على عمل ادلنظمة ادلتصل باالتفاقية، كما ى -ِّْ
، قائلة إف منظمة الصحة العادلية تسعى إىل UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4.Rev.1ادلرفق الثالث للوثيقة 

أفريقيا كجنوب شرؽ آسيا كغرب  ادلنظمة يف قاليمألاحلصوؿ على الدعم لتمكينها من تقدًن حلقات عمل 
ت أيضا إف الدكؿ األعضاء يف منظمة الصحة احمليط اذلادئ، على غرار حلقات العمل ادلبينة يف الوثيقة. كقال

معية الصحة العادلية دلناقشة مشاركة القطاع الصحي يف تنفيذ الدكرة ادلقبلة جلفرصة يف الالعادلية ستتاح ذلا 
 االتفاقية، كالنجاحات اليت ربققت، كسبل معاجلة التحديات ادلتبقية.

أعضاء فريق الزئبق يف باسم يونيدك(، فتحدثت )الللتنمية الصناعية ألمم ادلتحدة منظمة ا أما شلثلة -ِّٓ
، كىم منظمة العمل االجتماعالربنامج ادلشًتؾ بُت ادلنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية ادلشاركُت يف 

كمنظمة الصحة العادلية، فأكضحت كاليونيتار، ، كاليونيدكلبيئة، االدكلية، كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، كبرنامج 
، ادلساعدة يف األعماؿ التحضَتية ككضع الصيغة منها، صبلة أمور خبصوصىؤالء األعضاء  لعمل الذم يقـو بوا

النهائية لتقييمات ميناماتا اليت كافق عليها مرفق البيئة العادلية قبل االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف االتفاقية؛ 
الزئبق كتقديرىا  إطبلقات األمم ادلتحدة للبيئة لتحديد كتوفَت التدريب على استخداـ رلموعة أدكات برنامج 
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؛ كدعم البلداف يف كضع خطط العمل الوطنية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ. كقالت إف كميان 
 فاقية.ملتـز دبواصلة تعاكنو الوثيق مع األمانة ادلؤقتة من أجل النجاح يف تنفيذ االت الربنامج ادلشًتؾ بُت ادلنظمات

ربنامج اإلمنائي للبلداف يف استعدادىا لتلبية الكربدث شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي عن دعم  -ِّٔ
ادلتعلقة التزاماهتا دبوجب اتفاقية ميناماتا، ككصف األنشطة ادلختلفة ادلتعلقة بإدارة الزئبق، دبا يف ذلك ادلشاريع 

يف   بشكل أكثر تفصيبلن تيشرىح يع أضلاء العامل، حيث قاؿ إهنا بنفايات الزئبق، اليت يشارؾ فيها الربنامج يف صب
. كأضاؼ أف الربنامج قدـ ادلساعدة  إدارة الزئبق من أجل التنمية ادلستدامةكتيب متعدد اللغات حيمل عنواف 

الوثيقة كذلك يف كضع مذكرة توجيهية عن إعداد التقييم األكيل دليناماتا، على النحو الوارد يف ادلرفق الثاين من 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4/Rev.1 ، الزئبق كالتخلص الرامية إىل زبفيض سيواصل ادلسامهة يف اجلهود ك

 التدرجيي منو.
ميناماتا، ؤلمانة ادلؤقتة التفاقية جانب استضافتو لإىل الربنامج،  فقاؿ شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إك  -ِّٕ

شعبة التكنولوجيا يف تفاقية من خبلؿ فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات الالتعجيل ببدء نفاذ ايف يسره أف يساىم 
 ادلركز الدكيل أيضان ضم يك  ،التابعة لربنامج البيئة لزئبقلالشراكة العادلية يستضيف م ذكالصناعة كاالقتصاد، ال

لشراكة يف لتقنية ات السامهدلباباالعًتاؼ يف معرض ترحيبو . ك لو مقران  أكساكاالذم يتخذ من البيئية لتكنولوجيا ل
الضيق خطط العمل الوطنية يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف ك من قبيل العمل ادلستقبلي دلؤسبر األطراؼ يف رلاالت 

اجلهود ادلبذكلة لتعزيز الشراكة ستستمر ، أشار إىل أف بيئيان  سليمالكالتخزين ادلؤقت  يةفعالال كتقييمالنطاؽ، 
مؤسسة مناسبة الربنامج اختياره ك و من دكاعي سركركذكر أنسب االقتضاء. هبدؼ توفَت مزيد من الدعم، ح

أفاد بُت الدكرات بشأف ىذا ادلوضوع. ك فيما للمساعدة يف العمل  مستعدىو ك  ،دداحملدكيل الربنامج الالستضافة 
خاطر بشأف ادل ؼر اكتعزيز ادلع وكإطبلقاتالزئبق من انبعاثات حلد من أجل اواصل العمل يسادلتحدث أف الربنامج 

. كتشمل أعماؿ الربنامج بإجيازصحة اإلنساف كالبيئة من خبلؿ سلسلة من ادلشاريع اليت كصفها اليت تًتبص ب
برنامج أدكات رلموعة كربديث  َُِٖعاـ لللزئبق اجلديد التقييم العادلي  إصدارتفاقية باالاألخرل ذات الصلة 

 عن ترصبتها إىل لغات سلتلفة. ، فضبلن كربديد كمياتو ادلتسرب لتحديد الزئبقلبيئة ا
اليت تقـو هبا ألنشطة ادلتصلة بالزئبق عن ا موجزان  عرضان قدـ شلثلو ثبلث منظمات غَت حكومية ك  -ِّٖ

خطط العمل الوطنية ادلتعلقة ؛ ك منظماهتم يف رلاالت مثل التخلص التدرجيي من ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق
كرسم خرائط  توريده،الزئبق ك كالتجارة يف ادلواقع ادللوثة بالزئبق، ك التوعية؛ ك ؽ؛ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاب

البشرة كبعض  تبييضمنتجات ك ، غم األسنافدببلادلشاكل كادلخاطر ادلرتبطة األحيائي؛ ك الرصد ك الزئبق؛ 
 مستحضرات التجميل.

شلثل  اموعة من البلداف كأيدىباسم رل متحدثة، ادلناقشة اليت أعقبت ذلك، قالت شلثلة أحد البلداف كيف -ِّٗ
تنظيم  كذلك بوسائل منهاتعزيز التنفيذ ادلبكر لبلتفاقية، من أجل د ااجلهود جيب أف تستمر بشكل ج ، إفآخر

حلصوؿ على الدعم ادلايل إىل ا أيدىا كذلك يف الدعوةك ذات الصلة.  ادلواضيعحلقات العمل اإلقليمية بشأف 
اآلخر على احتياجات بينما شدد رلموعة من البلداف،  باسم أيضان أحدمها  ربدث، آخرافف شلثبل، ذلذه الغاية

زيادة تيسَت احلصوؿ على يف ىذا الصدد. كاقًتح أحد ادلمثلُت لدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية كأقل البلداف منوان ا
حيثما كاف ذلك ك  ة،ة العادليمرفق البيئاليت ديوذلا ادلعلومات ادلتعلقة بكافة ادلشاريع كاألنشطة ذات الصلة بالزئبق 

عن طريق نشرىا على ادلوقع الشبكي احملدد، كذلك دكيل الادلستقبلي ربنامج ال، الربنامج اخلاص ك مناسبان 
باسم رلموعة من البلداف، بشكل خاص  أحد ادلمثلُت، متحدثان كرحب  .قًتاح شلثل آخركأيد ىذا االلبلتفاقية، 

بازؿ كركترداـ كاستكهومل كاألمانة ادلؤقتة. كقاؿ أحد ادلمثلُت إف إجراءات  التعاكف الوثيق بُت أمانة اتفاقياتب
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ادلؤيدة للتصديق قنعة ادلجج احلإعداد ادلساعدة من األمانة يف االتفاقية جارية يف ببلده، كطلب  التصديق على
 ببلده.بردلاف رضها على من أجل ع

 مسائل أخرى -خامساً 

أف ، إذا رأل ادلكتب ضركرة لذلكقًتح، اقدـ احملرز يف الدكرة احلالية ك أف ادلكتب ناقش التبرئيس أفاد ال -َِْ
مؤسبر ادلفوضُت كذلك هبدؼ ضماف الوالية ادلمنوحة ذلا من مع  الستكماؿ عملها سبشيان  دكرة ثامنةعقد اللجنة تى 

 .دلؤسبر األطراؼصلاح االجتماع األكؿ 
 لإذا رأ، طلب من األمانةكأف ي الدكرة احلالية، ادلكتب تقييم التقدـ احملرز يفيواصل قررت اللجنة أف ك  -ُِْ

جنيف قبل انعقاد االجتماع األكؿ  يفعقد تي ثامنة للجنة  لتنظيم دكرةالبلزمة ، أف تضع الًتتيبات ضركرة لذلك
 كيف ادلكاف نفسو.مباشرة  دلؤسبر األطراؼ

 اعتماد التقرير -سادساً 

التقرير ادلعمم خبلؿ الدكرة، على أساس أف ادلقرِّر عتمدت اللجنة ىذا التقرير استنادان إىل مشركع ا -ِِْ
 سيضعو يف صيغتو النهائية بالتشاكر مع الرئيس كدبساعدة األمانة.

 اختتام الدورة - اً بعسا

 .ىذا التقريرمنت يف بالتفصيل درج أف تي مطالبُت ببيانات خبلؿ اختتاـ الدكرة أدىل العديد من ادلمثلُت ب -ِّْ
 يتحققمل  وف تلك الدكؿ ترل أنإأمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب دكؿ  باسمربدث  شلثله  قاؿك  -ِْْ
بالنسبة للبلداف ة ىذا الربنامج ألمهي نظران ك اص، اخلدكيل الربنامج البشأف كضع يف الدكرة احلالية كاؼ تقدـ  

الفًتة اليت تسبق انعقاد ناقش يف جلسة يف يي ينبغي أف فهو ، لبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاليةكلالنامية 
مراعاة  و ال بد منأنكأضاؼ يف ذلك االجتماع؛ و بشأن مقرراعتماد يسَت تلاالجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ 

التأخَت يف سداد اشًتاكاهتا إىل الصندكؽ االستئماين التفاقية استعراض الظركؼ اخلاصة للبلداف النامية عند 
من القواعد  ٓ ادلادة)ق( من  ّالظركؼ اخلاصة يف الفقرة تلك اإلشارة إىل ى لكمن مث ينبغي اإلبقاء ع ،ميناماتا
أف ىناؾ حاجة إىل ؛ ك نفسهاالفقرة الواردة يف  “االحتياجات اخلاصة”اإلشارة إىل بينما ديكن حذؼ ادلالية، 

نو من أك ببلغ؛ اإلبفيما يتعلق كإىل بناء القدرات ؼ، اطر فرض أعباء إضافية على األيى ببلغ ال ئلمنوذج مبسط ل
جيرم إقرار آليات فعالة لدعم إدارة كمعاجلة ادلواقع ادللوثة، كأف  االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ادلهم أف يعتمد

دكر ادلراكز اإلقليمية يف دعم العمل بشأف و ينبغي اإلقرار بنكقاؿ إاآلليات ادلالية ادلقابلة يف أقرب كقت شلكن؛ 
منظمة الصحة العادلية كإف على اجتماعات إقليمية قبل اجتماعات مؤسبر األطراؼ؛ عقد ؛ كإنو ال بد من الزئبق

، أف تبحث   ادلعنيةمنظمة الصحة العادلية  كادلراكز ادلتعاكنة معإمكانية استخداـ شبكتها من مراكز السمـو
العمل كالصحة يف ادلعٍت بج ربنامالتابعة للعمل الالصحة كالبيئة ك بادلعنية كشبكة ادلراكز  ،البيئية لؤلطفاؿبالصحة 

 أف تقييم ما إذا كاف من ادلمكنينبغي كإنو  بشرم؛الحيائي األرصد البأنشطة لقياـ امن أجل  أمريكا الوسطى
يف حالة عدـ  خدمات الًتصبة الشفوية ادلخصصة للجلسات العامة فريق االتصاؿ ناقشاتمستخدـ أثناء تي 

ادلشاركة الفعالة من صبيع ادلناطق يف  كيعززية ازباذ القرارات عمل أف ييسر فمن شأف ذلك، االستفادة منها
يف ينبغي ضماف دقة ترصبة الوثائق  كأضاؼ أنوإضافية؛ أم تكاليف كال تًتتب عليو  مناقشات فريق االتصاؿ

 بانية.تناقضات يف الوثائق ادلًتصبة إىل اللغة اإلس ألنو كجدت، القانونية بادلصطلحات، خاصة فيما يتعلق ادلستقبل
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مسائل معلقة.  ادلسائل اليت تعتربىا منطقتوباسم الدكؿ اإلفريقية االنتباه إىل  يتحدثكقد لفت شلثل  -ِْٓ
تنفيذ االتفاقية ضماف من أجل  ادلنطقةطريق لبناء القدرات يف  كضع خريطةىذه ادلسائل احلاجة إىل  كتشمل
البيانات، كقوائم اجلرد كخطط العمل الوطنية  كتوليد، باإلببلغفيما يتعلق  كال سيمادخوذلا حيز النفاذ،  دبجرد

من أجل تعدين الذىب احلريف ضيق النطاؽ؛ كادلساعدة ادلقدمة من الربنامج الدكيل احملدد؛ كمواءمة التزامات 
ية، مع التزامات االتفاقيات األخرل ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات قدر ادلستطاع من الناحية العمل اإلببلغ

تقارير بشأف ال كتقدًنإنتاج الزئبق كذبارتو،  عنكل سنتُت مرة  تقارير سنويان أك ال تقدًنعلى سبيل ادلثاؿ من خبلؿ 
؛ كضركرة تشاكر األمانة مع احلكومات استكهوملاتفاقية دبوجب لتزامات االااللتزامات األخرل بتواتر يتسق مع 

سامهات كالتماس ادلادلصلحة  كغَتىا من اجلهات صاحبةية كالنفايات موعة ادلواد الكيميائادلعنية يف رلكاألمانات 
بإدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق؛ كضركرة كضع األمانة جلدكؿ زمٌت  ادلتعلقة التوصياتأك  التوجيهية وثائقالمنها بشأف 

ر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ، إدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق لكي ينظر فيها مؤسبادلتعلقة ب التوجيهيةلصياغة الوثائق 
؛ ُِمن ادلادة  ّمشاريع الوثائق ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة كأساس ذلذا العمل سبشيان مع الفقرة  مستخدمة

اخلرباء بشأف معاجلة العديد من ادلسائل التقنية كالسياساتية ادلعقدة اليت تتعلق بإصلاز أنشطة  توجيهاتكتقدًن 
أصحاب ادلصلحة للتعاكف مع ضيق النطاؽ؛ كإيبلء اىتماـ خاص كالن الذىب احلريف سليمة بيئيان يف قطاع تعدي

فتوحة، ادلماكن األيف  اإلحراؽبشأف ادلسائل ادلتعلقة بادلواقع ادللوثة، كعمليات  ىذا التعاكفكتعزيز  ادلعنيُت
 ق.الزئببالقانوين غَت  كاالذبارغم األسناف ضيق النطاؽ، كمبلكالكتعدين الذىب احلريف 

بُت الدكرات بشأف ىذه ادلسائل هبدؼ كضع مقًتحات العتمادىا يف  بأعماؿ فيمااقًتح القياـ ك  -ِْٔ
آلية مستدامة  إنشاءإف ، قاؿ نجاح االتفاقيةلاالجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. كنظران ألمهية الربنامج الدكيل احملدد 

نة. كقاؿ أيضان إف من الضركرم إخضاع برنامج العمل لؤلما ة حامسة بالنسبةيظل مهمأف ينبغي لتعبئة ادلوارد 
تنفيذ برنامج العمل لادلؤسسة ادلضيفة  كمن استعدادألىداؼ االتفاقية للتأكد من تلبيتو لبلستعراض الدكرم 

سيكوف كترتيبات استضافتها . كألف ىيكل أمانة االتفاقية اجلهات ادلفوضة ذلا حتياجاتال كاستجابتهابفعالية 
أمانة مستقلة حيوية كفعالة تتسم بالتوزيع ادلتكافئ للموظفُت. كاختتم  تلـز كبَت على صلاح التنفيذ، ذلما تأثَت

 مكرران كعد إقليمو بزيادة عمليات التصديق يف الشهور القادمة لتأمُت دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ مبكران.
دبوجب اتفاقية ميناماتا، دبا  تعهداتوتنفيذ ا بإنو على الرغم من االلتزاـ الكامل لبلدىكقالت شلثلة اذلند  -ِْٕ

الفحم،  باستخداـالطاقة احلرارية إنتاج على قطاع ه يف ذلك االلتزامات اليت تتعلق بانبعاثات الزئبق، فإف اعتماد
ادلبادئ لى اعتماد جيعل موافقة البلد ع، يف البلدمن إمدادات الطاقة  يف ادلائة ُٔالذم ديثل ما يقرب من 

التكنولوجيا  فعالية إىل أف تثبتأمران صعبان، بشأف أفضل التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية  هيةالتوجي
إف بلدىا  قالت، كلذلك. فيو لرمادانسبة  ترتفعيف التعامل مع الفحم اذلندم دكف القارم الذم ها في ادلبينة

 كلكنو مل يعًتضتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية، يفضل عدـ االرتباط باعتماد إرشادات أفضل التكنولوجيات ادل
 كذكرت أف بلدىاللتحسُت.  زبضعكثيقة حية  ادلبادئ التوجيهيةبأف  كنظران لبلعًتاؼ التفاىم متحليان بركحعليها 
 ادلبادئ التوجيهيةعدة جوالت من ادلشاكرات غَت الرمسية مع بعض أعضاء فريق اخلرباء الذم كضع  أجرل

يف  ادلبينة يف ادلبادئ التوجيهيةباستخداـ التكنولوجيا  احملددة ادلتعلقةادلعلومات التقنية  بعدـ توفركاعًتؼ الفريق 
االجتماع ادلفضية إىل في الفًتة ف؛ كبالتايل فيو نسبة الرماد ترتفعالتعامل مع الفحم اذلندم دكف القارم الذم 

الرامية إىل تنقيح ادلبادئ التوجيهية بذؿ اجلهود بكاألمانة فريق اخلرباء  يقـويتوقع بلدىا أف األكؿ دلؤسبر األطراؼ 
 ادلبادئ التوجيهية بشأفمهية ألذلند فعلى الرغم من إدراؾ اواغل اذلند. كعبلكة على ذلك، لكي تستوعب ش
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كيضعت دبوجب اتفاقية لؤلمم ادلتحدة،  توجيهاتأفضل التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية باعتبارىا 
 غَت ملزمة. مبادئ توجيهيةأهنا  هي ترلف

البيانات ادلذكورة أعبله، أشاد كزير البيئة األردين، السيد الشخشَت، اليت تلت كيف ادلبلحظات اخلتامية  -ِْٖ
إىل اتفاؽ من  للتوصلاللجنة تغلبت على التحديات كعملت جاىدة  إفباجلهود ادلبذكلة يف الدكرة احلالية، قائبلن 

الفًتة ادلتبقية حىت موعد انعقاد مواصلة ىذه اجلهود يف عليها كسيتعُت ، كادلقبلةجياؿ احلالية أجل صاٌف األ
إنو على ثقة تامة منجزات الدكرة احلالية، قاؿ السيد الشخشَت كيف سياؽ إجياز االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ. 

يف ك احمللية كالعادلية من اآلثار الضارة للزئبق.  بركح إجيابية للعمل من أجل ضباية البيئة بأف صبيع اجلهود قد بذلت
عن أملو يف أف تكوف إقامة ادلشاركُت يف األردف قد سامهت يف صلاح الدكرة، كسبٌت ذلم السبلمة يف  أعرب اخلتاـ

 إىل أكطاهنم. عودهتمرحبلت 
تاـ الدكرة يف الساعة ختأعلن االبيانات ادلذكورة أعبله كتبادؿ عبارات اجملاملة ادلعتادة، إلقاء كبعد  -ِْٗ
  .َُِٔآذار/مارس  ُٓمساء يـو الثبلثاء ادلوافق  ٔ/َِ
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 المرفق األول

في  بالتجارةذات الصلة  3الستمارات المطلوبة بمقتضى المادة  استكمالن أتوجيهات بش
 الزئبق

 دال -ألف  توجيهات بشأن استخدام الستماراتالجزء األول: 
 معلومات أساسية -ألف 

من اتفاقية  ّعدت ىذه التوجيهات دلساعدة األطراؼ فيما يتعلق باالستمارات ادلطلوبة كفقان للمادة أي  - ُ
. كىي تسعى إىل توضيح ّمن ادلادة  ٗك ٕميناماتا، كالسجبلت ادلقرَّر أف تتعهدىا األمانة عمبلن بالفقرتُت 

 األمور التالية: 
( ُُنصوص عليها، أم نفايات الزئبق )ادلادة ، دبعٌت ما ىي األمور غَت ادلّنطاؽ ادلادة  )أ( 

 (؛ْكمنتجاتو )ادلادة 
أم استمارات ينبغي استخدامها يف الظركؼ ادلختلفة كاالعتبارات اليت ينبغي مراعاهتا قبل  )ب( 

 إصدار ادلوافقة؛
 االستمارات؛ أقساـ توضيح ادلعلومات ادلقدَّمة يف كل قسم من )ج( 
 دامها؛دكر السجبلت ككيفية استخ )د( 
 من أين يتم احلصوؿ على االستمارات؛ )ىػ( 

 االستمارات.إرساؿ كيفية  )ك( 
، دبا خبلئط الزئبق مع مواد أخرل، كيشمل ذلك تجارة يف الزئبقمن أجل الاالستمارات ستستخدـ  - ِ

 ؛الوزفيف ادلائة من  ٓٗيف ذلك سبائك الزئبق اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن 
 فيما يلي:من أجل التجارة ستخداـ االستمارات ال ينبغي ا - ّ

 كٌميات الزئبق اليت تيستخدىـ يف البحوث على نطاؽ سلتربم أك كمعيار مرجعي؛ أك )أ( 
الكٌميات النػزرة من الزئبق ادلوجودة بطبيعتها يف ادلنتجات ادلعدنية مثل الفلزٌات أك اخلامات أك  )ب( 

لزئبق، دبا يف ذلك الفحم أك ادلنتجات ادلشتقة من ىذه ادلواد، كالكميات ادلنتجات ادلعدنية غَت احملتوية على ا
 النػزرة غَت ادلقصودة يف ادلنتجات الكيميائية؛ أك

 أك؛ ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق )ج( 
 نفايات الزئبق. )د( 

موافقة عامة ها تقدديينبغي أف تنظر األطراؼ يف االلتزامات دبوجب االتفاقية قبل إعطاء موافقتها أك  - ْ
بشأف استَتاد الزئبق. كدبجرد دخوؿ الزئبق إىل أراضي الطرؼ، يتحمل ىذا الطرؼ مسؤكليات دبوجب االتفاقية. 

كأنو ، امسموح هبال يستخدـ إال ألغراض الزئبق  التدابَت اليت تكفل أفكبصفة خاصة ينبغي أف تتخذ األطراؼ 
 .ُُو كفقان للمادة التخلص منيتم بطريقة سليمة بيئيان، أك خيرف 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

50 

 أي الستمارات ينبغي استخدامها في الظروؼ المختلفة -باء 
 التوجيهات االستمارات التالية: ىذه تتناكؿ - ٓ

 استمارة لتقدًن ادلوافقة اخلطية من جانب أحد األطراؼ الستَتاد الزئبق )االستمارة ألف(؛  )أ( 
 األطراؼ الستَتاد الزئبق )االستمارة باء(؛استمارة لتقدًن ادلوافقة اخلطية من أحد غَت  )ب( 
استمارة من أجل تقدًن شهادة من غَت األطراؼ بشأف مصدر الزئبق الذم سيتم تصديره إىل  )ج( 

 طرؼ )االستمارة جيم( )الستخدامها باالقًتاف مع االستمارة ألف أك االستمارة داؿ عند الطلب(؛
 ستَتاد الزئبق )االستمارة داؿ(.الاستمارة متعلقة بإخطار عاـ بادلوافقة  )د( 

كمن ادلتعُتَّ أف ديؤل االستمارة ألف أم طرؼ يوافق على استَتاد الزئبق إما من طرؼ أك من غَت طرؼ  - ٔ
ال يسمح أم ”بأف  ّ)أ( من ادلادة  ٔ. كتقضي الفقرة ّمن ادلادة  ٖ)أ( ك ٔعلى النحو ادلبُتَّ يف الفقرتُت 

طرؼ مستورد قدَّـ موافقتو اخلطية كليس ألم غرض سول استخداـ ييسمح بو إىل “ طرؼ بتصدير الزئبق إال
. كتقضي َُللطرؼ ادلستورد دبوجب االتفاقية أك لغرض التخزين ادلؤقت السليم بيئيان على النحو ادلبُتَّ يف ادلادة 

فقتو اخلطية ما مل ال يسمح أم طرؼ باستَتاد الزئبق من غَت طرؼ، سيقدِّـ لو موا”بأف  ّمن ادلادة  ٖالفقرة 
يكن غَت الطرؼ قد قدَّـ شهادة بأف ذلك الزئبق ليس من مصادر زلددة على أهنا مصادر غَت مسموح هبا 

. كيف ىذين الظرفُت، جيوز استخداـ االستمارة ألف لتقدًن ّمن ادلادة “ )ب( ٓأك الفقرة  ّدبوجب الفقرة 
ركرية يف احلاالت اليت يكوف فيها الطرؼ ادلستورد قد قدَّـ ادلوافقة اخلطية الستَتاد الزئبق. كاالستمارة ألف ض

 . ّمن ادلادة  ٕإخطاران عامان بادلوافقة كفقان للفقرة 
كيتعُت استخداـ االستمارة باء من جانب غَت األطراؼ لتقدًن ادلوافقة اخلطية إىل الطرؼ ادلصدِّر من  - ٕ

. كجيب أف تكوف االستمارة مشفوعة ّ)ب( من ادلادة  ٔأجل استَتاد الزئبق، على النحو ادلبُتَّ يف الفقرة 
بشهادة تثبت أف غَت الطرؼ لديو تدابَت تكفل ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتضمن امتثالو ألحكاـ 

لؤلطراؼ دبوجب  (ُ)تثبت أف استخداـ ىذا الزئبق سوؼ يقتصر على غرض مسموح بوك ؛ ُُك َُادلادتُت 
من االتفاقية. كاالستمارة باء غَت  َُلتخزين السليم بيئيان على النحو ادلبُتَّ يف ادلادة ىذه االتفاقية أك لغرض ا

 ضركرية إذا قدـ الطرؼ إخطاران بادلوافقة العامة.
استخداـ االستمارة جيم من جانب غَت األطراؼ اليت ييصدَّر منها الزئبق إىل أحد األطراؼ عُتَّ يتك  - ٖ

)ب(  ٓليس من ادلصادر احملددة على أهنا مصادر غَت مسموح هبا دبوجب الفقرة  لتقدًن شهادة تثبت أف الزئبق
)ب( إىل  ٓإىل زئبق صادر من تعدين أكَّيل للزئبق كتشَت الفقرة  ّمن االتفاقية. كتشَت الفقرة  ّمن ادلادة 

إنتاج الكلور  التدابَت اليت يتخذىا أحد األطراؼ إذا ما قرر توافر فائض الزئبق نتيجة كقف تشغيل مرافق
كالقلويات، لكي يكفل التخلص من ىذا الزئبق كفقان للمبادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان كادلشار إليها يف 

، كذلك باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل اسًتداد أك إعادة تدكير أك استخبلص أك ُُ)أ( من ادلادة  ّالفقرة 
لبديلة. كليس ىناؾ حاجة إىل استخداـ ىذه االستمارة إذا كاف إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات ا

 .ّمن ادلادة  ٗالطرؼ ادلستورد قد اختار تطبيق الفقرة 
االستمارة داؿ من جانب األطراؼ ادلستوردة أك غَت األطراؼ اليت تفضِّل، كفقان للفقرة  استخداـكيتعُتَّ  - ٗ
ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة  أف تقدـ إىل الطرؼ ادلصدِّر الن من، تقدًن إخطار عاـ إىل األمانة بدّمن ادلادة  ٕ

. كجيب أف يوضح اإلخطار العاـ أية شركط كأحكاـ يقدِّـ دبوجبها الطرؼ ادلستورد ّمن ادلادة  ٔدبوجب الفقرة 
                                                      

أم اسػتخداـ مػن طػرؼ مػا للزئبػق أك ”بأنػو يعػٍت “ االستخداـ ادلسموح بػو”من االتفاقية تيعرِّؼ  ِؾ( من ادلادة الفقرة )  (ُ)
 “.، دكف أف يقتصر عليهإك ٔك ٓك ْك ّمركباتو يتسق مع ىذه االتفاقية، دبا يف ذلك االستخدامات ادلتسقة مع ادلواد 
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تعُت كيكجيوز لذلك الطرؼ أك غَت الطرؼ الذم يقدِّـ اإلخطار العاـ إلغاء ىذا اإلخطار يف أم كقت. ، موافقتو
 ربتفظ بسجل عاـ جبميع ىذه اإلخطارات.  على األمانة أف

 قسم؟المعلومات التي ينبغي أن تقدم في كل ما ىي  -جيم 
كضعت االستمارات لتكوف، قدر ادلستطاع، غنية عن التفسَت من حيث ادلعلومات اليت تقدَّـ يف كل  - َُ

داؿ  -دديها. كترد االستمارات يف التذييبلت ألف قسم؛ كىي تقدِّـ أيضان توجيهات بشأف ادلعلومات ادلراد تق
النيسخ اإللكًتكنية كادلتاحة استكماؿ . كتيعرض التوجيهات يف نسق يقصد بو تيسَت ىذه ادلبادئ التوجيهيةمن 

 داؿ.  -على اإلنًتنت من االستمارات ألف 
 دور السجالت وكيفية استخدامها -دال  

. كاألكؿ ىو السجل العاـ جلميع اإلخطارات العامة ادلقدَّمة إىل ّة أنشئ سجبلف اثناف يف إطار ادلاد - ُُ
من ادلادة  ٔاألمانة من األطراؼ أك من غَت األطراؼ ادلستوردة باعتبارىا ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة دبوجب الفقرة 

وافقة دبوجب الفقرة . كالثاين ىو السجل العاـ لئلخطارات ادلقدَّمة من األطراؼ اليت قدَّمت إخطارات عامة بادلّ
 ادلادة.  تلك من ٖ، كقررت عدـ تطبيق الفقرة ّمن ادلادة  ٕ

كتتيح األمانة سجل اإلخطارات العامة بشكل علٍت للسماح لؤلطراؼ ادلصدِّرة بالرجوع إليو قبل  - ُِ
ـ تيطبقها الزئبق. كسوؼ يسمح أيضان لؤلطراؼ ادلصدِّرة أف ربدِّد أم شركط كأحكاعمليات تصدير الشركع يف 

على االستَتاد. كنظران ألف اإلخطار يصلح موافقتها اجلهات ادلستوردة من األطراؼ أك غَت األطراؼ يف إعطاء 
، يعٍت إدراج أحد األطراؼ أك غَت األطراؼ يف السجل ّمن ادلادة  ٔليكوف ادلوافقة اخلطية اليت تتطلبها الفقرة 

بدالن لو قة خطية مستقلة فيما يتعلق بعملية استَتاد زلدَّدة، كجيوز حيتاج إىل التماس مواف أف الطرؼ ادلصدِّر ال
 من ذلك أف يعتمد على ادلوافقة اخلطية ادلبيَّنة يف السجل، مع مراعاة أية شركط كأحكاـ يضعها البلد ادلستورد.

طبيق كجبوز أف يرجع أحد غَت األطراؼ إىل سجل اإلخطارات الواردة من األطراؼ اليت قررت عدـ ت - ُّ
 ادلدرجة يف السجل. إىل األطراؼ . كاستخداـ االستمارة جيم غَت مطلوب للتصدير من غَت األطراؼٖالفقرة 

 من أين يتم الحصول على الستمارات - ىاء 
. كعبلكة على (www.mercuryconvention.org)تتاح االستمارات على ادلوقع الشبكي التفاقية ميناماتا  - ُْ

ذلك، سوؼ تيرسل نيسخ من االستمارات إلكًتكنيان إىل صبيع األطراؼ من خبلؿ جهات االتصاؿ الوطنية 
أيدخل تعديل أك ربديث على االستمارات، ستقدَّـ االستمارات كإذا من االتفاقية.  ُٕادلسماة دبوجب ادلادة 

 . عند الطلب نية. كستتاح أيضان لدل األمانةإىل جهات االتصاؿ الوط أيضان  اجلديدة
 الستمارات إرسالكيفية  - واو 

تيرسل مباشرة بُت األطراؼ االستمارات اليت تقدـ ادلوافقة على االستَتاد )االستمارتاف ألف كباء(،  - ُٓ
ستمارة جيم(، كاالستمارة اليت تقدـ شهادة غَت الطرؼ إلثبات مصادر الزئبق ادلراد تصديره إىل األطراؼ )اال

كذلك باستخداـ معلومات االتصاؿ جبهات االتصاؿ الوطنية لدل األطراؼ ادلعنية. كيوصى بأف تقدِّـ األطراؼ 
 ادلعنية إىل األمانة نيسخان من ىذه االستمارات.

ى استَتاد تقدَّـ إىل األمانة االستمارة اليت سبثل إخطاران عامان بادلوافقة عل ّمن ادلادة  ٕكفقان للفقرة ك  - ُٔ
 الزئبق )االستمارة داؿ(.

http://www.mercuryconvention.org/
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 التذييل ألف
 الستمارة ألف

 استمارة لتقديم موافقة خطية من طرؼ من أجل استيراد الزئبق
قد قدَّم إخطاراً  ت التي يكون فيها الطرؼ المستورد)ل تشترط التفاقية تقديم ىذه الستمارة في الحال

 (3من المادة  7عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 
 يقدمها الطرؼ المستوردالتي القسم ألف: معلومات التصال 

 اسم الطرؼ:
 جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة:  

 العنواف:  
 اذلاتف:    

 الفاكس:     
 الربيد اإللكًتكين:

رالتي معلومات التصال القسم باء:   يقدمها الطرؼ أو غير الطرؼ المصدِّ
 اسم الطرؼ أك غَت الطرؼ:

 التصاؿ الوطنية ادلعيَّنة أك ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ:اسم جهة ا
 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين: 

 بالنسبة للقسمين ألف وباء توجيهات
. كجيوز يف بعض ُٕلمادة كفقان لوطنية ادلعيَّنة تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ البالنسبة للطرؼ 

الزئبق. كيف ىاتُت احلالتُت تكوف  ة يفتجار الصاؿ معينة ألغراض جهة اتأف تكوف لدل الطرؼ احلاالت 
ن ىاتُت اجلهتُت يكوف كيف حالة عدـ كجود أم معن طريق األمانة. علنان معلومات جهة االتصاؿ متاحة 
 عن طريق البعثة الدائمة يف جنيف على سبيل ادلثاؿ. لدل الطرؼ، االتصاؿ عن طريق كزارة اخلارجية

  يف ىذا الشأف. ُتادلسؤكل ُتاحلكومي ُتادلوظف تتوىل مسؤكلية ربديداألطراؼ فهي لغَت بالنسبة ك 

 معلومات عن الشحنة يقدمها البلد المصدِّر: جيمالقسم 
 :من الزئبق يرجى بياف الكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنها

 يرجى ربديد التاريخ التقرييب للشحن: 
 التعدين األكَّيل للزئبق:يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق من 

كقف تشغيل مرافق إنتاج الناتج عن بأنو من فائض الزئبق ادلصدِّر يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق قد حدده الطرؼ 
 الكلور كالقلويات:

 )إذا كاف البلد ادلصدِّر غَت طرؼ، ينبغي أف يطلب الطرؼ ادلستورد أيضان ملء االستمارة جيم(
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 توجيهات
تسمح للبلد ادلستورد بأف يتخذ قراران من الزئبق بالكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنها  لقةادلتعادلعلومات 

مدركسان بشأف أية شحنة يوافق عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أم جهد ييبذؿ لتتبع سَت 
 الشحنة اليت قد يود البلد تنفيذىا.
احلريف  تعدين الذىبن األكَّيل للزئبق، ال جيوز استخدامو ألغراض لتعديلكإذا كاف الزئبق يأيت من مصدر 

أك لتصنيع  ،ّمن ادلادة  ْحسب ما تنص عليو الفقرة  ةدك زلدلفًتة ديكن استخدامو  كلكنضيق النطاؽ، الك 
. كجيوز التخلص منو ٓأك يف عمليات التصنيع كفقان للمادة  ،ْادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق كفقان للمادة 

باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل اسًتداده أك إعادة تدكيره أك استخبلصو أك استخدامو  ُُكفقان للمادة 
 االستخدامات البديلة.يف  وإىل إدخالادلباشر أك 

كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور  الناتج عنفائض الزئبق  أف الزئبق كاف عبارة عنلطرؼ ادلصدِّر ا حددكإذا 
 باإلدارةتكفل التخلص منو كفقان للمبادئ التوجيهية ادلتعلقة  التدابَت اليترؼ أف يتخذ على الطفكالقلويات، 

سًتداد أك االباستخداـ عمليات ال تؤدم إىل ك ، ُُ)أ( من ادلادة  ّالسليمة بيئيان ادلشار إليها يف الفقرة 
 يلة. ستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البداالتدكير أك الإعادة 

( ّ) ُُكإذا تعُت التخلص من الزئبق، تيتبع إجراءات حركة النفايات عرب احلدكد ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 )ج( من االتفاقية. كيف ىذه احلالة ال ديكن استخداـ ىذه االستمارة.

يكوف  عندما، ال ينبغي للطرؼ ادلستورد أف يسمح بالشحنة من غَت األطراؼكعندما يكوف البلد ادلصدِّر 
 .ّادلادة من  ٗالزئبق ناذبان عن أحد ادلصدرين السابقُت، ما مل يكن قد طبق الفقرة 

 المعلومات التي يقدمها الطرؼ المستورد: دالالقسم 
 : الأك  نعمما ىو الغرض من استَتاد الزئبق؟ يرجى اختيار 

 :َُالتخزين ادلؤقت السليم بيئيان كفقان للمادة  ‘ُ’
 ال  نعم 
 ت اإلجابة بنعم، يرجى ربديد االستخداـ ادلقصود إذا كاف معركفان إذا كان 

 __________________________________________________  
 __________________________________________________  
 __________________________________________________  

 ال   نعم  االستخداـ ادلسموح لطرؼ دبوجب االتفاقية: ‘ِ’
 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ربديد التفاصيل اإلضافية بشأف االستخداـ ادلقصود للزئبق. 

 __________________________________________________  
 __________________________________________________  
 __________________________________________________  
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 توجيهات
. كيتعُتَّ تقدًن توضيح ّ)أ( من ادلادة  ٔاستَتاد الزئبق، كفقان للفقرة ىذه ادلعلومات ذكر الغرض من يراد من 

أحد  إىلأك  َُسليم بيئيان كفقان للمادة الؤقت ادلتخزين سيوجو إىل العما إذا كاف الزئبق ادلستورد 
عُتَّ التخزين ادلؤقت، يت سيوجو إىلدبوجب االتفاقية. كإذا كاف الزئبق  لؤلطراؼ اادلسموح هب االستخدامات

، عندئذ “نعم” بػعلى ىذه األسئلة  أجيبتقدًن معلومات عن االستخداـ ادلقصود، إذا عيرؼ ذلك. كإذا 
ييطلب إىل الطرؼ ادلستورد أف يقدِّـ مزيدان من التفاصيل بشأف االستخداـ ادلقصود. كيرجى مبلحظة أف 

)انظر  ّ)ب( من ادلادة  ٓكالفقرة  ْوح بو للزئبق دبوجب الفقرة ممصدر الزئبق قد يقيِّد االستخداـ ادلس
 .جيم(القسم يف إطار التوجيهات 

 كانت الًتتيبات ادلبلئمة قد ايزبذت كفقان لبلتفاقية.ما إذا  األطراؼ ربدد كقبل إصدار ادلوافقة ينبغي أف 

 معلومات الشحن، حسب القتضاء: ىاءالقسم 
 ادلستورد

 اسم الشركة:
 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 اإللكًتكين: الربيد 
 ادلصدِّر
 :الشركةاسم 

 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين: 

 توجيهات
اسم  كيشمل ذلك لكل منهمار، ادلصدِّ ك ادلستورد التفاصيل اخلاصة بينبغي أف تشمل معلومات الشحن 

ـ ذلا اذلاتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكينبيانات ، ك كعنواهنا هبا، كمعلومات االتصاؿ الشركة . كىذا يقدِّ
يف حالة معلومات إىل جهة االتصاؿ أك ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ عن الشخص الذم ديكن االتصاؿ بو 

 على الصعيد الوطٍت فيما يتعلق بالشحنة. بادلتابعة أيضان  يسمحك  ما شحنةباستفسارات تتعلق  كجود

 بيان موافقة الطرؼ المستورد: واوالقسم 
 مينحت أك رفضت:جى اختيار ىل مينحت ادلوافقة؟ ير 

 رفضت    مينحت
 يرجى استخداـ الفراغ أدناه لبياف أية شركط، أك تفاصيل إضافية أك معلومات ذات صلة

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
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 توقيع جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة من الطرؼ ادلستورد كالتاريخ
 االسم:

 ادلسمى الوظيفي:
 التوقيع:
 التاريخ:

 توجيهات
 االتصاؿ على النحو ادلبُتَّ يف القسم ألف من ىذه االستمارة. ينبغي أف تكوف ىذه جهة
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 التذييل باء
 الستمارة باء

 استمارة لتقديم موافقة خطية من أحد غير األطراؼ على استيراد الزئبق
 )ل تشترط التفاقية تقديم ىذه الستمارة في الحالت التي يكون فيها المستورد من غير األطراؼ

 (3من المادة  7اراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة قد قدَّم إخط 
 يقدمها الطرؼ في التفاقيةالتي معلومات التصال القسم ألف: 
 اسم الطرؼ:

 اسم جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة:
 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين:

 توجيهات
. كجيوز يف بعض ُٕية ادلعيَّنة دبوجب ادلادة بالنسبة للطرؼ تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطن

ألغراض ذبارة الزئبق. كيف احلالتُت ينبغي أف تكوف معلومات  زلددة احلاالت أف تكوف للطرؼ جهة اتصاؿ
رل عن طريق األمانة. كيف حالة عدـ كجود أم من ىاتُت اجلهتُت متاحة علنان االتصاؿ  االتصاؿ عن طريق جيي

 ق بعثة الطرؼ الدائمة يف جنيف على سبيل ادلثاؿ.كزارة اخلارجية، عن طري
 معلومات التصال التي يقدمها غير الطرؼالقسم باء: 

 اسم البلد:
 :ينتمي إليهااسم ادلسؤكؿ احلكومي كالوكالة اليت 

 العنواف: 
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين:

 توجيهات
 .ُتادلسؤكل ُتكومياحل موظفيهاد ربدي تتوىلفهي  ،لغَت األطراؼبالنسبة 

 الشحنة التي يقدمها الطرؼ المصدِّر عن معلومات ال: جيمالقسم 
 :من الزئبق يرجى بياف الكمية اإلصبالية التقريبية اليت يراد شحنها

 يرجى ربديد التاريخ التقرييب للشحن:
 كَّيل للزئبق:األتعدين البياف ما إذا كاف الزئبق من  يرجى
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كقف تشغيل مرافق إنتاج الناتج فائض الزئبق  من زئبق قد حدده الطرؼ ادلصدِّر بأنويرجى بياف ما إذا كاف ال
 الكلور كالقلويات:

 توجيهات
ادلعلومات ادلتعلقة بالكمية اإلصبالية التقريبية للزئبق تسمح للبلد ادلستورد بازباذ قرار مدركس حوؿ أية 

يف أم جهد ييبذؿ لتتبع الشحنة اليت يود البلد  يوافق عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن اتشحن
 هبا. القياـ

كَّيل للزئبق، فبل جيوز استخدامو يف تعدين الذىب احلريف كالضيق األتعدين الكإذا كاف مصدر الزئبق من 
أك يف لتصنيع ادلنتجات ادلضاؼ إليها  ،ّمن ادلادة  ْكفقان للفقرة  ةزلددلفًتة قد ييستخدـ  والنطاؽ، لكن

، ُُ. كجيوز أيضان التخلص منو كفقان للمادة ٓأك يف عمليات التصنيع كفقان للمادة  ،ْبق كفقان للمادة الزئ
ستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االتدكير أك السًتداد أك إعادة االباستخداـ عمليات ال تؤدم إىل 

 االستخدامات البديلة.
كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات،  الناتج عنالزئبق  فائضىو  ر أف الزئبقكإذا حدد الطرؼ ادلصدِّ 
تكفل التخلص منو كفقان للمبادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان ادلشار اليت تدابَت الجيب على الطرؼ ازباذ 

 تدكير أكالسًتداد أك إعادة االباستخداـ عمليات ال تؤدم إىل ك ، ُُ)أ( من ادلادة  ّإليها يف الفقرة 
 ستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة.اال

 ُُكإذا كاف يتعُت التخلص من الزئبق، تيتبع إجراءات حركة النفايات عرب احلدكد ادلنصوص عليها يف ادلادة 
 ( )ج( من االتفاقية. كيف ىذه احلالة ال ديكن استخداـ االستمارة.ّ)

 ها المستورد غير الطرؼشهادة ومعلومات يقدم: دالالقسم 
أف يقدِّـ ادلستورد من غَت األطراؼ شهادة تثبت أف لديو تدابَت تكفل  ّمن ادلادة ‘  ُ’)ب(  ٔالفقرة  تقتضي

 من االتفاقية. ُُك َُضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتكفل االمتثاؿ للمادتُت 
  ال أكنعم ىل لدل بلدكم مثل ىذه التدابَت ؟ يرجى اختيار  

 ال  نعم 
ىذه التدابَت. كجيوز أف تشمل ىذه اليت تبُت ناسبة ادل الوثائقإذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقدًن 

اإلجراءات أك التشريعات أك اللوائح أك أية تدابَت أخرل على الصعيد الوطٍت كينبغي أف تقدَّـ الوثائق 
 تفاصيل كافية إلثبات فعالية ىذه التدابَت.

جيوز تصدير الزئبق من أحد األطراؼ إىل أحد غَت األطراؼ إال لبلستخدامات ادلسموح  إضافة إىل ذلك، ال
من  َُالسليم بيئيان، على النحو ادلبُتَّ يف ادلادة  ادلؤقت هبا لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية أك من أجل التخزين

 االتفاقية.
 :ال أكنعم ىو الغرض من استَتاد الزئبق؟ يرجى اختيار  ما

 :َُين ادلؤقت السليم بيئيان كفقان للمادة التخز  ‘ُ’ 
 ال  نعم    

 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ربديد االستخداـ ادلقصود إذا كاف ذلك معركفان. 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
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 دبوجب االتفاقية:لؤلطراؼ  اادلسموح هبأحد االستخدامات  ‘ِ’ 
 ال  نعم    

  ستخداـ ادلقصود للزئبق.إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ربديد تفاصيل إضافية عن اال 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 
 توجيهات

دِّد الفقرة  بشأف استخداـ من غَت األطراؼ ، ادلعلومات اليت يتعُتَّ أف يقدمها ادلستورد ّ)ب( من ادلادة  ٔربي
، اليت تقتضي أف يقدِّـ ادلستورد ‘ُ’)ب(  ٔالزئبق ادلراد استَتاده. كيتصل السؤاؿ األكؿ ادلذكور أعبله بالفقرة 

أف لديو تدابَت تكفل ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتكفل االمتثاؿ تثبت شهادة ألطراؼ من غَت ا
من االتفاقية. فإذا كجدت ىذه التدابَت، دبا يف ذلك التشريعات أك اللوائح أك غَتىا من  ُُك َُللمادتُت 

. كينبغي صحة ذلكتثبت اليت اسبة نادلوثائق القدِّـ تأف  اجلهة ادلستوردة من غَت األطراؼالتدابَت، ييطلب إىل 
 أف تقدِّـ الوثائق تفاصيل كافية إلثبات مدل فعالية التدابَت.

من ‘ ِ’)ب(  ٔلغرض من استَتاد الزئبق، كفقان للفقرة عن اعلى معلومات حلصوؿ إىل اكيسعى السؤاؿ الثاين 
 أك إذا كاف ادلقصود َُكفقان للمادة  التخزين ادلؤقت السليم بيئيان ىو ادلقصود الغرض ، أم ما إذا كاف ّادلادة 

االتفاقية. فإذا كانت اإلجابة بنعم، عندئذ  دبوجب ألحد األطراؼ اادلسموح هب اتاالستخدام ىو أحد
أف  ييطلب إىل الطرؼ ادلستورد أف يقدِّـ مزيدان من التفاصيل بشأف االستخداـ ادلقصود. كيرجى مبلحظة

)ب(  ّمن ادلادة  ٓكالفقرة  ْلزئبق دبوجب الفقرة لادلسموح بو  ر الزئبق ديكن أف يقيد االستخداـمصدى 
  .(جيم القسميف  إطار التوجيو )انظر

 

 معلومات عن الشحن، حسب القتضاء: ىاءالقسم 
 ادلستورد
 :الشركةاسم 

 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين: 

 ادلصدِّر
 :الشركةاسم 

 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
  د اإللكًتكين: الربي
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 توجيهات
االتصاؿ  بياناتك  اسم الشركةر، دبا يف ذلك معلومات الشحن تفاصيل عن ادلستورد كادلصدِّ ينبغي أف تشمل 

علومات إىل جهة االتصاؿ أك إىل ادلوظف ادلالعنواف كاذلاتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكين. كىذا يقدِّـ هبا ك
يسمح ك لشحنة بشأف اعند توجيو أية استفسارات  ااالتصاؿ هبديكن  عن اجلهة اليتاحلكومي ادلسؤكؿ 

 على الصعيد الوطٍت فيما يتعلق بالشحنة. بادلتابعة

 اإلشارة بالموافقة من جانب المستورد من غير األطراؼ: واوالقسم 
 :رفضت أك مينحتيرجى اختيار  ىل مينحت ادلوافقة؟

 فضتري     مينحت 
 اف أية شركط، أك تفاصيل إضافية أك معلومات ذات صلة.يرجى استخداـ الفراغ التايل لبي

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 ، كالتاريخ:توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ لدل ادلستورد غَت الطرؼ
 االسم:

 ادلسمى الوظيفي:
 التوقيع:
 التاريخ:

 توجيهات
نفس  وىلو. كينبغي أف يكوف التابع سؤكؿ ادلكومي احلوظف يقـو بدكر ادلمسؤكلية ربديد من يتوىل كل بلد 

 جهة االتصاؿ ادلبيَّنة يف القسم باء من ىذه االستمارة. 
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 التذييل جيم
 الستمارة جيم

 شهادة أحد غير األطراؼ بشأن مصدر الزئبق المراد تصديره إلى أحد األطراؼاستمارة 
 لكي تستخدم بالقتران مع الستمارة ألف أو الستمارة دال، عند الطلب

من االتفاقية على أف ال يسمح أم طرؼ باستَتاد الزئبق من غَت طرؼ سيقدِّـ  ،ّمن ادلادة  ٖتنص الفقرة 
على  أف الزئبق ليس من مصادر زلددةبشهادة تفيد  قد قدَّـ غَت الطرؼيكن الطرؼ لو موافقتو اخلطية ما مل 

كَّيل للزئبق األتعدين ال)ب(، أم أف مصدره ليس من  ٓأك الفقرة  ّغَت مسموح هبا دبوجب الفقرة  مصادر أهنا
ر الزئبق  من أك كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور الناتج عن غَت الطرؼ بأنو فائض الزئبق الذم حيدد ادلصدِّ

 كالقلويات.
 عن الشحنة المصدِّر غير الطرؼ  التي يقدمها معلوماتالالقسم ألف: 

 :لزئبقا من ايرجى بياف الكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنه
 التاريخ التقرييب للشحن: ربديديرجى 

 توجيهات
تسمح للبلد ادلستورد بازباذ قرار مدركس لزئبق من ا االكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنهادلتعلقة بادلعلومات 

تتبع الشحنة اليت مساعي عليها، بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف دينح ادلوافقة  الشحنات اليتبشأف 
 . قياـ هباالقد يود البلد 

 معلومات عن الشحن، حسب القتضاءالقسم باء: 
 ادلستورد
 :الشركةاسم 

 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين: 

 ادلصدِّر
 :الشركةاسم 

 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين: 

 توجيهات
الشركة كمعلومات دبا يف ذلك اسم ينبغي أف تشمل معلومات الشحن تفاصيل كل من ادلستورًد كادلصدِّر، 

هة االتصاؿ أك ادلوظف جلعلومات ىذا يوفر ادلك اذلاتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكين. ك العنواف االتصاؿ هبا من 
على  بادلتابعةأيضان يسمح ك بالشحنة، ات ادلتعلقة لبلستفسار  ااالتصاؿ هبعن اجلهة اليت ديكن احلكومي ادلسؤكؿ 

 تعلق بالشحنة.الصعيد الوطٍت فيما ي
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 الشهادة: جيمالقسم 
الشحنة كادلبُتَّ يف ىذه  الذم تتضمنومن االتفاقية، تشهد حكوميت أف الزئبق  ّمن ادلادة  ٖكفقان للفقرة 

 :مصدره أيان شلا يلي االستمارة ليس
 كَّيل للزئبق؛ أكاألتعدين ال ‘ُ’
ره فائض الزئبق الناتج عن كقف الزئبق الذم حدده الطرؼ ادلصدِّر من غَت األطراؼ باعتبا ‘ِ’

 تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات.
 معلومات داعمة 

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  

 توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ كالتاريخ
 االسم:

 ادلسمى الوظيفي:
 التوقيع:
 التاريخ:
 توجيهات

الشحنة  تتضمنوالذم الزئبق  تثبت أفشهادة ل حكومة البلد ادلصدِّر غَت الطرؼ تقدًن شرطيبُت ىذا القسم 
، من االتفاقية ّ)ب( من ادلادة  ٓأك الفقرة  ّغَت مسموح هبا دبقتضى الفقرة  كمصادرددة  احملصادر ادلليس من 

كقف  الناتج عنبأنو فائض الزئبق  الذم ربدد جهة مصدِّرة من غَت األطراؼأم، التعدين األكَّيل للزئبق أك الزئبق 
. كىذا يسمح للمصدِّر غَت الطرؼ بأف يقدِّـ معلومات داعمة تتصل تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات

توقيع االستمارة التاريخ. كينبغي  كيضعبالشهادة. كجيب أف يوقِّع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ أيضان على االستمارة 
نفس ادلوظف ادلسؤكؿ الذم جرل ربديده يف القسم باء من االستمارة ألف  كادلصادقة عليها من جانب

 الطرؼ(.غَت  اليت يقدمها ادلصدِّرمعلومات االتصاؿ )
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 التذييل دال
 دالالستمارة 

 استمارة اإلخطار العام للموافقة على استيراد الزئبق 
 

من االتفاقية على أنو جيوز للطرؼ ادلصدِّر االعتماد على إخطار عاـ يقدمو لؤلمانة  ّمن ادلادة  ٕتنص الفقرة 
. ّمن ادلادة  ٔالفقرة  ادلطلوبة دبقتضىطية اخلوافقة باعتبار ذلك ادلاألطراؼ،  مستورد من األطراؼ أك غَت

دِّد ىذا اإلخطار العاـ أية شركط كأحكاـ تقدَّـ دبوجبها موافقة ادلستورد الطرؼ أك غَت الطرؼ. كربتفظ  كحيي
 األمانة بسجل عاـ لكل ىذه اإلخطارات. 

أم كقت. كعلى الطرؼ أك غَت الطرؼ الذم يلغي اإلخطار أف كجيوز للطرؼ أك غَت الطرؼ إلغاء اإلخطار يف 
 يقدِّـ لؤلمانة طلبان خطيان بشطبو من السجل العاـ لئلخطارات العامة، كأف يشَت إىل تاريخ سرياف ىذا اإللغاء.

افقة ال يتناكؿ سول شرط ادلو  ّمن ادلادة  ٕكتيذكَّر األطراؼ بأف تقدًن اإلخطار العاـ أك قبولو كفقان للفقرة 
األطراؼ من االلتزامات األخرل دبوجب االتفاقية، كبصفة  ياخلطية بالنسبة لكل شحنة من الزئبق. كىو ال يعف

 )انظر االستمارة جيم(. ّمن ادلادة  ٖك ٔخاصة االلتزامات دبوجب الفقرتُت 
 إلخطارات العامة بالموافقةلالقسم ألف: معلومات التصال 

 اسم الطرؼ أك غَت الطرؼ:
 جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة أك اسم الوكالة احلكومية كادلوظف:اسم 

 العنواف:
 اذلاتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتكين:

 توجيهات
جيوز لكن ك  .ُٕلمادة كفقان لىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة عادة ، تكوف جهة االتصاؿ لؤلطراؼبالنسبة 

زلددة ألغراض ذبارة الزئبق. كيف احلالتُت ينبغي أف تكوف  يف بعض احلاالت جهة اتصاؿأف تكوف لدل الطرؼ 
رل معلومات االتصاؿ متاحة للجمهور عن طريق األمانة. كيف حالة عدـ كجود أم من ىاتُت اجلهتُت  جيي

 الدائمة يف جنيف.بعثتو عن طريق مثبلن ، للطرؼ االتصاؿ عن طريق كزارة اخلارجية
  .يف ىذا الصددادلسؤكلُت احلكوميُت موظفيها ؤكلية ربديد مسفهي تتوىل غَت األطراؼ، كبالنسبة ل

 اإلخطار العام بالموافقة: باءالقسم 
تقدِّـ حكوميت هبذه الوثيقة إخطاران عامان بادلوافقة على كاردات الزئبق. كجيوز أف يعتمد الطرؼ ادلصدِّر على ىذا 

 من االتفاقية.  ّمن ادلادة  ٔة الفقر  ادلطلوبة دبقتضىاإلخطار العاـ بوصفو ادلوافقة اخلطية 
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 القسم جيم: أحكام وشروط اإلخطار العام
 ادلساحة أدناه لتحديد أية أحكاـ كشركط:استخداـ  يرجى

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 
 

 توجيهات
يرغب الطرؼ ادلستورد يف ربديدىا فيما خيص اإلخطار  قديتيح ىذا القسم فرصة لتحديد أية أحكاـ كشركط 

إلخطار العاـ، من شركط ا لموافقة قبل االستَتاد كشرطشرطان مسبقان لدِّد الطرؼ أف حيكال يراد منو العاـ. 
 نظران ألف الطرؼ ديكن أف يعطي ادلوافقة باستخداـ االستمارة ألف دكف تقدًن إخطار عاـ.

 تقديم شهادة من جهة غير طرؼ )ىذا القسم ل ينطبق على األطراؼ(: دالالقسم 
 من االتفاقية، تشهد حكوميت بأف:  ّمن ادلادة  ٔكفقان للفقرة 

 ُُك َُلديها تدابَت قائمة تكفل ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتكفل امتثاذلا ألحكاـ ادلادتُت  
من االتفاقية. كيرجى تقدًن الوثائق ادلبلئمة اليت تثبت كجود ىذه التدابَت. كجيوز أف تشمل ىذه الوثائق 

ئح أك غَتىا من التدابَت ادلتخذة على الصعيد الوطٍت، كجيب تقدًن تفاصيل  اإلجراءات أك التشريعات أك اللوا
 كافية إلثبات فعالية ىذه التدابَت؛ 

كال يستخدـ الزئبق ادلستورد ادلشموؿ هبذا اإلخطار العاـ إاٌل يف استخداـ مسموح بو ألحد األطراؼ  
 من االتفاقية.  َُادلنصوص عليو يف ادلادة دبوجب االتفاقية، أك للتخزين ادلؤقت السليم بيئيان على النحو 

علومات، ادلكبالنسبة لبلستخدامات ادلسموح هبا دبوجب االتفاقية، أك للتخزين ادلؤقت السليم بيئيان، يرجى تقدًن 
 إف كجدت، بشأف االستخداـ ادلقصود للزئبق: 

 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 

 توجيهات
فيما يتعلق حبماية صحة اإلنساف  القائمة شهادة من جهة غَت طرؼ فيما خيص التدابَتىذا القسم يقدِّـ 

تشريعات أك الجراءات أك اإلكجود ىذه التدابَت، اليت قد تتخذ شكل  إلثبات كالشهادة مطلوبةكسبلمة البيئة. 
تفاصيل  الشهادة على الصعيد الوطٍت. كجيب أف تقدِّـ  اليت كضعت يف ىذا الصددلوائح أك غَتىا من التدابَت ال

لن ف الزئبق ادلشموؿ باإلخطار العاـ بادلوافقة يفيد بأبياف  كيلـز أيضان الية ىذه التدابَت. كافية إلثبات فع
تقدًن معلومات إضافية عن كما ييطلب بو دبقتضى االتفاقية،   مسموحمن أجل استخداـ  إال يستعمل

 االستخداـ ادلقصود للزئبق.
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 توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ كالتاريخ
 االسم: 
 ى الوظيفي:ادلسم 
 التوقيع: 
 التاريخ: 

 توجيهات
موظفها احلكومي ادلسؤكؿ. كينبغي أف من يقـو بدكر ربديد األطراؼ مسؤكلية غَت من اجلهات كل جهة   تتوىل

 يكوف ىو جهة االتصاؿ نفسها ادلبيَّنة يف القسم ألف من ىذه االستمارة.
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 القسم الثاني: توجيهات بشأن استخدام الستمارة ىاء
األطراؼ التي تختار عدم تطبيق الفقرة  المقدَّم مناإلخطار لسجل المعلومات  استكمالجيهات بشأن تو 
 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 3من المادة  8

 .3من المادة  9الستمارة ىاء في حالة اختيار الطرؼ تطبيق الفقرة  تستخدم
 الستمارة ىاء

من اتفاقية  3من المادة  8لتي تختار عدم تطبيق الفقرة األطراؼ اتقدمو إخطار لسجل المعلومات 
 ميناماتا بشأن الزئبق

 :اسم الطرؼ
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 __________________________________________________  

 :على الصادرات ادلطبَّقةالقيود الشاملة 
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________   

 التدابَت الداخلية ادلطبقة لضماف اإلدارة السليمة بيئيان للزئبق ادلستورد:
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________  
 ___________________________________________________   

 :طراؼاألغَت  جلهاتاكاردات الزئبق من 
 الكمية ادلستوردة بلد ادلنشأ

  

  

  

  

  

 اجة إىل مساحة إضافية ألم إجابة، يرجى استخداـ صفحات إضافية.يف حالة احل: مبلحظة
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 توجيهات
من اتفاقية  ّمن ادلادة  ٖاألطراؼ اليت زبتار عدـ تطبيق الفقرة ادلقدَّـ من  يقتضي اإلخطار لسجل ادلعلومات

 ادلطبقة، تفاصيل عن القيود الشاملة ّمن ادلادة  ٗ، كفقان للفقرة هاطرؼ منيقدـ كل اماتا بشأف الزئبق أف مين
على تصدير الزئبق، ككذلك التدابَت اليت كضعها لضماف اإلدارة السليمة بيئيان للزئبق ادلستورد. كتنص االستمارة 

غَت األطراؼ، دبا يف ذلك بلد  من ق ادلستورد من جهاتأيضان على أف يقدِّـ الطرؼ معلومات فيما يتعلق بالزئب
فظ ادلنشأ كالكمية ادلستوردة. ك  ىذه ادلعلومات يف سجل عاـ كبالتايل يسهل االطبلع عليها. كينبغي كصف ربي

 صبيع التدابَت ادلتخذة بدرجة كافية من التفصيل.
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 المرفق الثاني

خزونات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تزيد على من مالكميات الفردية ن تحديد أمشروع توجيهات بش
أطنان مترية  15مخزونات تزيد على  هاطنًا متريًا باإلضافة إلى مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عن 55

 سنوياً 

 معلومات أساسية
  إىل ربديد’’)أ( على أف يسعى كل طرؼ  ٓمن اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف الفقرة  ّتنص ادلادة  - ُ

طنان مًتيان، باإلضافة إىل مصادر  َٓكل كمية على حدة من سلزكنات الزئبق أك مركبات الزئبق اليت تزيد على 
. كتطلب ‘‘على أراضيوأطناف مًتية سنويان، كادلوجودة  َُسلزكنات تزيد على  هااإلمداد بالزئبق اليت تتولد عن

فيما يتعلق هبذه  التوجيهاتمن  تماعو األكؿ مزيدان يف اجإىل مؤسبر األطراؼ أف يقدـ  ّمن ادلادة  ُِالفقرة 
 . ّ)أ( من ادلادة  ٓإىل مساعدة األطراؼ يف أداء التزامها دبوجب الفقرة  ىذه التوجيهات كهتدؼادلسألة. 

 ‘‘أف يسعى لتحديد’’كأثناء كضع ىذه التوجيهات، انصب االىتماـ على حاجة كل طرؼ إىل  - ِ
للقياـ هبذه األنشطة قد تكوف . كيعًتؼ بأف ادلوارد ادلتاحة ادر اإلمداد بالزئبقككذلك مص الفردية سلزكنات الزئبق

، كمن مث ربتول التوجيهات على تركيز مبدئي على الدراسات ادلكتبية. كجيوز بالنسبة لبعض األطراؼ زلدكدة
لدل العديد من طريق كضع قوائم جرد للزئبق، كىو األمر الذم يتم تسهيلو حاليان  نصبع ادلعلومات أيضان ع

 البلداف عن طريق مشركعات التقييم ادلبدئية التابعة التفاقية ميناماتا، كادلمولة من مرفق البيئة العادلية.
كينبغي اإلقرار أيضان بأف األطراؼ يًتتب عليها التزاـ بازباذ التدابَت البلزمة لضماف أف سلزكنات الزئبق  - ّ

 التفاقية.من ا َُنصوص عليو دبوجب ادلادة و ادليتم زبزينها على ضلو سليم بيئيان على النح
 التعريفات

بأنو يشتمل على خبلئط الزئبق مع مواد أخرل،  ‘‘الزئبق’’يف ادلادة الثالثة من اتفاقية ميناماتا، ييعرَّؼ  - ْ
 ‘‘بقمركبات الزئ’’بادلائة من كزهنا، كتيعرَّؼ  ٓٗيقل تركيز الزئبق فيها عن  دبا يف ذلك سبائك الزئبق، اليت ال

)أكؿ( كلوريد الزئبق )ادلعركؼ باسم الكالوميل(، ك)ثاين( أكسيد الزئبقيك، ك)ثاين( كربيتات الزئبقيك، كثاين ػػػػػػػ بػ
كميات الزئبق، أك ’’ كال تيطبق أحكاـ ىذه ادلادة على ما يلي .‘‘ر، كسلفيد الزئبقفنًتات الزئبقيك، كفلز الزصل

كالكميات النزرة من ’’، ‘‘حوث على نطاؽ سلتربم، أك كمعيار مرجعيميركبات الزئبق اليت ستيستخدـ يف الب
الزئبق أك مريكبات الزئبق ادلوجودة بطبيعتها يف ادلنتجات ادلعدنية مثل الفلزات، أك اخلامات، أك ادلنتجات ادلعدنية 

يات النزرة غَت ادلقصودة شتقة من ىذه ادلواد، كالكمػي غَت احملتوية على الزئبق، دبا يف ذلك الفحم، أك ادلنتجات ادل
 ‘‘.ضاؼ إليها الزئبقػي ادلنتجات ادل’’؛ أك ‘‘يف ادلنتجات الكيميائية

 طناً مترياً  55الزئبق أو مركبات الزئبق التي تتجاوز  المخزونات الفردية من
من الزئبق أك  ‘‘بادلخزكنات كل على حدة’’ ّ)أ( من ادلادة  ٓتتعلق االلتزامات الواردة يف الفقرة  - ٓ
يرد تعريفو يف  ال ‘‘ادلخزكنات كل على حدة’’فإف مصطلح  ،كبات الزئبق كبادلقادير احملددة. كمع ذلكمر 

يف ىذا السياؽ ديكن أف  ‘‘ادلخزكف’’يف نص االتفاقية، فإف  ‘‘ادلخزكنات’’ االتفاقية. كنظران لغياب تعريف لػ
يشمل كميات الزئبق  ال كلكنوتخداـ ادلستقبلي، ييعترب كمية الزئبق أك مركبات الزئبق ادلًتاكمة أك ادلتاحة لبلس

الزئبق ادلوجود يف موقع ملوث، كال ادلخزكنات اجليولوجية  كالكالذم ييدار كنفايات،  ،الذم مت التخلص منو
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كل من الزئبق كمركبات الزئبق ادلوجودة  أف يؤخذ يف االعتباريكوف من ادلهم للزئبق. كعند ربديد ادلخزكنات، 
يف مرافق توقف تشغيلها.  اليت زبزفشطة، كالزئبق كمركبات الزئبق )اليت ليست نفايات زئبق( مرافق نداخل 

. كقد مًتيان  طنان  َٓكيعرؼ أف ادلخزكف ىو سلزكف منفرد عندما يتجاكز الوزف اإلصبايل للزئبق أك مركبات الزئبق 
فة من الزئبق داخل ادلركبات اليت يتم تعرب األطراؼ عن الوزف اإلصبايل باعتباره رلموع مسامهة الكميات ادلختل

 صبعها.
الزئبق أك مركبات الزئبق ىو االستخداـ ادلسموح بو دبوجب فيها مقصد كيف احلاالت اليت ال يكوف  - ٔ

ادلواد أك األشياء. اليت جيرم ’’ كىوأال ، ُُادلادة ضمن نص تقع ربت تعريف نفايات الزئبق  فهياالتفاقية، 
لتخلص منها، أك ادلطلوب التخلص منها، دبوجب أحكاـ القانوف الوطٍت أك دبوجب ا ادلزمعالتخلص منها، أك 

من اشًتاطات  ىا، كمن مث، ينبغي استبعادكينبغي بالتايل إدارهتا كالتخلص منها كنفايات زئبق. ‘‘ىذه االتفاقية
بالزئبق  فيما يتعلق، ّادة )ب( من ادل ٓاحملددة يف الفقرة كينبغي أف تؤخذ يف االعتبار الشركط اخلاصة . ّادلادة 

 .الكلور كالقلويات اليت يتوقف تشغيلهامن مرافق الذم يقرر الطرؼ أنو فائض ناتج 
ديكن اعتباره  ‘‘من الزئبق أك مركبات الزئبق )ال يرد تعريفو يف االتفاقية(ادلخزكف كل على حدة ’’إف  - ٕ

يتم  كياف اقتصادم أك قانوين،طراؼ أك لرقابة  أحد األالكمية الكلية للزئبق أك مركبات الزئبق اخلاضعة لرقابة 
سلزكنان معة ترلسبثل ربديده حسب ما يراه الطرؼ مناسبان. كيعترب الكياف الذم خيزف الزئبق يف مواقع سلتلفة أهنا 

  .ان منفرد
مر، طنان ىو التزاـ مست َٓ)أ( كادلتعلق بتحديد ادلخزكنات اليت تزيد على  ٓااللتزاـ الوارد يف الفقرة إف  - ٖ

بالنسبة ألل طرؼ. كنظران ألف  النفاذكليس مقصوران على ادلخزكنات ادلوجودة كقت دخوؿ االتفاقية حيز 
توليد ب تزدادادلخزكنات قد تكوف ذات طبيعة دينامية، كتيستػىنىفٍد باستخداـ الزئبق يف استخدامات مسموح هبا أك 

انتقاؿ الزئبق عرب التجارة،  يتتبعطرؼ أف  مالنسبة ألالزئبق من مصادر إمدادات الزئبق، فإنو سيكوف من ادلفيد ب
 ، على الرغم من أف االتفاقية البواسطة الكيانات ادلعنية عمليات بيعوالطلب على الزئبق أك  تتبععن طريق 

 .تتطلب التتبع ادلستمر
كعند ربديد مستويات سلزكنات الزئبق يف كقت ما، سوؼ تعتمد اإلجراءات األكلية على ربديد  - ٗ
. كقد تشمل ىذه الكيانات بذلك ادلرافق ذات الصلةك لكيانات اليت قد تقـو بتخزين الزئبق أك استخدامو، ا

 كادلرافق ما يلي: 
ار الزئبق الذين يشًتكف كيبيعوف )أ(  الصادرات كالواردات،  بوسائل منها ،الزئبق كمركبات الزئبق ذبي

 كقت؛ مكالذين يكوف لديهم كميات متفاكتة جاىزة كمتاحة يف أ

مناجم الزئبق األكيل، اليت قد تكوف لديها سلزكنات زئبق ينتظر البيع، كمن مث تكوف لديها   )ب( 
 كميات كبَتة ميتاحة يف أكقات معينة تبعان حلالة الطلب؛

اليت تينتج الزئبق أك مركبات الزئبق دبا يف  - إعادة التدكير مثبلن  - ادلرافق أك األنشطة األخرل )ج( 
لطلب اعتمادان على اسلزكنات كبَتة ميتاحة، كذلك تكوف لديها أيضان اليت قد معاجلة نفايات الزئبق، ذلك مرافق 

 للتخلص منو؛وجو يي سزلجوزان ريثما يصدر قرار هنائي دبا إذا كاف فيها على الزئبق، أك ما إذا كاف الزئبق كلي ال

 مصادرةق متاحة كجاىزة ناذبة عن سلزكنات من الزئب ، اليت قد تكوف لديهااحلكومات الوطنية )د( 
 رخص هبا، مثل التخزين العسكرم؛ػي مػاالستخدامات المن الزئبق، ك 
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دلرافق اليت تستخدـ الزئبق أك مركبات اضاؼ إليها الزئبق، أك ػي مػمرافق إنتاج الزئبق كادلنتجات ال )ىػ( 
 اإلمدادات كالطلب اجلارم. خزكنات كبَتة من الزئبق رىنان بسلسلةربتفظ أيضان دبالزئبق، كاليت قد 

إعفاءات ميسجلة دبوجب االتفاقية، ككذلك البيانات  على تقييم مثل ىذه ادلرافق حبث أمييساعد كقد  - َُ
كعلى  .(ِ)اليت نشرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة اتالقلويك  لكلورادبرافق القائمة العادلية اليت تيعرض دبوجب 
الوطنية للزئبق، ادلوضوعة مثبلن  قوائم اجلردعن طريق  اليت ذبمعادلعلومات  ، فإفأعبله ناقشتوالنحو الذم جرت م

يناماتا، قد يساعد أيضان يف ربديد ادلخزكنات، ككذلك يف حبث التصاريح اليت تفاقية مدبوجب التقييم ادلبدئي ال
 التصاريح.تلك مثل كجد نظاـ إلصدار  تصدر بتخزين الزئبق أك مركبات الزئبق، إذا

إجراء تقييم مكتيب لتحديد ما إذا كانت ادلرافق  ادلفيدديد ادلرافق ذات الصلة، قد يكوف من كعقب رب - ُُ
كقد يعتمد ربديد ذلك على منهج توازف الكتلة الذم يأخذ يف . مًتيان  طنان  َٓلديها سلزكنات يزيد حجمها على 

 : ما يلي ، مثبلن ادلستهلكةكادلواد  ادلتولدةادلواد ، ك ادلخرجات، ك احلسباف ادلدخبلت
 الزئبق أك مركبات الزئبق ادلستخدمة؛كتركيبة الكميات احلالية  )أ( 

 الزئبق أك مركبات الزئبق؛ الكميات ادلشًتاة من )ب( 

 كميات نفايات الزئبق اليت يتم التخلص منها أك إدارهتا؛ )ج( 

 ؛أك مركبات الزئبق الزئبق الكميات ادلباعة من (د) 

ن الزئبق أك من مركبات الزئبق اليت تيفقد يف البيئة، أك يتم استعادهتا من الكميات التقديرية م (ق) 
 .عمليات التصنيع

بتسويق الزئبق  ادلتعلقةمن ادلعلومات ك قد تتوافر ادلعلومات من العمليات الوطنية إلدارة كاردات الزئبق،  - ُِ
الذم تقـو بو اإلببلغ تقييمات كقد ييسر مثل ىذه الكطنيان كمن سجبلت ادلرافق اخلاضعة للتصاريح البيئية. 

إجراء تقييم تفصيلي للسجبلت ادلتعلقة دبرفق  يكوف من ادلفيدلسجبلت التفصيلية. كقد ا تعهد دلرافق، ككذلكا
 .للموقعما، ككذلك االتصاؿ ادلباشر كالتفتيش 

ش بصرل تفتييكوف من ادلفيد إجراء كعند تقييم مستول ادلخزكنات ادلوجودة فعليان لدل ادلرافق، قد  - ُّ
كغ قد تكوف   ّٓتبلغ سعتو  الذمالزئبق  دكرؽ. ككدليل إرشادم لذلك، فإف ادلخزنةمن كميات الزئبق  للتحقق

 فتكوفمن الزئبق  مًتمطن تخزين سم. أما احلاكية اليت تصلح لٓ,ُِسم كقطر  َّ ارتفاع أبعاده التقريبية ىي
طنان مًتيان من الزئبق سبؤل  َٓعلى ذلك، فإف  كبناءن سم.  َٓمن حيث االرتفاع كقيطرىا تقريبان سم  َٓأبعادىا 

 . ادلخزفمًتان مربعان من مساحة  ٓ,ُِ كىذه تشغل قرابة، حاكية َٓما ال يقل عن 

  أطنان مترية سنوياً  15مخزونات تزيد على  هامصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عن

 عنها تولدتاليت داخل أراضي طرؼ ما، ك  ادلوجودةىناؾ عدد من ادلصادر احملتملة إلمدادات الزئبق  - ُْ
ادلساعي كديكن إدراج ىذه ادلصادر يف . ّ، دبوجب ادلادة أطناف مًتية سنويان  َُ يتجاكز كزهنا اإلصبايلسلزكنات 

تشمل ىذه ادلصادر كاردات الزئبق أك مركبات ال ربديد مصادر اإلمداد بالزئبق. ك  من أجلالطرؼ اليت يبذذلا 
 د مكاهنا داخل إقليم الطرؼ.ثل ىذه الواردات ليست مصادر ديكن ربديالزئبق، حيث أف م

                                                      
الرابط:  تاحة علىمي  ( ِ)

www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/ChloralkaliSector/Reports/tabid/4495/language/en-US/Default.aspx.
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رل ال - ُٓ فحص  تشمللمصادر احملتملة إلمدادات الزئبق يف صورة عملية مكتبية، ادلبدئي لتحديد قد جيي
سجبلت االستَتاد أك ك توزيع الزئبق أك مركبات الزئبق،  كدالئلالتجارية؛  ادلعامبلتسجبلت مثل سجبلت 

أكجو  من مثل ىذه ادلقارنة ىو ربديد أم . كالغرضادلستخدمةيت ديكن مقارنتها بالكميات التقديرية التصدير ال
مصادر كجود لزئبق، أك أف تيشَت إىل مل تكن معركفة سابقان لتفاكت ذات باؿ من شأهنا أف تيربز استخدامات 

 أخرل لئلمداد.
 بات الزئبق أو مصادر إمدادات الزئبقمخزونات الزئبق أو مرك للمساعدة في تحديد إرشاديةأسئلة 

كمع كضع العناصر الواردة أعبله يف احلسباف، فإف من شأف األسئلة التالية أف تيساعد يف ربديد ما إذا   - ُٔ
الزئبق تولد لئلمداد بأك مصادر  ،طنان مًتيان  َٓكاف بلد ما لديو سلزكنات من الزئبق أك مركبات الزئبق تزيد على 

 ية سنويان:أطناف مًت  َُأكثر من 
 ن األكيل داخل أراضي البلد؟التعديحيدث ىل  )أ( 

 جيرل زبزين الزئبق فيها قبل استخدامو داخل أراضي البلد؟ جرل ربديد مواقعىل  )ب( 

كاف إذا  ك أنشطة إعادة التدكير كاالستعادة اليت قد تينتج الزئبق؟ داخل أراضي البلد  ذبرلىل  )ج( 
 الذم تينتجو تلك األنشطة؟ األمر كذلك، فما ىو حجم الزئبق

، كمنشآت كلوريد الفينيل القلويات-تشغيل مصانع إنتاج الكلور مقًتحات لوقفىل ىناؾ  )د( 
 ، أك ادلنشآت األخرل اليت ذبرم فيها عمليات تصنيع تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق؟ادلونومر

البلد؟ كإذا كاف األمر   أراضياخل ىل توجد منشآت قد تيسفر عن إنتاج مينتجات زئبق ثانوية د )ىػ( 
 ىذه ادلرافق؟ تولدهكمية الزئبق الذم  فما ىيكذلك، 
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 المرفق الثالث

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1المتفق عليها بالنسبة للمبادئ التوجيهية الواردة في الوثائق التعديالت 
 Add.4و Add.3و
 UNEP(DTIE)/HG/INC.7/6/Add.1 -أوًل 

 مقدمة - األولالمرفق 
 عن النص الحالي بالنص التالي: الستعاضةغرض الوثيقة:  1-1

يف سػاعدة األطػراؼ دل، تقدِّـ ىذه الوثيقة التوجيهات ادلتعلقػة بأفضػل التقنيػات ادلتاحػة كأفضػل ادلمارسػات البيئيػة’’
الػػػيت تتعلػػػق بالضػػػبط ، “(االتفاقيػػػة”مػػػن اتفاقيػػػة ميناماتػػػا بشػػػأف الزئبػػػق )كيشػػػار إليهػػػا أدنػػػاه باسػػػم  ٖادلػػػادة  تنفيػػػذ

كالتخفػػيض، حيثمػػا أمكػػن، النبعاثػػات الزئبػػق أك مركبػػات الزئبػػق يف الغػػبلؼ اجلػػوم مػػن ادلصػػادر الثابتػػة الػػيت تنػػدرج 
: ٖكفقػان دلتطلبػات ادلػادة  اكاعتمادىػ اتالتوجيهػ هيف فئات ادلصادر الػواردة يف ادلرفػق داؿ لبلتفاقيػة. كمت إعػداد ىػذ

أك تػػػنقص منهػػػا.  ٖكال ربػػػاكؿ أف تضػػػيف إىل التزامػػػات الطػػػرؼ دبوجػػػب ادلػػػادة كىػػػي ال تنشػػػئ متطلبػػػات إلزاميػػػة 
أف يبقيهػػا كتقتضػػي مػػن مػػؤسبر األطػػراؼ أف تراعػػي األطػػراؼ ىػػذه التوجيهػػات،  ٖمػػن ادلػػادة  َُكتقتضػػي الفقػػرة 

، حبيػػػػث تراعػػػػي الظػػػػركؼ الػػػػيت ال تغطيهػػػػا التوجيهػػػػات يف الوقػػػػت قيػػػػد االسػػػػتعراض كأف حيػػػػدثها حسػػػػب االقتضػػػػاء
 .ضراحلا
لتعريػف أفضػػل  الوطنيػػة كفقػان  وظركفػأف يأخػذ يف احلسػباف كػل طػػرؼ   علػىربديػد أفضػل التقنيػػات ادلتاحػة، كعنػد ”

 كالتقنيػػػػةصػػػػراحة االعتبػػػارات االقتصػػػادية  ، الػػػذم يراعػػػيِ)ب( مػػػن ادلػػػػادة  ِالتقنيػػػات ادلتاحػػػة الػػػػوارد يف الفقػػػرة 
 هكصػفها يف ىػذالػوارد  الضػبطأف بعػض تػدابَت بػ كييعػًتؼدلرفق ما موجود على أراضي ذلك الطػرؼ. أك  مالطرؼ 
بنػػػػاء  كأالػػػػدعم ادلػػػػايل،  كيتػػػػاحأك اقتصػػػػادية.  تقنيػػػػةقػػػػد ال تكػػػػوف متاحػػػػة جلميػػػػع األطػػػػراؼ ألسػػػػباب  اتالتوجيهػػػػ

 من االتفاقية. ُْك ُّعلى النحو ادلبُت يف ادلادتُت  التقنيةنقل التكنولوجيا، أك ادلساعدة  كأالقدرات، 
إضافة النص التالي بين الفقرتين الثالثة والرابعة )مػع مػا يترتػب علػى ذلػك مػن تعػديالت ىيكل التوجيهات:  1-1

 على جدول المحتويات(:
الػػػػيت اعتػػػػربت غػػػػَت مكتملػػػػة دبػػػػا فيػػػػو الكفايػػػػة  التكنولوجيػػػاتألػػػػف علػػػػى معلومػػػػات عػػػػن بعػػػػض التػػػػذييل حيتػػػوم ك ”

 “ستقبل.إلدراجها يف منت التوجيهات، كلكنها قد تكوف موضعان لبلىتماـ يف ادل
 الرصد :المرفق الثالث

 مقدمة: إضافة النص التالي كػمكرر: -1
كيشػار اخلػربات ذات الصػلة علػى ادلسػتويُت الػوطٍت كاإلقليمػي.  مػنتوجيهػات الإعداد  استفادت عمليةك  -مكرر”

مػػن بػػأم حػػاؿ ىػػذه ادلعلومػػات ادلرجعيػػة إىل  بإحالػػة مرجعيػػة إىل بعػػض ىػػذه اخلػػربات لبلطػػبلع. كال سبػػس اإلحالػػة
ىل إىل التكػػاليف إتسػػتند أم إشػػارة ك . ٖللمػػادة األحػػواؿ باسػػتقبللية مػػؤسبر األطػػراؼ أك اسػػتقبللية طػػرؼ مػػا كفقػػان 

. كذبػدر اإلشػارة إىل أنػو مػن ادلتوقػع أف تتغػَت التكػاليف اتكقت إعػداد كثيقػة التوجيهػاليت كانت متاحة ادلعلومات 
 .“مع مركر الوقت
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 لعاملة بحرؽ الفحم والمراجل الصناعية العاملة بحرؽ الفحممنشآت الطاقة ا :المرفق الرابع
 التقنيات الناشئة: نقل ىذا القسم بأكملو إلى التذييل ألف -4

عمليات الصهر والتحميص المستخدمة في إنتاج المعادن غير الحديدية  :المرفق الخامس
لمرفق دال من )الرصاص والزنك والنحاس والذىب المنتج صناعيًا على النحو المحدد في ا

 التفاقية(
 العمليات الناشئة والعمليات األخرى: نقل ىذا القسم بأكملو إلى التذييل ألف -4

 مرافق حرؽ النفايات: المرفق السادس
 التقنيات الناشئة: نقل ىذا القسم بأكملو إلى التذييل ألف -4

 التذييل ألف )تذييل جديد(: التقنيات الناشئة
 يدية: تمهما يلي كفقرة إضافة 

تقنيػات التوجيهػات بشػأف أفضػل التقنيػات ادلتاحػة كأفضػل ادلمارسػات البيئيػة  الػذين كضػعواف و تقنيالرباء حدد اخل”
البدايػػة أك  مرحلػػة احتمػػاؿ كوهنػػا ال تػػزاؿ يفالزئبػػق، علػػى الػػرغم مػػن  لضػػبطأظهػػرت بالفعػػل فعاليػػة كاعػػدة عديػػدة 
بعاثػػػػات الزئبػػػػق أك مصػػػػممة لضػػػػبط انبعاثػػػػات ادللوثػػػػات كىػػػػذه التقنيػػػػات الناشػػػػئة إمػػػػا سلصصػػػػة لضػػػػبط ان. التجربػػػػة

حػػىت أف ىػػذه التقنيػػات قػػد ال تكػػوف متػػوفرة ادلتعػػددة. كتػػرد أدنػػاه معلومػػات عػػن بعػػض ىػػذه التقنيػػات. كيعػػًتؼ بػػ
ىػذه التقنيػات  إبقػاءمػن  ابنػاء القػدرات كالتػدريب لتمكينهػ إىلبعػض األطػراؼ  كسػتحتاجعلى نطاؽ كاسػع،  اآلف

 .“قييم مدل مبلءمتهاقيد االستعراض، كت

 .إضافة األقسام التي تم نقلها من المرفقات الرابع والخامس والسادس على النحو المشار إليو أعاله

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3 - ثانياً 

 : الستعاضة عن الجملة األخيرة بما يلي:6الفقرة 

اض لكفالػػػة االسػػػتمرار يف تلبيػػػة ىػػػذا قيػػػد االسػػػتعر  للمراقبػػػةادلصػػػادر الػػػيت ستخضػػػع  علػػػى كػػػل طػػػرؼ أف يبقػػػيك ”
 “االلتزاـ.

 حذؼ: 13الفقرة 

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.4 - ثالثاً 

الستعاضة عن “: إتاحة البيانات للجمهور على نحو ييسر الطالع عليها والبحث فيها”المعنون  القسم
 يد المقترح(:الجملة األولى من الفقرة األولى بالنص التالي )تم وضع خط تحت النص الجد

ينبغػػي أف تتػػاح للجمهػػور بيانػػات االنبعاثػػات للمرافػػق ادلنفػػردة كالتقػػارير ادلػػوجزة عػػن االنبعاثػػات الػػيت ال تتضػػمن ”
دبػا يتسػق مػع التػزاـ األطػراؼ دبوجػب ادلػادة  ،فضبلن عن ادلنهجيات أك أساليب الرصػد ادلسػتخدمة معلومات سرية،

  “  )إعبلـ اجلمهور كتوعيتو كتثقيفو(. ُٖ
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 المرفق الرابع

مشروع ُمذكرة تفاىم بين مؤتمر األطراؼ في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق البيئة 
 العالمية

( كرللس ‘‘مؤسبر األطراؼ’’ بعد بػػػفيما كييشار إليو الزئبق ) فبشأمؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا إف  
 ،‘‘(اجمللس’’ ػػػبعد بفيما كييشار إليو مرفق البيئة العادلية )

دد آليةن لتوفَت موارد مالية كافية دييكن التنبؤ  ُّمن ادلادة  ٓالفقرة  إىل فإذ ييشَتا  من االتفاقية، اليت ربي
هبا كحسنة التوقيت هبدؼ دعم األطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف تنفيذ 

تشمل ىذه اآللية الصندكؽ االستئماين ”اليت تنص على أف  ُّمن ادلادة  ٔية، كالفقرة التزاماهتا دبوجب االتفاق
 ،“دلرفق البيئة العادلية كبرنارلان دكليان زلددان لدعم بناء القدرات كادلساعدة التقنية

الصندكؽ وفر يي ’’أف من االتفاقية، اليت تنص على  ُّادلادة من  ٕالفقرة  إىلف أيضان إذ ييشَتاك 
كتتاح يف الوقت ادلناسب للوفاء ديكن التنبؤ هبا  كافية  موارد مالية جديدةالبيئة العادلية دلرفق ستئماين التابع اال

الصندكؽ  تشغيليتم ’’كأف ‘‘ عليو مؤسبر األطراؼعلى النحو الذم ييوافق االتفاقية ىذه تنفيذ بالتكاليف دعمان ل
كأف مؤسبر األطراؼ يقدـ ، ‘‘الصندكؽ مسؤكالن أماموكيعترب بتوجيهات من مؤسبر األطراؼ االستئماين 

امج كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية نتوجيهات بشأف االسًتاتيجيات الشاملة كالسياسات العامة كأكلويات الرب ”
قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ديكن أف تتلقى الدعم من لوضع توجيهات ’’فضبلن عن ، “كاستخدامها
 ،‘‘دلرفق البيئة العادليةالتابع ستئماين الصندكؽ اال

الصندكؽ وفر يي ’’ أفمن االتفاقية، اليت تنص على  ُّادلادة من  ٕالفقرة  إىل كإذ ييشَتاف أيضان  
للوفاء بالتكاليف اإلضافية ادلتفق عليها للمنافع البيئية العادلية  مواردالبيئة العادلية دلرفق االستئماين التابع 

على أنو عند توفَت اليت تنص  ُّمن ادلادة  ٖالفقرة ، ك ‘‘ملة ادلتفق عليها لبعض أنشطة التمكُتكالتكاليف الكا
 زبفيضاتيأخذ يف االعتبار ’’أف  رفق البيئة العادليةدل الصندكؽ االستئماين التابعفإنو يتعُت على لنشاط ما ادلوارد 
 ،‘‘تكاليفوبالنسبة لقًتح نشاط مي احملتملة ألم  الزئبق

بصيغتو ادلعدلة يف ىيكلتو ادلعاد  مرفق البيئة العادليةادلتعلق بتأسيس صك ال من ٔالفقرة  ييشَتاف إىلكإذ  
مرفق يعمل ’’، اليت تنص على أف َُِْمايو الذم عيقد يف أيار/معية مرفق البيئة العادلية االجتماع اخلامس جل

 ،...‘‘ميناماتا بشأف الزئبق ية التفاقية اآللية ادلالتتألف منها ات اليت الكيانكأحد البيئة العادلية  
كبعد أف تشاكرا معان آخذين يف االعتبار اجلوانب ذات الصلة باذليكل التنظيمي لكل منهما كما ىو  

 مبُت يف الصك األساسي إلنشاء كل منهما،
 :توصبل إىل التفاىم التايلقد  
 التعاريف

 ألغراض مذكرة التفاىم ىذه: - ُ
صبعية مرفق البيئة العادلية كما كرد تعريفها يف صك تأسيس مرفق  ‘‘اجلمعية’’قصد بكلمة يي  )أ(

 و؛ىيكلتالبيئة العادلية ادلعاد 
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 ميناماتا بشأف الزئبق؛ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية “مؤسبر األطراؼ”بػػػػػػ قصد كيي  )ب(
 ميناماتا بشأف الزئبق؛ اتفاقية ‘‘االتفاقية’’ بػػػػػقصد كيي  )ج(
كما كرد تعريفو يف صك تأسيس مرفق البيئة  مرفق البيئة العادليةرللس ‘‘ اجمللس’’ بػػػػػػقصد كيي  )د(
 و؛ىيكلتالعادلية ادلعاد 
صك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد  اآللية ادلنشأة دبوجب‘‘ مرفق البيئة العادلية’’ بػػػػػػقصد كيي  )ق(

 و؛ىيكلت
 و؛ىيكلتصك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد ‘‘ عادليةمرفق البيئة الصك ’’ بػػػػػػقصد كيي  )ك(
 ماتا بشأف الزئبق؛مينا اتفاقيةالطرؼ يف  ‘‘الطرؼ’’ بػػػػػقصد كيي  )ز(
 ميناماتا بشأف الزئبق. اتفاقيةادلواد اليت تشملها  ‘‘الزئبق’’ بػػػػػػقصد كيي  )ح(

 الغرض
للعبلقة بُت مؤسبر األطراؼ كاجمللس من أجل إنفاذ الغرض من مذكرة التفاىم احلالية ىو كضع ترتيبات  - ِ
 ُُك َُك ٖك ٕك ٔك ٓ الفقراتكالواردة يف رفق البيئة العادلية ادلتعلقة بالصندكؽ االستئماين التابع دلحكاـ األ

 .من صك مرفق البيئة العادلية ِٕك ِٔك ٔكالفقرات  ،من االتفاقية ُّمن ادلادة 
 طراؼالتوجيهات الُمقدمة من مؤتمر األ

من  ُّمن ادلادة  ٕللفقرة كفقان  يتوىل مؤسبر األطراؼ تزكيد مرفق البيئة العادلية بالتوجيهات ادلناسبة - ّ
. كسوؼ تتناكؿ ىذه التوجيهات االسًتاتيجيات الشاملة، كالسياسات العامة، كأكلويات الربامج كأىلية االتفاقية

تقدًن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ديكن أف تتلقى ن احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها، فضبلن ع
 يستعرض مؤسبر األطراؼ ىذه التوجيهات يف موعد الك . الدعم من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية

، ُّمن ادلادة  ُُاجتماعو الثالث، كبعد ذلك على أساس منتظم، كذلك كفقنا للفقرة كقت انعقاد يتجاكز 
يتفق مؤسبر األطراؼ مع يف كقت الحق، . ك تنقيحهاأك  استكماذلاعلى أساس ىذا االستعراض أف ييقرر كجيوز لو 

 .كإضافة إىل مذكرة التفاىم احلاليةمرفق البيئة العادلية على أم ترتيبات إضافية قد تكوف ضركرية  
 التوافق مع التوجيهات الُمقدمة من مؤتمر األطراؼ

ألغراض االتفاقية  ادلنفذةل مرفق البيئة العادلية، بوصفو مصدر سبويل لؤلنشطة يكفل اجمللس فعالية تشغي - ْ
 .دبا يتوافق مع التوجيهات ادلقدمة إليو من مؤسبر األطراؼ

جيوز للمجلس أف يثَت مع مؤسبر األطراؼ أم مسألة ناشئة عن التوجيهات اليت يعتمدىا مؤسبر ك  - ٓ
إذا قدـ مؤسبر األطراؼ توجيهات إىل مرفق البيئة العادلية عقب  كعلى كجو التحديد، جيوز للمجلس األطراؼ.

استكماؿ كتوضيح التوجيهات ادلقدمة على ضوء أم  من أجلاجتماعو األكؿ، أف يتشاكر مع مؤسبر األطراؼ 
 تىرد إليو.توجيهات إضافية أك جديدة 

معينة فيما بُت الطرؼ ادلعٍت من  ينبغي أف يتم االتفاؽ على قرارات التمويل ادلتعلقة دبشاريع كأنشطةك  - ٔ
الشاملة  بلسًتاتيجياتلكفقان البيئة العادلية كمرفق  يةدير اقتصاده دبرحلة انتقال الذم طرؼالالبلداف النامية أك 

 اليت يضعها مؤسبر األطراؼ.احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها  أكلويات الربامج كأىليةالعامة ك السياسات ك 
االتفاقية أف اجمللس عن إقرار برامج عمل ادلرفق. كإذا رأل طرؼ ما يف  مرفق البيئة العادلية مسؤكالن رللس يكوف ك 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

75 

كإذا  ،يف سياؽ االتفاقيةمن مؤسبر األطراؼ الػميقدَّمة التوجيهات بشأف مشركع معُت دبا ال يتوافق مع  ازبذ قراران 
إيضاحات من ادلؤسبر طلب يادلعٍت ذلا ما يربرىا، األمر، أف شكول الطرؼ  النظر يفقرر مؤسبر األطراؼ، بعد 

من مرفق البيئة  يصلوحيلل ادلبلحظات ادلقدمة إليو من الطرؼ ادلعٍت ككذلك الرد الذم ك مرفق البيئة العادلية 
 يتمشى مع الالذم ازبذه رللس مرفق البيئة العادلية مؤسبر األطراؼ أف القرار ادلتعلق بادلشركع  رألإذا ك . العادلية

للحصوؿ على ادلوارد ادلالية معايَت األىلية ك كأكلويات الربنامج العامة  سياساتالشاملة كالسًتاتيجيات اال
اإلجراءات تنفيذ ح ك ا قًت امرفق البيئة العادلية  إىليطلب  يجوز لو أففمؤسبر األطراؼ،  كضعهااليت كاستخدامها 

 .ادلشركع قيد البحثب دلعاجلة ادلشاغل ادلتعلقةادلناسبة 
 إعداد وتقديم التقارير

كيقـو اجمللس، بغية استيفاء شركط ادلساءلة أماـ مؤسبر األطراؼ، بإعداد كتقدًن تقارير دكرية إىل مؤسبر  - ٕ
 .مؤسبر األطراؼ اترمسية الجتماع ائقكث اجمللسرير اكوف تقتدلؤسبر األطراؼ. ك  عادماألطراؼ يف كل اجتماع 

اتساؽ تلك  ادلتعلقة باالتفاقية كمدلأنشطة مرفق البيئة العادلية ت عن معلومااجمللس كتتضمن تقارير  - ٖ
رسل إىل مرفق ؤسبر األطراؼ أي آخر دلأم قرار عن األنشطة مع التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر األطراؼ، ككذلك 

 .من االتفاقية ُّدبوجب ادلادة  ،البيئة العادلية
 :مات التاليةكتتضمن التقارير، على كجو التحديد، ادلعلو  - ٗ

معلومات عن الكيفية اليت استجاب هبا مرفق البيئة العادلية للتوجيهات ادلقدمة من مؤسبر  )أ( 
األطراؼ، دبا يف ذلك، حسب االقتضاء، قيامو بإدراجها يف االسًتاتيجيات كالسياسات التشغيلية دلرفق البيئة 

 العادلية؛
خبلؿ  ما يتعلق بالزئبقفيدلشاريع اليت جيرم تنفيذىا كاذبميع ادلشاريع اليت كافق عليها اجمللس  )ب( 

ىذه لكل مشركع من موارد مرفق البيئة العادلية كادلوارد األخرل ادلخصصة  بيافالفًتة اليت يغطيها التقرير، مع 
 كل مشركع؛  تنفيذادلشاريع كحالة 

توضيح أسباب جيب  وافق عليو اجمللس،أم مقًتح مشركع يف برنامج عمل مل يي إدراج كيف حالة  )ج( 
 عدـ ادلوافقة عليو.

لمشاريع الداخلة يف لقدـ اجمللس أيضان تقارير عن أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلقة بالرصد كالتقييم يي ك  - َُ
 .بالزئبقفيما يتعلق ادلواد الكيميائية كالنفايات الًتكيز على رلاؿ 
 ُّمن ادلادة  ٓالفقرة  وجبدبتعلق بتصريف ادلهاـ قدـ اجمللس أيضان معلومات عن مسائل أخرل تيي ك  - ُُ

كإذا كاجو اجمللس كفقان دلا قد يطلبو مؤسبر األطراؼ. ك فيما يتعلق بالصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية، 
كيقـو مؤسبر  ،يقـو بتوضيح شواغلو إىل مؤسبر األطراؼسصعوبات يف االستجابة ألم من ىذه الطلبات، 

 لس بالبحث عن حل يتفق عليو الطرفاف.األطراؼ كاجمل
تتكوف لديو عن التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر اليت راء اآلاجمللس يف تقريره إىل مؤسبر األطراؼ  كيدرج - ُِ

 .األطراؼ
من اجمللس، كأف  جيوز دلؤسبر األطراؼ أف يثَت مع اجمللس أم موضوع ينشأ عن التقارير الواردة إليوك  - ُّ

 .ؿ على اإليضاحات كالشرح من مرفق البيئة العادليةيسعى إىل احلصو 
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 الرصد والتقييم
يف موعد من االتفاقية،  ُّمن ادلادة  ُُيقـو مؤسبر األطراؼ، كفقان دلا ىو منصوص عليو يف الفقرة  - ُْ

مستول التمويل، كالتوجيهات باستعراض  بصفة منتظمة،أقصاه كقت انعقاد اجتماعو الثالث كمن بعد ذلك 
ادلالية دمة من مؤسبر األطراؼ إىل مرفق البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانُت ادلوكل إليهما مهمة تشغيل اآللية ادلق

قدرتو على التصدم لبلحتياجات ادلتغَتة ك  أداء مرفق البيئة العادليةفعالية مدل ، ك ُّ ادلادة بوجبادلنشأة 
ية. كيتخذ مؤسبر األطراؼ، بناءن على ىذه اهتا دبرحلة انتقالاليت سبر اقتصادكالبلداف لبلداف النامية لؤلطراؼ من ا

 االستعراضات، االجراءات ادلناسبة لتحسُت فعالية ىذه اآللية.
أداء مرفق البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانُت ادلوكل مؤسبر األطراؼ بالتحضَت الستعراض  قياـ عندك  - ُٓ

حبسب االقتضاء، تقارير ك يأخذ ادلؤسبر بعُت االعتبار، االتفاقية،  وجبدبادلالية ادلنشأة إليهما مهمة تشغيل اآللية 
التابع دلرفق البيئة  يم ادلستقلالتقي. كيتشاكر مكتب رفقادلالتابع دلرفق البيئة العادلية كآراء  يم ادلستقلالتقيمكتب 
 يئة العادلية ادلتعلقة بالزئبق.، حبسب االقتضاء، مع أمانة االتفاقية عند إعداد تقييمات أنشطة مرفق البالعادلية

 ذات الصلةيقـو مؤسبر األطراؼ، بناء على االستعراضات ادلذكورة أعبله، بإببلغ اجمللس بادلقررات ك  - ُٔ
يف  مرفق البيئة العادليةفعالية أداء ك اليت يتخذىا مؤسبر األطراؼ نتيجة ذلذه االستعراضات، كذلك لتحسُت 

 .يف تنفيذ االتفاقية يةاليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال كالبلدافامية البلداف الناألطراؼ من مساعدة 
 التعاون بين األمانتين

كالتعاكف فيما بينهما كتتشاكراف بانتظاـ،  تواصلتعمل أمانة االتفاقية كأمانة مرفق البيئة العادلية على ال - ُٕ
اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة  كالبلدافبلداف النامية الاألطراؼ من يف مساعدة  مرفق البيئة العادليةفعالية  لتيسَت
 .االتفاقيةالتزاماهتا دبوجب يف تنفيذ  يةانتقال
على  تقدًن التعليقاتمرفق البيئة العادلية، إىل  مشاريعدعى أمانة االتفاقية، كفقان لدكرة تي بوجو خاص، ك  - ُٖ

برنامج العمل ادلقًتح، كخباصة فيما يتعلق باتساؽ قيد النظر إلدراجها يف لزئبق با ادلتعلقةمقًتحات ادلشاريع 
 .مقًتحات ادلشاريع مع التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر األطراؼ

باالتفاقية  ادلتعلقةبشأف مشاريع نصوص الوثائق  فيما بينهماتتشاكر أمانتا االتفاقية كمرفق البيئة العادلية ك  - ُٗ
يف االعتبار كل التعليقات كتأخذاف  ،نصوص النهائية لتلك الوثائقكذلك قبل إصدار ال معان  مرفق البيئة العادليةك 

 النهائية.صيغتها عند كضع 
أنشطة ادلشاريع، ادلتعلقة بالوثائق الرمسية دلرفق البيئة العادلية، دبا يف ذلك ادلعلومات لبلطبلع  تاحتي ك  - َِ

 كل منهما.الشبكي ل وقعادلعلى ككذلك الوثائق الرمسية لبلتفاقية 
 مثيل المتبادلالت

كىيئاتو الفرعية  شلثلو مرفق البيئة العادلية حلضور اجتماعات مؤسبر األطراؼ ،على أساس متبادؿ ،دعىيي  - ُِ
كغَتىا من االجتماعات ذات دعى شلثلو االتفاقية حلضور اجتماعات اجمللس كاجلمعية، كما يي ذات الصلة،  

 الصلة، حسب االقتضاء.
 التعديالت

 اتفاؽ كتايب بُت مؤسبر األطراؼ كاجمللس.بمذكرة التفاىم احلالية يف أم كقت جيوز تعديل  - ِِ
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 التفسير
اؿإذا ثارت خبلفات حوؿ تفسَت مذكرة التفاىم ىذه،  - ِّ كلما كاف ذلك مبلئمان، إىل مؤسبر   ،ادلوضوع حيي

جهودمها للتوصل إىل حل  يبذؿ مؤسبر األطراؼ كاجمللس قصارل. ك األطراؼ كرللس مرفق البيئة العادلية للنظر فيو
 .مقبوؿ لدل الطرفُت

 بدء النفاذ
 .وافق عليها مؤسبر األطراؼ كاجمللسيبدأ نفاذ مذكرة التفاىم ىذه عندما يي  - ِْ

 النسحاب
جيوز ألم من مؤسبر األطراؼ أك اجمللس إهناء مذكرة التفاىم ىذه يف أم كقت دبوجب إخطار كتايب  - ِٓ

اليت شيرع يف بو كال يؤثر على شرعية أك مدة األنشطة  اإلخطارتة أشهر من بعد س اإلهناءكيسرم  لآلخر.
 .قبل ىذا اإلهناء للمذكرةتنفيذىا 
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 لخامسالمرفق ا

لمرفق البيئة العالمية بشأن الستراتيجيات والسياسات الشاملة  توجيهيةالمبادئ المشروع 
ة واستخدامها، فضاًل عن القائمة واألولويات البرنامجية، وأىلية الحصول على الموارد المالي

اإلرشادية لفئات األنشطة التي يمكن أن تحصل على دعم من الصندوؽ الستئماني لمرفق البيئة 
 العالمية

إىل مساعدة مرفق  ادلبادئ التوجيهيةمن اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، هتدؼ ىذه  ُّعمبلن بادلادة  - ُ
 وكل إليها تشغيل اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا.ػي أحد الكيانات ادل البيئة العادلية يف أداء دكره بوصفو

 على الموارد المالية واستخدامها أىلية الحصول -وًل أ
البيئة العادلية بوصفو  الصندكؽ االستئماين دلرفقيكوف البلد مؤىبلن للحصوؿ على التمويل من  لكي - ِ

طرفان يف لية التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، جيب أف يكوف ىذا البلد أحد الكيانات اليت تتكوف منها اآللية ادلا
 من البلداف النامية، أك البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ.االتفاقية كأف يكوف 

األنشطة ادلؤىلة للحصوؿ على التمويل من الصندكؽ االستئماين للمرفق ىي األنشطة اليت ترمي إىل ك  - ّ
 .ادلبادئ التوجيهيةاالتفاقية كاليت تتسق مع ىذه  ربقيق أىداؼ

الدكؿ ادلوقعة على االتفاقية مؤىلة للحصوؿ على سبويل من مرفق البيئة العادلية فيما خيص األنشطة ك ] - ْ
خطوات ذات مغزل من أجل أف تصبح طرفان  ادلوقعة بتنفيذأم دكلة من ىذه الدكؿ  تقـوشريطة أف التمكينية، 
ادلعٍت إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم  الوزيرمن موجو واسطة خطاب على ضلو ديكن إثباتو ب ،يف االتفاقية

 .[رئيس مرفق البيئة العادليةك  كالرئيس التنفيذمادلتحدة للبيئة، 

 الستراتيجيات والسياسات الشاملة -ثانياً 
ئماين دلرفق البيئة العادلية موارد مالية يقدـ الصندكؽ االستمن االتفاقية،  ُّادة من ادل ٕفقرة كفقان لل - ٓ

كفقان دلا اتفق عليو  ،لتغطية تكاليف دعم تنفيذ االتفاقية كتتاح يف الوقت ادلناسبديكن التنبؤ هبا كافية جديدة  
 :التكاليف الناصبة عما يلي مؤسبر األطراؼ، دبا يف ذلك

 ؛دببادرة منها األنشطة اليت تضطلع هبا البلداف )أ( 
 ادلبادئ التوجيهيةنشطة اليت تكوف متسقة مع األكلويات الربنارلية حسب ما ىي مبينة يف األ )ب( 

 ذات الصلة اليت يوفرىا مؤسبر األطراؼ؛
 ؛، حسب االقتضاءأنشطة بناء القدرات، كتعزيز استخداـ اخلربات احمللية كالوطنية )ج( 
 رل؛األنشطة اليت تعزز أكجو التآزر مع رلاالت الًتكيز األخ )د( 
ادلشًتكة يف رلاؿ الًتكيز اخلاص بادلواد الكيميائية كادلنافع تعزيز أكجو التآزر  تواصلاألنشطة اليت  )ق( 
 كالنفايات؛
ج كآليات كترتيبات التمويل ادلتعدد ادلصادر، دبا يف ذلك التمويل من  (ك)  األنشطة اليت تعزز هني

 ؛، حسب االقتضاءالقطاع اخلاص



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

79 

الوطٍت، كالتخفيف ادلستدامة على الصعيد االقتصادية -ز التنمية االجتماعيةاألنشطة اليت تعز  (ز) 
ضلو ضباية صحة  كادلوجهةمن كطأة الفقر، كاألنشطة ادلتسقة مع الربامج الوطنية القائمة لئلدارة البيئية ادلستدامة 

 البيئة.سبلمة البشر ك 
 األولويات البرنامجية -اً لثثا

البلزمة الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ادلوارد  يوفراالتفاقية، من  ُّة من ادلاد ٕفقرة كفقان لل - ٔ
لبعض األنشطة ادلتفق عليها ، كالتكاليف الكاملة العادلية لتغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها للمنافع البيئية

 التمكينية.
بلداف النامية طراؼ من الدًن ادلوارد ادلالية لؤلؤلنشطة التالية عند تقكينبغي بصفة خاصة منح األكلوية ل - ٕ

 :يةكالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
األنشطة التمكينية، كبوجو خاص أنشطة التقييم األكيل التفاقية ميناماتا، كخطط العمل الوطنية  )أ( 

 ؛تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽبشأف 
ا تلك األنشطة اليت تقـو دب أحكاـ االتفاقية مع إيبلء األكلوية إىلاألنشطة الرامية إىل تنفيذ  )ب( 

 يلي:
 ؛األنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانونان  ‘ُ’  
 بالنسبة للطرؼعند دخوذلا حيز النفاذ بلتفاقية لالتنفيذ ادلبكر  اليت تيسراألنشطة  ‘ِ’  

 ؛ادلعٍت
اآلثار الصحية كالبيئية  كتعاًفالزئبق، طبلقات كإزبفيض انبعاثات  اليت تتيحاألنشطة  ‘ّ’  

 للزئبق.
يف االعتبار التخفيضات احملتملة يف  مرفق البيئة العادليةعند توفَت ادلوارد لنشاط ما، ينبغي أف يأخذ ك  - ٖ

 من االتفاقية. ُّمن ادلادة  ٖالزئبق اليت يكفلها ىذا النشاط ادلقًتح مقارنة بتكاليفو كفقان للفقرة 

 طة التي يمكن أن تحصل على الدعمالقائمة اإلرشادية لفئات األنش - اً رابع
 األنشطة التمكينية -ألف 

 التقييمات األولية لتفاقية ميناماتا - 1
 7من المادة  3وفقًا للفقرة تعدين الذىب الحرفي والضيق النطاؽ إعداد خطط العمل الوطنية بشأن  - 1

 والمرفق جيم
 ينية وفقاً لما اتفق عليو مؤتمر األطراؼاألنواع األخرى من األنشطة التمك - 3

 األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام التفاقية -باء 
 األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام التفاقية ذات الصلة باللتزامات الملزمة قانوناً  - 1

أحكاـ الرامية إىل تنفيذ ؤلنشطة لدعم اللحصوؿ على عند توفَت ادلوارد ادلالية لؤلطراؼ ادلؤىلة ل - ٗ
لؤلطراؼ  األكلوية لؤلنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانونان  مرفق البيئة العادلية يضعاالتفاقية، ينبغي أف 
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من النشاط ادلقًتح مقارنةن  للزئبقاحملتملة التخفيض أف يأخذ يف االعتبار مستويات ينبغي دبوجب االتفاقية، ك 
 باجملاالت التالية، ادلدرجة بدكف ترتيب معُت:ادلتعلقة  تلكبتكاليفو. كديكن ذلذه األنشطة أف تشمل 

  ؛الزئبق كالتجارة فيواإلمداد بمصادر 
 ؛ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق 
 ؛عمليات التصنيع اليت ييستخدـ فيها الزئبق أك مركباتو 
 كالضيق النطاؽ؛الذىب احلريف  تعدين 
 االنبعاثات؛ 
 اإلطبلقات؛ 
  نفايات الزئبق؛ ، خببلؼللزئبق التخزين ادلؤقت السليم بيئيان 
 نفايات الزئبق؛ 
 تقدًن التقارير؛ 
 .بناء القدرات ذات الصلة، كادلساعدات التقنية كنقل التكنولوجيا فيما يتعلق دبا ذكر أعبله 

عند دخولها حيز النفاذ التفاقية لتنفيذ أحكام التفاقية التي تيسر التنفيذ المبكر  الرامية إلى نشطةاأل - 1
 المعني لطرؼلبالنسبة 

دخوذلا عند لبلتفاقية يسر التنفيذ ادلبكر تنفيذ أحكاـ االتفاقية اليت ت الرامية إىل نشطةاألعند النظر يف  - َُ
قد تساىم بقدر كبَت يف  يف تقدًن الدعم لؤلنشطة اليتأيضان  مرفق البيئة العادلية، ينبغي أف ينظر نفاذحيز ال

للبلد، على الرغم من أهنا ليست موضوعان اللتزاـ بالنسبة  نفاذدخوذلا حيز ال عداد الطرؼ لتنفيذ االتفاقية عنداست
 قانوين دبوجب االتفاقية.

صبلة أمور، الدعم  ضمن، أف تشمل ذه األنشطة، ديكن ذلمرفق البيئة العادليةكضمن سياؽ كالية  - ُُ
 :للنواحي التالية

لخطط الوطنية ل، صلةذات  انبعاثاتر مصاداليت لديها ألطراؼ ابالنسبة لبلنبعاثات، كضع  )أ( 
 ؛ادلتوقعة هاكنتائج اكأىدافها كغاياهت االنبعاثاتاليت ربدد التدابَت اليت ينبغي ازباذىا للتحكم يف 

لخطط الوطنية ل، ذات صلة إطبلقاتمصادر اليت لديها ألطراؼ ابالنسبة لئلطبلقات، كضع  )ب( 
 ؛ادلتوقعة هاكنتائج اكأىدافها كغاياهت اإلطبلقاتكم يف اليت ربدد التدابَت اليت ينبغي ازباذىا للتح

كتقييم  اليت هتدؼ إىل ربديدبناء القدرات على كضع االسًتاتيجيات ، ادللوثةبالنسبة للمواقع  )ج( 
 ؛مع معاجلة ىذه ادلواقع، حسب االقتضاء ،ادلواقع ادللوثة بالزئبق أك مركباتو

 تبادؿ ادلعلومات؛ )د( 
 كاء الوعي كالتثقيف؛اإلعبلـ كإذ  )ق( 
 ؛التعاكف من أجل تطوير كربسُت البحث كالتطوير كالرصد )ك( 
 .بعد التقييمات األكليةالتنفيذ كضع خطط  )ز( 
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الزئبق، وتعالج اآلثار طالقات إو الحد من انبعاثات تتيح تنفيذ أحكام التفاقية التي  الرامية إلى نشطةاأل - 3
 الصحية والبيئية للزئبق

الزئبق، كتعاًف اآلثار طبلقات إك أنشطة تنفيذ أحكاـ االتفاقية اليت تتيح احلد من انبعاثات  قد تتضمن - ُِ
، الصحية كالبيئية للزئبق األنشطة ذات الصلة باألحكاـ ادللزمة قانونان كاألحكاـ غَت ادللزمة قانونان على حد سواء

تقدًن  يفكالية مرفق البيئة العادلية اليت تتفق مع  ادلشار إليها أعبله، ؤلحكاـ ادللزمة قانونان مع إعطاء األكلوية ل
 اسًتاتيجية ادلرفق يف رلاؿ الًتكيز اخلاص بادلواد الكيميائية كالنفايات.كتعكس عادلية البيئية النافع ادل

 مؤتمر األطراؼ من جانبالستعراض  -اً خامس
أقصاه تاريخ اجتماعو الثالث،  ، سيستعرض مؤسبر األطراؼ يف موعدُّمن ادلادة  ُُكفقان للفقرة  - ُّ

اليت قدمها مؤسبر األطراؼ دلرفق البيئة العادلية  كادلبادئ التوجيهيةكعلى أساس منتظم بعد ذلك، مستول التمويل، 
فعالية ىذه  كما سيستعرضوكل إليها تشغيل اآللية اليت أينشئت دبوجب ىذه ادلادة،  ػي الكيانات ادل أحدبوصفو 

ؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة ابية االحتياجات ادلتغَتة لؤلطر اآللية كقدرهتا على تل
. كعلى أساس ىذا االستعراض، سيتخذ مؤسبر األطراؼ اإلجراءات ادلبلئمة لتحسُت فعالية اآللية ادلالية، يةانتقال

 قتضاء.ت ذلا عند االاليت قدمها ادلؤسبر للمرفق ككضع أكلويا التوجيهات ربديث بوسائل منها
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 المرفق السادس

 مشروع مقرر بشأن البرنامج الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدات التقنية -أوًل 
 ،إف مؤسبر األطراؼ

من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كاليت تنشئ آلية مالية لدعم األطراؼ من البلداف  ُّادلادة  إىليشَت إذ 
أف اآللية تضم إىل يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية، ك  يةليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالاالنامية كاألطراؼ 

 ،لتوفَت الدعم لبناء القدرات كادلساعدات التقنية ان زلدد ان دكلي ان ، كبرنارلةالصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلي
مؤسبر كالصادر عن  تيبات ادلالية للوثيقة اخلتاميةالًت ادلتعلق ب ِمن القرار  ٔالفقرة إىل  أيضان  يشَتكإذ 

ادلفوضُت التابع التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، كالذم طلب ادلؤسبر فيو إىل جلنة التفاكض احلكومية الدكلية أف 
ا يف بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدد دب أف تضع مقًتحان ’’بشأف الزئبق ك تضع صكان ملزمان قانونيان 

تو، كذلك كمد ىذا الربنامج عملياتبشأف  التوجيهاتعن  ذلك أم ترتيبات ضركرية مع ادلؤسسة ادلضيفة فضبلن 
 ،‘‘مؤسبر األطراؼ، خبلؿ اجتماعو األكؿفيو نظر لكي ي

سيوفرىا برنامج األمم ادلتحدة  ُّمن ادلادة  ٗأف ادلؤسسة ادلضيفة ادلشار إليها يف الفقرة  يقرر -ُ
 للبيئة؛

على  كمدتوبشأف عمليات الربنامج  التوجيهاتعن  على ترتيبات االستضافة البلزمة فضبلن  يوافق -ِ
 هبذا ادلقرر؛ التذييل ادللحقالنحو الوارد يف 

إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة إنشاء صندكؽ استئماين للربنامج الدكيل  يطلب -ّ
 احملدد؛

على النحو الوارد يف  اإلدارةاألمم ادلتحدة للبيئة تنفيذ ترتيبات  إىل ادلدير التنفيذم لربنامج يطلب -ْ
 هبذا ادلقرر. التذييل ادللحق
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 التذييل
 ومدتو عمليات البرنامج الدولي المحددالمتعلقة ب والتوجيهاتترتيبات الستضافة، 

 للبرنامج الدولي المحدد اإلدارةترتيبات  - ألف
ألمم ادلتحدة للبيئة الدعم اإلدارم للربنامج من خبلؿ زبصيص ادلوارد يقدـ ادلدير التنفيذم لربنامج ا - ُ

 .[أمانة اتفاقية ميناماتا] [(ّ)برنامج األمم ادلتحدة للبيئة]البشرية كغَتىا من ادلوارد عن طريق 
دة لتيسَت ترتيبات االستضافة، توضع مذكرة تفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية كبرنامج األمم ادلتح] - ِ

)الرسـو  كالرسـو الفعالة من حيث التكلفة، األدكار كادلسؤكليات، منهامسائل  صبلةللبيئة ربدد بصورة كاضحة، 
 [اإلدارية( كإطار ادلساءلة كمتطلبات اإلببلغ.

 كتنفيذىا توجيهاتوعلى  لئلشراؼ [،جلنة معنية بالربنامج الدكيل احملدد] [رللسان تنفيذيان ]كينشئ مؤسبر األطراؼ 
 .ادلشاريعكإدارة  ادلشاريعبشأف  اتالقرار  ازباذا يف ذلك دب

 البرنامج الدولي المحددالمتعلقة ب التوجيهات - باء
 النطاؽ - 1

 .ُّ)ب( من ادلادة  ٔيهدؼ الربنامج الدكيل احملدد إىل دعم بناء القدرات كادلساعدات التقنية كفقان للفقرة  - ّ
 األىلية - 1

ؤىلة للحصوؿ ىي األطراؼ ادل يةانتقالدبرحلة اقتصاداهتا اليت سبر كاألطراؼ النامية األطراؼ من البلداف  - ْ
من االتفاقية. كينبغي أف يأخذ الربنامج الدكيل  ُّمن ادلادة  ٓللفقرة  اآللية ادلالية كفقان  يف إطارعلى ادلوارد 
الصغَتة اجلزرية  من الدكؿ كالظركؼ اخلاصة لؤلطراؼ احملددةاالحتياجات احلسباف بشكل كامل احملدد يف 

 .ُّمن ادلادة  ْللفقرة  كفقان  النامية كأقل البلداف منوان 
يف بعض األنشطة  كلكن ديكنها ادلشاركةالتمويل  للتقدـ بطلباتمؤىلة  ليستالبلداف غَت األطراؼ ك  - ٓ

 لة على حدة.هبا الربنامج الدكيل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراؼ على أساس كل حا يقـواليت 
هات اجلككاالت التنفيذ كاإلصلاز أك مشاركة ألطراؼ ادلؤىلة يف ديكن أف تنظر اكلدل عرض ادلشاريع،  - ٔ
خرل، مثل ادلنظمات غَت احلكومية كادلراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف األفاعلة ال

 .ثابتةكاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية ال نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد
 العمليات - 3

 :لو ينبغيك  على النحو التايل.الربنامج الدكيل احملدد يف عملياتو  جيرم توجيو - ٕ
 على الصعيد القطرمكادللكية  الوطنيةأخذ يف االعتبار األكلويات كي ان قطريموجهان كوف يأف  (أ )

 وجب االتفاقية؛كالتنفيذ ادلستداـ لبللتزامات دب
تجنب االزدكاجية مع الًتتيبات القائمة األخرل لتوفَت بناء القدرات يالتكامل ك  يكفلأف  (ب )

من كالربنامج اخلاص لدعم التعزيز ادلؤسسي على ادلستول الوطٍت  ةمرفق البيئة العادليمع كخاصة  ،كالدعم التقٍت
                                                      

 ، فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات.برنامج األمم ادلتحدة للبيئة شعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد(  ّ)
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 ركترداـ طرة كالتخلص منها عرب احلدكد، كاتفاقيةبشأف التحكم يف نقل النفايات اخل بازؿ ةاتفاقيتنفيذ أجل 
ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة 

أطر لك ككذكالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية  ،كاتفاقية ميناماتا ،استكهوملاتفاقية ك  الدكلية،
 القائمة؛ األخرل ةادلساعد

 بوسائل منهاعلى ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي  يشارؾعلى الدركس ادلستفادة كأف  يعمل بناءأف  (ج )
 تشجيع التعاكف بُت بلداف اجلنوب؛

تسق مع النهج ادلتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات من حيث يأف  (د )
 .صلتو بتنفيذ االتفاقية

 الموارد - 4
تشمل ادلوارد اخلاصة بالربنامج الدكيل احملدد ادلسامهات ادلالية كالعينية كاخلربات. كجيرم التشجيع على س - ٖ

ادلوارد من طائفة عريضة من ادلصادر. كيشمل ذلك صبيع أطراؼ اتفاقية ميناماتا اليت لديها بتقدًن ادلسامهات 
دبا يف ذلك احلكومات كالقطاع من اجلهات صاحبة ادلصلحة ادلعنية  غَت ذلكعن  فضبلن  ،القدرة على ادلسامهة

 كغَت ذلك من كاألكساط األكاددييةاخلاص، كادلؤسسات كادلنظمات غَت احلكومية كادلنظمات احلكومية الدكلية، 
 ؛الفاعلة يف اجملتمع ادلديناجلهات 

 [اجمللس التنفيذم]لدكيل احملدد، بالتشاكر مع ينبغي أف تضع األمانة اسًتاتيجية لتعبئة ادلوارد للربنامج ا - ٗ
، كذلك باالعتماد من ادلاضلُت كاسعةطائفة  كاجتذاباالتفاقية  ىدؼ إصلازبغرض  [جلنة الربنامج الدكيل احملدد]

، دبا واردادل الستفادة منالنهج اليت هتدؼ إىل ا يشمل ذلكالدركس ادلستفادة يف رلاالت أخرل. كينبغي أف على 
 .من غَت الدكؿالفاعلة  اجلهات ادلواد العينية، كمنيف ذلك 

ديكن توفَت مصادر أخرل للموارد للربنامج الدكيل احملدد من خبلؿ تنسيقو مع الربامج كادلبادرات  - َُ
 األخرل ذات الصلة دبا يف ذلك:

ف ذلك كلما كا ةادلشًتك ادلنافعإىل احلصوؿ على  سعيان الركابط مع الربامج كادلبادرات القائمة  (أ )
 ؛شلكنان 

على الدركس ادلستفادة  باالعتماد االقتضاءكالتعاكف حسب  كاالستفادة منهاالشراكات تشجيع  (ب )
 من االتفاقيات األخرل.

 المدة - جيم
لفًتة ] الدعملتلقي ادلسامهات الطوعية كطلبات احلصوؿ على  سيكوف الربنامج الدكيل احملدد مفتوحان  - ُُ

من  ُُللفقرة  كجزء من استعراض اآللية ادلالية كفقان   جيرم ربديدىالفًتة [ ]دكدةزللفًتة غَت ] [ةكدزمنية زلد
 .[ُّادلادة 
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 رسم تخطيطي يبين خيارات اإلدارة لكل موقع محتمل للبرنامج الدولي المحدد ضمن برنامج البيئة -ثانياً 
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 المرفق السابع

 ئبقتفاقية ميناماتا بشأن الز إبالغ لمشروع نموذج 
واجهو ة، وعن فعالية ىذه التدابير وما تتقديم التقارير عن التدابير الواجب اتخاذىا لتنفيذ أحكام التفاقي

 األطراؼ من تحديات
 تعليمات

تقاريره إىل مؤسبر  أف يقدـمن اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، على كل طرؼ يف االتفاقية  ُِدلادة عمبلن با
كعن التحديات  التدابَت تلكفعالية مدل ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية كعن  األطراؼ عن التدابَت اليت

 يف ربقيق أىداؼ االتفاقية. احملتملة اليت قد تواجهو
. كدييكن ُِلتقدًن تقاريرىا كفقان للمادة  ادلرفق منوذج تقدًن التقاريرمن األطراؼ أف تستخدـ  كيطلب

.  http://www.mercuryconvention.orgفحة الرئيسية لبلتفاقية من الص لنموذجربميل النسخة اإللكًتكنية ل
كما دييكن طلب النسخ ادلطبوعة كالنسخ اإللكًتكنية ادلسجلة على قرص مدمج من األمانة )ييرجى 

األكؿ، ستقـو األمانة بإرساؿ  لتقريرهتقدًن كل طرؼ  كبعد طبلع أدناه على البيانات اخلاصة بالعنواف(.الا
 لطرؼ، لكي جيرم ربديثو حسب االقتضاء.إىل انسخة إلكًتكنية من التقرير السابق 

، مثل منوذج التقرير يقدـ لومعلومات عامة عن الطرؼ الذم  منوذج تقدًن التقاريريطلب اجلزء ألف من ك 
يكوف التقرير باسم الطرؼ. كمن ادلتوقع أف ـ قدي الذماالتصاؿ الوطٍت  دبسؤكؿاالسم كبيانات االتصاؿ 

من االتفاقية. كمن األمهية دبكاف تقدًن كافة  ُٕمن ادلادة  ْللفقرة كفقان  ادلسؤكؿ اىذالطرؼ قد رشح 
 .بياناتوالذم استوفيت  ريرالتق جذ منو ادلعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف ربديد 

لتنفيذ األحكاـ ذات  ادلبلِّغ معلومات عن التدابَت اليت ازبذىا الطرؼ رمنوذج التقريكيطلب اجلزء باء من 
]مع مبلحظة أف األسئلة   ربقيق أىداؼ االتفاقية.الصلة من اتفاقية ميناماتا، كعن فعالية تلك التدابَت يف

تشجَّع  تعود اإلجابة عليها إىل تقدير الطرؼ ادلبلِّغ، كلكن األطراؼ“ معلومات إضافية”ادلشار إليها كػ
 بقوة على استكماؿ ىذه اجلوانب عندما تتوفر لديها ادلعلومات ذات الصلة بادلوضوع.[ ][

. ِِكيشار إىل أف فعالية تدابَت التنفيذ اليت يذكرىا الطرؼ مستقلة عن تقييم فعالية ادلعاىدة دبوجب ادلادة 
، كعلى الرغم من ذلك كقدراهتا طراؼكينبغي تقدًن كصف لفعالية تدابَت التنفيذ بناء على احلالة اخلاصة لؤل

علومات كيف حالة عدـ توفر ادلجيب التعامل معها على ضلو متوافق قدر اإلمكاف يف تقرير كل طرؼ. 
 .، مع توضيح سبب ذلكجيب اإلشارة إىل ذلكأك إذا رغب الطرؼ بتقدًن معلومات إضافية، طلوبة، ادل

 .االتفاقيةربقيق أىداؼ تملة يف احملالتحديات ييتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على 
 كالتحسينات احملتملة فيو.تقدًن التقارير يتيح اجلزء داؿ فرصة التعليق على منوذج 

 رفاؽ معلومات إضافية الستكماؿ ادلعلومات ادلطلوبة.جيوز إ
لب معلومات كدييكن طىذا، أمانة اتفاقية ميناماتا.  عن طريقالتقارير إىل مؤسبر األطراؼ  مناذجيتعُت تقدًن 

 ادلساعدة من األمانة على العنواف التايل:طلب أيضان أخرل إضافية ك 
 أمانة اتفاقية ميناماتا 
 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة 
 ستكمل الحقان ي 
 www.mercuryconvention.orgالصفحة الرئيسية على شبكة اإلنًتنت:  

http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
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 لجزء ألفا

 اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
 ُِالتقرير الوطٍت عمبلن بادلادة 

 معلومات عن الطرؼ -ُ

  اسم الطرؼ

تاريخ إيداعو لصك التصديق أك االنضماـ أك 
 ادلوافقة أك القبوؿ

/ال)  سنة(الشهر/اليـو

/ال) تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ  سنة(الشهر/اليـو
 عن جهة التنسيق الوطنيةمعلومات  -ِ

  اسم ادلؤسسة بالكامل

  اسم ككظيفة مسؤكؿ االتصاؿ

  العنواف الربيدم

  رقم اذلاتف

  رقم الفاكس

  الربيد اإللكًتكين

  الشبكيادلوقع 

 معلومات عن مسؤكؿ االتصاؿ ادلتقدـ بنموذج التقرير يف حاؿ اختلف عن صاحب البيانات ادلذكورة أعبله -ّ

  سة بالكاملاسم ادلؤس

  اسم ككظيفة مسؤكؿ االتصاؿ

  العنواف الربيدم

  رقم اذلاتف

  رقم الفاكس

  الربيد اإللكًتكين

  ادلوقع على شبكة الويب

/الالتقرير األكؿ الفًتة من )يغطي  الفًتة ادلبلغ عنها يف التقرير -ْ  سنة( إىلالشهر/اليـو
/ال)  سنة(الشهر/اليـو

/ال) تاريخ تقدًن التقرير  -ٓ  سنة(الشهر/اليـو

  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

88 

 الجزء باء

 : مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو3المادة *
لزئبق األكيل كانت تعمل داخل أراضيو يف تاريخ بدء نفاذ ىذه الستخراج اىل لدل الطرؼ أم مناجم  -ُ

 (ّالفقرة )للطرؼ؟ االتفاقية بالنسبة 
 تواتر تقدًن التقارير فًتة أربع سنوات أك أقل.[ *]

 نعم 
 ال 
 ، ييرجى ذكر:بنعماإلجابة  ةيف حال

 أك (السنةالشهر، )التاريخ ادلتوقع إلغبلؽ ادلنجم/ادلناجم:  (أ )
 (السنةالشهر، )التاريخ الذم أغلق فيو ادلنجم/ادلناجم :  (ب )
 طن سنويان  مية اليت جرل استخراجها ________رلموع الك* (ج )

ن تعمل عند تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية مل تك، ك ىل لدل الطرؼ أم مناجم للزئبق األكيل تعمل حاليان  -ِ
 (ُُ، الفقرة ّالفقرة )بالنسبة للطرؼ؟ 

 نعم 
 ال 

 يرجى التوضيحبنعم اإلجابة  ةيف حال
 تتجاكزمن الزئبق أك مركباتو اليت  ادلنفردة من ادلخزكنات أراضيوما يقع على ربديد إىل ىل سعى الطرؼ  -ّ

 (ٓالفقرة )يف السنة؟  ةمًتي أطناف َُتزيد عن ليت تولد سلزكنات إمدادات الزئبق اكمصادر  ان مًتي ان طن َٓ
 نعم 
 ال 

 أعبله:  ّإذا أجاب الطرؼ بنعم على السؤاؿ  ( أ
 أك اإلشارة إىل ادلوقع الذم تتاح فيو على شبكة اإلنًتنت. تلك ادلساعييرجى إرفاؽ نتائج  ‘ُ’
ى سبيل ادلثاؿ فيما يتعلق باستخداـ يرجى تقدًن أم معلومات تتعلق بذلك يف حالة توفرىا، عل ‘ِ’

  سلزكنات أك مصادر الزئبق تلك كالتخلص منها.
 إذا أجاب الطرؼ بػ ال على السؤاؿ أعبله، يرجى التوضيح. ( ب

 (.()ب ٓالفقرة )ىل لدل الطرؼ زئبق فائض ناتج من كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات؟  -ْ
 نعم  
 ال  

ى توضيح التدابَت اليت ازبذت للتخلص من الزئبق الفائض كفقان للمبادئ ، ييرجبنعماإلجابة  ةيف حال
باستخداـ عمليات ال تؤٌدم ك ، ُُ)أ( من ادلادة  ّالتوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان ادلشار إليها يف الفقرة 
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الفقرة ) ستخدامات البديلة.االستخداـ ادلباشر أك االستخبلص أك االتدكير أك السًتداد أك إعادة االإىل 
 (.ُُ)ب(، الفقرة  ٓ

، كدبا يف ذلك أم ّىل حصل الطرؼ على ادلوافقة أك اعتمد على إخطار عاـ بادلوافقة، كفقان للمادة  -ٓ
شهادات مطلوبة من ادلستوردين غَت األطراؼ، من أجل تصدير الزئبق من أراضي الطرؼ يف الفًتة ادلشمولة 

 (ٕ، الفقرة ٔبالتقرير )الفقرة 
  :رات لؤلطراؼنعم، صاد 
  :نعم، صادرات لغَت األطراؼ 
      ال 

 بنعميف حالة اإلجابة 
 كقد قدـ الطرؼ نسخان إىل األمانة، فليست ىناؾ حاجة إىل معلومات إضافية. ( أ

 إذا مل يسبق للطرؼ تقدًن ىذه النسخ، فهو يوصى بالقياـ بذلك.
تبُت استيفاء الشركط األخرل الواردة يف  كيف غَت ذلك من احلاالت، يرجى تقدًن معلومات مناسبة أخرل

 .ّمن ادلادة  ٔالفقرة 
 كيرجى تقدًن ادلعلومات، يف حالة توفرىا، عن استخداـ الزئبق ادلصدَّر.

، يرجى اإلشارة، إذا ّمن ادلادة  ٕالصادرات تستند إىل إخطار عاـ كفقان للفقرة  تإذا كان ( ب
رة كإىل أم أحكاـ أك شركط معنية بادلوضوع ترد يف إىل الكمية اإلصبالية ادلصدَّ  توفرت ادلعلومات،

 اإلخطار العاـ كتتعلق باالستخداـ.
يف حالة عمليات االستَتاد من أجل التجارة مع غَت األطراؼ، ىل قدـ ادلستورد غَت الطرؼ  بديلة - ٓ]

، ٖ؟ )الفقرة ّادة )ب( من ادل ٓأك الفقرة  ّشهادات تفيد بأف الزئبق ليس من ادلصادر احملددة دبوجب الفقرة 
 (.ٗالفقرة 

   نعم
    ال

   مل ذبر عمليات استَتاد من غَت األطراؼ
   ّمن ادلادة  ٗقاـ الطرؼ بتطبيق الفقرة 

كقياـ الطرؼ بتقدًن نسخ إىل األمانة، ال تطلب معلومات إضافية. كإذا مل يقم  بنعميف حالة اإلجابة 
 اـ بذلك.الطرؼ بتقدًن ىذه النسخ، فهو يوصي بالقي

، ىل قدـ الطرؼ ادلعلومات عن كميات الزئبق الواردة من ّمن ادلادة  ٗكإذا قاـ الطرؼ بتطبيق الفقرة 
 غَت األطراؼ كبلداف ادلنشأ ذلا؟[

 ]يرجى تقدًن ادلعلومات يف حالة توفرىا عن الكميات، ]كعن ادلصدَّرين كادلستوردين.[
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 غَت طرؼ؟ىل مسح الطرؼ باستَتاد الزئبق من جهة  -ٔ]
 نعم  
 ال  

ادلصادر احملددة تفيد بأف الزئبق ليس من  شهادات، ىل قدمت اجلهة غَت الطرؼ بنعميف حالة اإلجابة 
 (.ٖالفقرة )؟ ّ)ب( من ادلادة  ٓالفقرة ك أ ّالفقرة  يف

 نعم  
 ال  

 ، يرجى التوضيح[باليف حالة اإلجابة 
 (.ٗالفقرة )؟ ٖكقرر عدـ تطبيق الفقرة ، ّمن ادلادة  ٗالطرؼ بالفقرة  ىل احتج -ٕ]

 نعم   
 ال  

 ؟ٖبقرار عدـ تطبيق الفقرة  ، ىل قدـ الطرؼ إىل األمانة إخطاران بنعميف حالة اإلجابة 
 نعم   
 ال  

 ، يرجى التوضيح[باليف حالة اإلجابة 
 ؟[ّىل لديكم أية تعليقات عامة أخرل بشأف ادلادة  -ٖ]

 ليها الزئبق: المنتجات الُمضاؼ إ4المادة 
تصنيع أك استَتاد أك تصدير ادلنتجات ازبذ الطرؼ أية تدابَت مناسبة من أجل عدـ السماح ب ىل -ُ

اجلزء األكؿ من ادلرفق ألف من االتفاقية بعد تاريخ التخلص التدرجيي احملدد ادلضاؼ إليها الزئبق كادلدرجة يف 
 (.ُالفقرة )    لتلك ادلنتجات؟

 .(ِ، يرجى االنتقاؿ مباشرة إىل السؤاؿ ِقرة الطرؼ للف تنفيذ)يف حالة 
 نعم  
 ال  

 ، ييرجى تقدًن معلومات عن التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ؟ٔسىجِّل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمبلن بادلادة ، ىل باليف حاؿ اإلجابة 

 نعم  
 ال  

 (.()د ِ، كالفقرة ُفقرة ال) ، خبصوص أم منتجات؟ )ييرجى سرد قائمة هبا(بنعميف حاؿ اإلجابة 
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 (:ْمن ادلادة  ِالفقرة )تنفيذ ، بنعماإلجابة  ةيف حال -ِ
 .(ِ)الفقرة 

لتدابَت أك االسًتاتيجيات اليت نفذىا، دبا كصفان لىل قدَّـ الطرؼ إىل مؤسبر األطراؼ تقريران يف أكؿ فرصة يتضمن 
 (.)أ(ِالفقرة )يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت ربققت؟ 

 نعم 
 ال  

ىل نػىفَّذ الطرؼ تدابَت أك اسًتاتيجيات ترمي إىل احلد من استخداـ الزئبق يف أم منتجات ميدرجة يف اجلزء 
 (.(ب)ِالفقرة )مل يتم بعد احلصوؿ على قيمة احلد األدىن ذلا؟ ، ك األكؿ من ادلرفق ألف

 نعم  
 ال  

 ، ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعماإلجابة  ةيف حال
 (.(ج)ِالفقرة )تدابَت إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟ ازباذ  ىل نظر الطرؼ يف
 نعم 
 ال 

 ، ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعماإلجابة  ةيف حال
دلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق ادلدرجة يف اجلزء الثاين فيما خيص ا تدبَتين اثنُت أك أكثرىل ازبذ الطرؼ  -ّ

 (.ّالفقرة )فيو؟  الواردةألف كفقان لؤلحكاـ من ادلرفق 
 نعم  
 ال  

 ، ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعماإلجابة  ةيف حال
ىل ازبذ الطرؼ التدابَت البلزمة دلنع إدخاؿ منتجات مضاؼ إليها الزئبق ال ييسمح بتصنيعها أك  -ْ

معة؟ منتجاتيف  ْاستَتادىا أك تصديرىا دبوجب ادلادة   (.ٓالفقرة ) رلي
 نعم 

 ال  
 ، ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعماإلجابة  ةيف حال

اليت ال التصنيع أك التوزيع التجارم للمنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق الثٍت عن ىل عمل الطرؼ على  -ٓ
 (.ٔالفقرة )؟ ْ ادلادةمن  ٔ، كذلك كفقان للفقرة أم استعماؿ معركؼيشملها 

 نعم 
 ال 
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 ، ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعماإلجابة  ة حاليف
فوائد على البيئة أك يعود بيظهر أنو  الػمينتىج، ىل كاف ىناؾ تقدير دلخاطر كفوائد بالاإلجابة  ةيف حال

 كىل قدـ الطرؼ معلومات لؤلمانة، حسب االقتضاء، عن أم مينتىج من ىذا القبيل؟ ؟صحة اإلنساف
 نعم.  
 ال 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرجى ذكر اسم ادلنتىج: ، بنعم حالة اإلجابة يف
 ؟ْىل لديكم أية تعليقات عامة أخرل بشأف ادلادة  -ٔ

 كبات الزئبق: عمليات التصنيع التي ُيستخدم فيها الزئبق أو مر 5المادة 
ىل توجد مرافق داخل أراضي الطرؼ تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف  -ُ

 (.ٓالفقرة )من االتفاقية؟  ٓ)ب( من ادلادة  ٓادلرفق باء من اتفاقية ميناماتا كفقان للفقرة 
 نعم 
 ال 

 )ييرجى التوضيح(ال أعرؼ   
انبعاثات كإطبلقات الزئبق أك  بصددتقدًن معلومات عن التدابَت ادلتخذة  ، ييرجىبنعماإلجابة  يف حالة
 لزئبق اليت تصدر من تلك ادلرافق.مركبات ا

، عن عدد كنوع ادلرافق كالكمية السنوية التقديرية للزئبق أك إذا كانت متاحةعلومات، ادليرجى تقدًن 
 مركبات الزئبق ادلستخدمة يف تلك ادلرافق. 

لومات عن كميات الزئبق )باألطناف ادلًتية( اليت تستخدـ يف العمليات ادلدرجة يف البندين يرجى تقدًن مع
 األكؿ كالثاين الواردين يف اجلزء الثاين من ادلرفق باء خبلؿ السنة األخَتة من الفًتة ادلشمولة بالتقرير. 

ات التصنيع ادلدرجة يف اجلزء تدابَت معموؿ هبا دلنع استخداـ الزئبق أك مرٌكبات الزئبق يف عملي ىناؾىل  -ِ
، ِالفقرة ) ؟األكؿ من ادلرفق باء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك ادلرفق لفرادل العمليات

 (.()ب ٓالفقرة 
 :إنتاج الكلور كالقلويات

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 عن ىذه التدابَت. ، ييرجى تقدًن معلوماتبنعماإلجابة  يف حالة
 إنتاج األسيتالدىيد الذم ييستخدـ فيو الزئبق أك مركباتو كمواد حفازة:

 نعم 
 ال 
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 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 
 ، يرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَتبنعميف حالة اإلجابة 

 ؟ٔعفاء عمبلن بادلادة ل الطرؼ للحصوؿ على إالسؤالُت أعبله، ىل سجَّ  أحدعن بال اإلجابة  يف حالة
 نعم 
 ال 

 (سرد قائمة هباالرجاء ، ألم عملية أك عمليات؟ )بنعماإلجابة  يف حالة
ىل ىناؾ تدابَت معموؿ هبا لتقييد استخداـ الزئبق أك مرٌكبات الزئبق يف العمليات ادلدرجة يف اجلزء الثاين  -ّ

 (.()ب ٓفقرة ، الّالفقرة )من ادلرفق باء، كفقان لؤلحكاـ احملٌددة فيو؟ 
 إنتاج مونومر كلوريد الفينيل:

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 ، ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.بنعماإلجابة  يف حالة
:يميث  بلت أك إيثيبلت الصوديـو أك البوتاسيـو

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 رجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.، يي بنعماإلجابة  يف حالة
 ربتوم على الزئبق مواد حفازةإنتاج البوليوريثاف باستخداـ 

 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه ادلرافق( 

 ، ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.بنعماإلجابة  يف حالة
، ليات التصنيع الواردة يف ادلرفق باءيستخدـ عمىل ىناؾ أم استخداـ للزئبق أك دلرٌكبات الزئبق يف مرفق  -ْ
 (.ٔالفقرة )؟ للطرؼمل يكن موجودان قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة ك 

 نعم 
 ال 
 ، ييرجى توضيح الظركؼ.بنعماإلجابة  يف حالة

ق عن ىل مت تطوير أم مرفق يىستخًدـ أم عملية تصنيع أخرل ييستخدىـ فيها الزئبق أك مرٌكبات الزئب -ٓ
 (.ٕالفقرة )كمل يكن موجودان قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ؟  ،عمد
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 نعم 
 ال 
تبُت أف التطوير أك كيفية زلاكلة الطرؼ الثٍت عن ىذا ، ييرجى تقدًن ادلعلومات عن  بنعماإلجابة  يف حالة

توجد بدائل متاحة خالية من  كأنو الالناصبة عنو،  دلؤسبر األطراؼ الفوائد البيئية كالصحيةالطرؼ أثبت 
 الزئبق كرلدية تقنيان كاقتصاديان توفر ىذه ادلنافع.

 : تعدين الذىب الحرفي والَضيِّق النطاؽ7المادة 
حيثما أمكن، يف  اللحد من استخداـ الزئبق كمركبات الزئبق، كالتخلص منه ازبذت خطواتىل  -ُ

يف البيئة الناصبة عن تعدين كمعاجلة ثات كإطبلقات الزئبق نع انبعادلتعدين الذىب احلريف كالضىيِّق النطاؽ، ك 
 (.ِالفقرة )  ؟يف أراضيكم ٕالذىب بتلك الوسائل اخلاضعة ألحكاـ ادلادة 

 نعم 
 ال 
ال توجد يف أراضي الطرؼ عمليات لتعدين كمعاجلة الذىب بالوسائل احلرفية كعلى نطاؽ  

 مة الزئبق ، كتستخدـ فيها ملغٕضيق زبضع ألحكاـ ادلادة 
 .اخلطوات، ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه بنعماإلجابة  يف حالة

أكثر من كونو عدًن ىو  وتعدين كتصنيع الذىب احلريف كالضىيِّق النطاؽ يف أراضي حدد الطرؼ أف ىل -ِ
 ؟، كأخطر األمانة بذلكاألمهية

 نعم 
 ال 

 قة باالنبعاثات ادلتعل ٖ، يرجى االنتقاؿ إىل ادلادة باليف حالة اإلجابة 
 (.()ب ّالفقرة )أ( ك  ّالفقرة )ىل قاـ الطرؼ بوضع كتنفيذ خطة عمل كطنية كقدمها لؤلمانة.  -ّ

 نعم 
 ال 
 جيرم العمل على ذلك 

كاف موعده  إال إذا، ٕمن ادلادة  )ج( ّالفقرة  دبوجب إصلازهاستعراض لكم جيب  أحدث إرفاؽيرجى  -ْ
 .ل بعدمل حي

ؼ مع البلداف األخرل أك ادلنظمات الدكلية ادلعنية أك مع كيانات أخرل لتحقيق اذلدؼ ىل تعاكف الطر  -ٓ
 ؟(ْ)الفقرة  من ىذه ادلادة

 نعم 
 ال 
 ، ييرجى تقدًن معلومات.[بنعماإلجابة  يف حالة



UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1 

95 

 النبعاثات: 8المادة 
د بالنسبة ذلا مصادر يرجى ربديد أم فئة من فئات مصادر االنبعاثات الواردة يف ادلرفق داؿ، كاليت توج -ُ

  .ٖ)ج( من ادلادة  ِبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة جديدة من ان
التدابَت ادلعموؿ هبا، دبا يف ذلك مدل فعالية تلك التدابَت، ادلتخذة  اذكركلكل فئة من فئات تلك ادلصادر 

  .ٖمن ادلادة  ْلتنفيذ ما تتطلبو الفقرة 
ط الطرؼ استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة أك أفضل ادلمارسات البيئية من أجل ضبط االنبعاثات ىل اشًت 

سنوات بعد تاريخ دخوؿ  ٓالناصبة عن مصادر جديدة كزبفيضها حيثما أمكن ذلك، كخبلؿ فًتة أقصاىا 
 (.ْاالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟ )الفقرة 

 نعم  
 ال  

من فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ، كاليت توجد بالنسبة ذلا مصادر قائمة  يرجى ربديد أم فئة -ِ
  .ٖ)ق( من ادلادة ِالنبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة 

 ٓة كبالنسبة لكل فئة من فئات تلك ادلصادر، الرجاء اختيار كتقدًن تفاصيل بشأف التدابَت ادلنفذة يف إطار الفقر 
 الوقت يف أراضيكم.  مركر، كتوضيح التقدـ الذم أحرزتو ىذه التدابَت يف احلد من االنبعاثات مع ٖمن ادلادة 
 ، من ادلصادر ذات الصلة؛ذلك حيثما أمكنزبفيضها ، ك االنبعاثات ىدؼ كٌمي لضبط 
يٌة لبلنبعاثات بغية ضبط  من ادلصادر ذات  ،ذلك حيثما أمكنزبفيضها ، ك االنبعاثات الًقيىم احلدِّ

 الصلة؛
 أفضل ادلمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛ستخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة/ا 
 اسًتاتيجية لضبط ادللٌوثات ادلتعددة ديكن أف توفر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛ 
 االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة. لتخفيضتدابَت بديلة  

سنوات  َُيف مدة مل تتجاكز  ٖمن ادلادة  ِىل مت تنفيذ التدابَت بالنسبة للمصادر ادلوجودة يف إطار الفقرة 
 بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟

 نعم   
 (يرجى التوضيح) ال  

خوؿ سنوات من د ٓىل أعد الطرؼ قائمة جرد لبلنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة يف غضوف  -ّ
 (.ٕ)الفقرة  ؟االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو

 نعم  
 ال  
 سنوات ٓ مل يكن الطرؼ عضوان لفًتة  

 ما ىو تاريخ آخر ربديث لقائمة اجلرد؟، بنعميف حالة اإلجابة 
 ]يف حالة كوف ىذه ادلعلومات متاحة علنان،[ يرجى ذكر أين ديكن االطبلع على ىذا اجلرد ]معلومات تكميلية[. 

 ]يف حالة عدـ كجود قائمة جرد كذلك ، يرجى التوضيح.[
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 دلصادر؟ادلشمولة ضمن فئة من فئات اىل اختار الطرؼ كضع معايَت لتحديد ادلصادر ذات الصلة  -ْ]
 (.)ب(ِ)الفقرة 

نعم 

 ال 
ادلائة  يف ٕٓ، يرجى توضيح كيف أف ادلعايَت بالنسبة ألم فئة تشمل على األقل بنعماإلجابة  يف حالة

من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة كتوضيح كيف أخذ الطرؼ التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر 
 األطراؼ يف احلسباف.

ىل اختار الطرؼ إعداد خطة كطنية ربدد التدابَت اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات  -ٓ
 (.ّ)الفقرة  ا؟كاألىداؼ كالنتائج ادلتوخاة منه كالقيم ادلستهدفةالصلة 

 نعم   
 (يرجى التوضيحال ) 

ىذه ادلادة يف فًتة ال إىل مؤسبر األطراؼ دبوجب خطتو الوطنية  الطرؼىل قدـ  بنعم،اإلجابة  يف حالة
 ؟لطرفكمدخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة  بعدسنوات  ْتتجاكز 

 نعم   
 (يرجى التوضيحال ) 

 : اإلطالقات9المادة 
)ب( من ِ، على النحو احملدد يف الفقرة لئلطبلقاتذات صلة د داخل أراضي الطرؼ مصادر ىل توج -ُ

 (.ْالفقرة ) ؟ٗادلادة 
 نعم  
 ال  
 (ييرجى التوضيحال أعرؼ )  

، ييرجى ذكر التدابَت ادلتخذة لضبط اإلطبلقات الصادرة من ادلصادر ذات بنعماإلجابة  يف حالة
 (.ٓالفقرة )لتدابَت. الصلة كبياف مدل فعالية تلك ا

سنوات من دخوؿ  ٓئلطبلقات من ادلصادر ذات الصلة يف غضوف جرد لالطرؼ قائمة  ىل كضع -ِ
 (.ٔالفقرة ) االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو؟

 نعم  
 ال توجد مصادر ذات صلة يف أراضي الطرؼ  

 سنوات ٓ لفًتةمل يكن عضوان  
 )يرجى التوضيح( ال 
 ؟ ما ىو تاريخ آخر ربديث لقائمة اجلرد، بنعم اإلجابة يف حالة 
 ىذا اجلرد ]معلومات تكميلية[ذكر أين ديكن االطبلع على ى جير  
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 : التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق، بخالؼ نفايات الزئبق15المادة 
فايات كادلخصصة ن سبثلالتخزين ادلؤٌقت للزئبق كمركبات الزئبق اليت ال أف لكفالة ىل ازبذ الطرؼ تدابَت  -ُ

 (ِالفقرة ) بطريقة سليمة بيئيان؟لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية ينفذ الستخداـ مسموح بو 
 نعم 
 ال 

 (ييرجى التوضيحال أعرؼ )  
مثل ذلك التخزين ادلؤقت بطريقة سليمة  تنفيذ، ييرجى ذكر التدابَت ادلتخذة لضماف بنعماإلجابة  يف حالة

 لك التدابَت.بيئيان مع بياف مدل فعالية ت
 [*]: نفايات الزئبق11المادة 

عود إىل الطرؼ؟ ت يتبالنسبة لنفايات الزئبق ال ُُمن ادلادة  ّىل مت تنفيذ التدابَت ادلبينة يف الفقرة  - ُ
 ( ّالفقرة )

 نعم  
 ال  

لية كيرجى أيضا بياف مدل فعا ،ّكفقان للفقرة  ادلنفذة، ييرجى ذكر التدابَت بنعماإلجابة  يف حالة
 تلك التدابَت.
 داخل أراضي الطرؼ؟]سللفات الزئبق[  [نفايات الزئبق]]ىل توجد مرافق إلدارة 

 نعم  
 ال  

 )يرجى التوضيح(ال أعرؼ  
[ ]سللفات نفايات الزئبق]، ، ييرجى ذكر التدابَت ادلتخذة لضماف إدارة بنعماإلجابة  يف حالة
 [اف مدل فعالية تلك التدابَت.مع بي ُُمن ادلادة  ّكفقان للفقرة  الزئبق[

]ما ىي كمية سللفات الزئبق اليت خضعت للتخلص منها باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل 
االسًتداد أك إعادة التدكير أك االستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة 

 النهائي؟[ ]معلومات تكميلية[  يف إطار الفًتة ادلشمولة بالتقرير. يرجى ربديد نوع عملية التخلص
 : المواقع الملوثة بالزئبق11المادة 

ىل سعى الطرؼ لوضع اسًتاتيجيات لتحديد كتقييم ادلواقع ادللوثة بالزئبق أك مركبات الزئبق داخل  -ُ
 (.ُالفقرة )  أراضيو؟

 نعم  
 ال  

 إعطاء تفاصيليرجى 
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 : الموارد واآلليات المالية13المادة 
، يف حدكد قدراتو، موارد فيما يتعلق باألنشطة الوطنية اليت ييقصد هبا تنفيذ بأف يقدـ رؼالط تعهدىل  -ُ

 (.ُالفقرة ) االتفاقية كفقان لسياساتو كأكلوياتو كخططو كبرارلو الوطنية؟
 [)يرجى التحديد(]نعم  

 [(السبب ربديدييرجى )]ال   
 يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها[]  

الفقرة )؟ ُّمن ادلادة  ٓادلشار إليها يف الفقرة  ، يف حدكد قدراتو، يف آلية ادلوارد ادلاليةىل ساىم الطرؼ -ِ
 ]معلومات تكميلية[ (.ُِ

 (ييرجى التأشَت على مربع كاحد فقط)
 [(ييرجى التحديد)]نعم   

 (السبب ربديدييرجى ال ) 
 يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها[]  

مالية دلساعدة األطراؼ من البلداف النامية ك/أك األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا ىل قىدَّـ الطرؼ موارد  -ّ
 دبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خبلؿ ادلصادر أك القنوات الثنائية كاإلقليمية كادلتعددة األطراؼ األخرل؟

 ]معلومات تكميلية[ (.ّالفقرة )
 (ييرجى التأشَت على مربع كاحد فقط)

 ](ييرجى التحديد)]نعم   
 [السبب( ربديد)ييرجى ]ال   
 يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها[]  

 : بناء القدرات والمساعدة الِتقنية ونقل التكنولوجيا14المادة 
عمبلن لطرؼ آخر يف االتفاقية ىل تعاكف الطرؼ لتقدًن ادلساعدة يف بناء القدرات أك ادلساعدة التقنية  -ُ

 (.ُ الفقرة) ؟ُْبادلادة 
 (.التحديدييرجى نعم ) 

 (.التحديدييرجى ال ) 
الفقرة ) ؟ُْىل حصل الطرؼ على مساعدة يف رلاؿ بناء القدرات أك على مساعدة تًقنية عمبلن بادلادة  -ِ
 ]معلومات تكميلية[( ُ

 (ييرجى التحديدنعم ) 
 (ييرجى التحديد) ال 

 يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها 
تعزيز كتيسَت تطوير كنقل كنشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئيان كسبل احلصوؿ ىل قاـ الطرؼ ب -ّ

 (.ّالفقرة ) عليها؟
 ()يرجى التأشَت على مربع كاحد فقط
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 (ييرجى التحديدنعم )  
 (السبب ربديدييرجى ال )  
 (ييرجى إعطاء معلومات) غَت ذلك  

 : الجوانب الصحية16المادة ]
؟ُٔمن ادلادة  ُكفقان للفقرة للعامة عن التعرض للزئبق لتوفَت ادلعلومات ىل ايزبذت تدابَت  -ُ

 [معلومات تكميلية] 
 نعم  
 ال  
 ذكر التدابَت اليت ايزبذتأ، بنعماإلجابة  يف حالة  
 يرجى تقدًن ادلعلومات، يف حاؿ توفرىا، عن مدل فعالية تلك التدابَت.  

 ( ]معلومات تكميلية[.ُ؟ )الفقرة ُٔف كفقان للمادة ىل ازبذت تدابَت أخرل حلماية صحة اإلنسا -ِ
 نعم  
 ال  
 ، يرجى توضيح التدابَت ادلتخذة.بنعميف حالة اإلجابة   
 يرجى تقدًن ادلعلومات، يف حاؿ توفرىا، عن مدل فعالية تلك التدابَت.  

 : تبادل المعلومات17المادة 
 من ادلادة؟ ُالفقرة  يف ادلشار إليهاىل يىسَّر الطرؼ تبادؿ ادلعلومات  -ُ

 نعم  
 ال  

 يف حاؿ توفرىاادلعلومات يرجى تقدًن 

 : إعالم الجمهور وتوعيتو وتثقيفو18المادة 
للجمهور؟  ُٖمن ادلادة  ُيف الفقرة  ادلذكورةادلعلومات  أنواعىل ايزبذت تدابَت لتعزيز كتيسَت توفَت  -ُ
 (.ُالفقرة )

 نعم  
 ال  

 ، ييرجى ذكر التدابَت اليت ايزبذت كمدل فعالية تلك التدابَت.بنعماإلجابة  يف حالة  

 : البحوث والتطوير والرصد19المادة 
 (.ُالفقرة ) ؟ُٗمن ادلادة  ُكفقان للفقرة ىل أجرل الطرؼ أم حبوث أك تطوير أك رصد  -ُ

 نعم  
 ال  

  .ىذه اإلجراءات توضيح، ييرجى بنعماإلجابة  يف حالة
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 (ُ، الفقرة ُِادلادة )بشأن التحديات المحتملة في تحقيق أىداؼ التفاقية  الجزء جيم: تعليقات

 
 

 ]معلومات تكميلية[والتحسينات المحتملة  نموذج اإلبالغالجزء دال: تعليقات بشأن 
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 المرفق الثامن

خطة لمساعدة مؤتمر األطراؼ في بدء وضع ترتيبات لتوفير بيانات رصد قابلة للمقارنة لتيسير 
 تقييم الفعالية 

إذ تضػػػع جلنػػػة التفػػػاكض احلكوميػػػة الدكليػػػة يف اعتبارىػػػا أف تقيػػػيم الفعاليػػػة يشػػػمل صبيػػػع العناصػػػر ادلشػػػمولة يف 
، بالتشػػػػػاكر مػػػػػع احلكومػػػػػات الوطنيػػػػػة، كبػػػػػرامج ِِمػػػػػن ادلػػػػػادة  ّالفقػػػػػرة  ، فإهنػػػػػا تطلػػػػػب إىل األمانػػػػػة أف تقػػػػػـو

ة العادليػػػػة، كادلمثلػػػػُت اإلقليميػػػػُت، كادلؤسسػػػػات كشػػػػراكات الرصػػػػد اإلقليميػػػػة كدكف اإلقليميػػػػة، كمنظمػػػػة الصػػػػح
 اإلقليمية كالوطنية، كاألكساط األكادديية، كالصناعة كاجملتمع ادلدين كغَتىا حسب االقتضاء، دبا يلي:

ذبميػػع معلومػػات عػػن بػػرامج الرصػػد القائمػػة ككيػػف ديكػػن أف تسػػهم يف هنػػج شػػامل للرصػػد،  )أ(
 دبا يف ذلك توافر ادلعلومات األساسية؛

 كضع مشركع خريطة طريق يشتمل دكف أف يقتصر على ما يلي: ب()
كضػػػع اخلطػػػوط العريضػػػة ألنػػػواع البيانػػػات الػػػيت ديكػػػن أف تكػػػوف قابلػػػة للمقارنػػػة علػػػى  ‘ُ’

 أساس إقليمي، فضبلن عن توافرىا؛
النتػائج القابلػػة للمقارنػػة يف إدمػػاج كضػع مشػػركع إطػار لػػنهج عػادلي للرصػػد مػػن أجػل  ‘ِ’

تقبلية الػػػيت قػػػد تقػػػرر البلػػػداف كأصػػػحاب ادلصػػػلحة االضػػػطبلع عمليػػػات الرصػػػد ادلسػػػ
 هبا؛

كضع مشركع اسًتاتيجية لدمج التقػارير كمعلومػات الرصػد األخػرل الػيت ديكػن النظػر  ‘ّ’
 فيها لتقييم فعالية االتفاقية.

صػياغة تقريػػر يتضػمن توصػػيات بشػػأف كضػع ترتيبػػات لتػوفَت بيانػػات رصػػد قابلػة للمقارنػػة عػػن  )ج(
ق كمركبػػػػات الزئبػػػػق كانتقاذلػػػػا يف البيئػػػػة، ككػػػػذلك االذباىػػػػات يف مسػػػػتويات الزئبػػػػق كمركبػػػػات الزئبػػػػق كجػػػػود الزئبػػػػ

مػػػن  ِادلبلحظػػػة يف األكسػػػاط األحيائيػػػة كالفئػػػات السػػػكانية الضػػػعيفة، علػػػى النحػػػو ادلنصػػػوص عليػػػو يف الفقػػػرة 
   ، دبا يف ذلك ادلراجع لتقييم خطوط األساس.ِِادلادة 
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 المرفق التاسع

قواعد المالية لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولهيئاتو الفرعية وألمانة مشروع ال
 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 النطاؽ
 1القاعدة 

ربكم ىذه القواعد ادلالية اإلدارة ادلالية دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كذليئاتو الفرعية 
فيما يتعٌلق بادلسائل غَت ادلنصوص عليها ربديدان يف ىذه القواعد ييطىبَّق النظاـ ادلايل لؤلمم كأمانة االتفاقية. ك 

 ادلتحدة.
 الفترة المالية

 1القاعدة 
التفاقية ميناماتا  السنتُتعمل كميزانية فًتة كيف العادة يتألف برنامج  تكوف الفًتة ادلالية فًتة سنة تقوديية.

 تُت، تكوف أكالمها عامان زكجيان.من سنتُت تقودييتُت متتالي
 الميزانية
 3القاعدة 

يتوىٌل رئيس أمانة اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق إعداد تقديرات ادليزانية لفًتة السنتُت التالية بدكالرات  - ُ
مناذج برنارلية  الواليات ادلتحدة مبيِّنان اإليرادات كادلصركفات ادلتوقَّعة لكل سنة. كينبغي أف تيقدَّـ ادليزانية كفق

]تتسق كالنماذج ادلستخدىمة لدل أمانات اتفاقية بازؿ بشأف التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلُّص منها 
عرب احلدكد كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراءات ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات 

[. كيقـو رئيس األمانة (ْ)الدكلية كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوِّثات العضوية الثابتة معيَّنة خطرة متداكلة يف التجارة
بإرساؿ التقديرات، ككذلك اإليرادات كادلصركفات الفعلية لكل سنة من فًتة السنتُت ادلاضية كتقديرات النفقات 

غايتو تسعوف يومان على األقل قبل افتتاح الفعلية يف فًتة السنتُت احلالية، إىل صبيع األطراؼ يف االتفاقية يف موعد 
 اجتماع مؤسبر األطراؼ الذم ستعتىمىد ادليزانية أثناءه.

د تمً ينظر مؤسبر األطراؼ يف تقديرات ادليزانية ادلقًتحة، قبل بداية الفًتة ادلالية اليت تغطيها ادليزانية، كيع - ِ
 .ْمن القاعدة  ْك ّشار إليها يف الفقرتُت بتوافق اآلراء ميزانية تشغيلية تأذف دبصركفات غَت تلك ادل

يقدِّـ رئيس األمانة إىل مؤسبر األطراؼ تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تًتتب عنها آثار يف ادليزانية مل  - ّ
 ترد يف مشركع برنامج العمل، لكنها أيدرجت يف مشاريع ادلقررات ادلقًتحة قبل اعتمادىا من مؤسبر األطراؼ.

اعتماد مؤسبر األطراؼ للميزانية التشغيلية صبلحية لرئيس األمانة بتحمُّل التزامات كأداء  يشكِّل - ْ
ط دائمان  مدفوعات لؤلغراض اليت أيقرت االعتمادات من أجلها كيف حدكد ادلبالغ ادلرصودة لذلك، على أنو ييشًتى

 ، من األمواؿ ادلتلقاة ذات الصلة.أف تغطَّى االلتزامات، ما مل يكن مأذكنان هبا ربديدان من مؤسبر األطراؼ

                                                      
 .مانةاأل استضافة بًتتيبات ادلتعلق بالقرار يرتبط(  ْ)
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األمواؿ داخل كلو من األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية ادلعتىمدة. كجيوز  ربويلجيوز لرئيس األمانة  - ٓ
يف ادلائة  َِحبيث يبلغ احلد األقصى للتحويل األمواؿ بُت أبواب االعتمادات ىذه  ربويللرئيس األمانة أيضان 
 ، ما مل يقم مؤسبر األطراؼ بوضع حدو آخر.التحويلرئيسي الذم جيرم منو من باب االعتماد ال

 الصناديق
 (5)4القاعدة 

ينشئ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندكقان استئمانيان عامان لبلتفاقية يتوىل إدارتو رئيس  - ُ
الصندكؽ ادلسامهات اليت  ]كتودع يف حساب ىذااألمانة. كيقدِّـ الصندكؽ الدعم ادلايل لعمل أمانة االتفاقية. 

)ك( من  ُادلسامهات اليت تيدفىع دبوجب الفقرة  كتودع [.ٓمن القاعدة  )ب([ُ)أ( ]ك ُتيدفىع دبوجب الفقرة 
يف ىذا الصندكؽ. أٌما صبيع نفقات ادليزانية  [ىي األخرل]من جانب برنامج األمم ادلتحدة للبيئة،  ٓالقاعدة 

 فيتحٌملها كلها الصندكؽ االستئماين العاـ. ّمن القاعدة  ْبالفقرة  اليت تتم عمبلن 
مستواه مؤسبر األطراؼ يتم االحتفاظ داخل الصندكؽ االستئماين العاـ باحتياطي رأس ماؿ عامل حيدِّد  - ِ

يات الغرض من احتياطي رأس ادلاؿ العامل ىو ضماف استمرارية العملكسيكوف بتوافق اآلراء.  إىل آخرحُت  من
إىل مستواه ادلقرَّر  ، يعادادلبالغ من احتياطي رأس ادلاؿ العاملكبعد أف تسحب يف حالة نقص مؤقت يف النقد. 

 السنة التالية. هنايةيف أسرع كقت شلكن كيف موعد غايتو 
. كيتلٌقى ينشئ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندكقان استئمانيان خاصان يديره رئيس األمانة - ّ

 لكي تدعم بصفة خاصة: ٓ( من القاعدة ك) ُ إىل( ج) ُ الفقرات منىذا الصندكؽ مسامهات دبوجب 
تيسَت كتعزيز ادلساعدة التقنية ]ك[التدريب كبناء القدرات ]دبا يف ذلك التعزيز ادلؤسسي[ ]كنقل  )أ(]

 [؛ُْالتكنولوجيا[ كفقان للمادة 
 ؛[ُْكبناء القدرات كنقل التكنولوجيا كفقان للمادة التقنية  البديلة تيسَت كتعزيز ادلساعدة-])أ(
كبناء القدرات ]دبا يف ذلك التعزيز ادلؤسسي[ كنقل التكنولوجيا التقنية مكرر تيسَت كتعزيز ادلساعدة -])أ(
 ؛[ُْكفقان للمادة 
كالدكؿ اجلزرية  شلثلي األطراؼ من البلداف النامية، كخباصة األطراؼ من أقل البلداف منوان مشاركة  )ب(

يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ كىيئاتو  ية،الصغَتة النامية كاألطراؼ من الدكؿ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
 (ٔ)الفرعية، عمبلن باإلجراء الوارد يف مرفق القواعد ادلالية؛

 االتفاقية. أىداؼاألغراض ادلناسبة األخرل دبا يتفق مع  )ج(
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أف ينشئ، رىنان دبوافقة مؤسبر األطراؼ، صناديق استئمانية  للمدير التنفيذم - ْ

 االتفاقية. أىداؼأخرل شريطة أف يتسق ذلك مع 
رب ادلدير التنفيذم  - ٓ إذا قرَّر مؤسبر األطراؼ إهناء عمل صندكؽ استئماين منشأ عمبلن هبذه القواعد، فإنو خيي

للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلهناء الذم يتقٌرر على ىذا النحو. لربنامج األمم ادلتحدة 
 األرصدة غَت ادللتـز هباالتشاكر مع ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، يف توزيع بكيبٌت مؤسبر األطراؼ، 

 بعد تسوية صبيع نفقات التصفية.
                                                      

 ( البديلة.ُ) ٓسيلـز تعديل ىذه القاعدة يف حالة اختيار القاعدة  ( ٓ)
 .بالربنامج الدكيل احملدديرتبط بالقرار ادلتعلق   (ٔ)
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 المساىمات
 5القاعدة 

 :شلا يليمؤسبر األطراؼ  تتألف موارد - ُ
ادلسامهات اليت تدفعها األطراؼ كل سنة على أساس اجلدكؿ اإلرشادم الذم يعتمده مؤسبر  )أ(

اجلمعية العامة األطراؼ بتوافق اآلراء، كالذم يستند إىل جدكؿ األنصبة ادلقٌررة لؤلمم ادلتحدة الذم قد تعتمده 
، إصبايل ادلسامهاتيف ادلائة من  َُ,َأقل من بأم طرؼ  ساىميبُت احلُت كاآلخر، معدَّالن حبيث يضمن أاٌل 

أقل البلداف من طرؼ أم يف ادلائة من إصبايل ادلسامهات، كأاٌل تزيد مسامهة  ِِكأاٌل تتعٌدل أم مسامهة نسبة 
 ؛اإلصبايلمن  َُ,َمنوان على 
سنويان احلكومة دِّمها تق [ يف ادلائة من ادلسامهات غَت ادلخصصة ألغراض معينةَٔ][ ٕٓ] نسبة )ب(]

 ؛اليت تستضيف أمانة االتفاقية
من ادلسامهات غَت ادلخصصة ألغراض معينة تقدمها سنويان ادلتبقية [ يف ادلائة َْ[ ]ِٓنسبة ] )ج(

 ؛ْ)ب( من القاعدة  ّة يف الفقرة احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية، كتوضع أكلوية إنفاقها لؤلغراض ادلبين
 ة اليت تستضيف أمانة االتفاقية.[ادلخصصة ألغراض معينة اليت تقدمها سنويان احلكوم اتادلسامه )د(

]البديل )ب( للفقرة الفرعية )د(: سبنح مسامهات إضافية سنويان من جانب احلكومة اليت تستضيف أمانة 
 االتفاقية[؛[ االتفاقية[ ]دبا يف ذلك مسامهات سلصصة ألغراض معينة تقدمها احلكومة اليت تستضيف أمانة

ادلسامهات اليت تقدمها األطراؼ سنويان باإلضافة إىل تلك ادلسامهات ادلقدمة عمبلن بالفقرات من  )ىػ(
 ؛()أ( إىل )د

ادلسامهات اليت تقدمها الدكؿ غَت األطراؼ يف االتفاقية، ككذلك ادلنظمات احلكومية كادلنظمات )ك( 
 ة كغَت ذلك من ادلصادر؛احلكوميالدكلية غَت احلكومية كادلنظمات غَت 

 من فًتات مالية سابقة؛الواردة إليرادات ادللتـز بو من اغَت رصيد ال (ز)
 إيرادات متنوعة. (ح)

)أ( من القاعدة  ُيقـو مؤسبر األطراؼ، عند إقرار جدكؿ ادلسامهات اإلرشادم ادلشار إليو يف الفقرة  - ِ
ؼ غَت األعضاء يف األمم ادلتحدة ككذلك األطراؼ من مسامهات األطرا تأخذ يف احلسباف، بإجراء تسويات ٓ

 ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم.
 :ٓ)أ( من القاعدة  ُكفيما يتعلق بادلسامهات اليت تيقدَّـ عمبلن بالفقرة  - ّ

يتوقَّع ربصيل ادلسامهات عن كل سنة تقوديية يف اليـو األكؿ من كانوف الثاين/يناير من تلك  )أ(
كينبغي أف تسٌدد بالكامل كيف ادلوعد احملدَّد ذلا. كينبغي إببلغ األطراؼ بقيمة اشًتاكاهتا للسنة يف موعد  السنة،
 تشرين األكؿ/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛ ُٓأقصاه 

، ة شلكنةبأطوؿ فًت  استحقاؽ ادلسامهةكقبل تاريخ ، رئيس األمانة مسبقان  باطبلع كل طرؼ يقـو )ب(
 تقدديها كادلوعد ادلنتظىر لذلك؛ يعتـزمهة اليت ادلساعلى قيمة 
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كانوف األكؿ/ديسمرب من السنة   ُّطراؼ حبلوؿ بعض األ ادلسامهات منإذا مل يتم استبلـ  )ج(
لفًتات ادلستحقة عن ا، يقـو رئيس األمانة دبراسلة تلك األطراؼ ليشدِّد على أمهية تسديد مسامهاهتا ادلعنية

 ر األطراؼ يف اجتماعو ادلقبل بادلشاكرات اليت أجراىا مع تلك األطراؼ؛السابقة، كيقـو بإببلغ مؤسب
باالتفاؽ رئيس األمانة  إذا مل يتم استبلـ مسامهات أحد األطراؼ بعد سنتُت أك أكثر، يقـو )د(

دفع جدكؿ مدفوعات يتيح لذلك الطرؼ  على كضع عليو مسامهات مستحقةمع أم طرؼ بشكل مشًتؾ 
يف  تسديد مسامهاتو ادلستقبليةعلى كامل خبلؿ ست سنوات، تبعان لظركفو ادلالية، ك بالمسامهاتو ادلستحقة 

. كيقـو رئيس األمانة بإببلغ ادلكتب كمؤسبر األطراؼ يف اجتماعيهما القادمُت بالتقدُّـ احملرز على صعيد كقتها
 أمو من جداكؿ ادلدفوعات ادلذكورة؛[

مل يتم االلتزاـ بو، يقرر مؤسبر  إذا أكللمدفوعات جدكؿ إذا مل يتم االتفاؽ بشكل مشًتؾ على  )ىػ(
[ سيماالنامية، كال لبلداف ]اػػػػ لػاألطراؼ التدابَت ادلناسبة، مع مراعاة ]االحتياجات اخلاصة ك[ الظركؼ اخلاصة 

 ؛البلداف األقل منوان أك الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية
الكاملة كالفٌعالة لؤلطراؼ من البلداف النامية، كخباصة أقل ادلشاركة  تتسم هبانظران لؤلمهية اليت  )ك(

، جيب على يةالبلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية، كاألطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال
تة أشهر على سامهاهتا يف الصندكؽ االستئماين اخلاص قبل سبضركرة تسديد مرئيس األمانة أف يذىكِّر األطراؼ 

األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادم دلؤسبر األطراؼ، مع التفكَت يف احلاجة ادلالية كحث األطراؼ القادرة 
 على أف تكفل تسديد أم مسامهات قبل ثبلثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.

كفقان لؤلحكاـ كالشركط  ٓة )ب( ك)ج( من القاعد ُتيستخدىـ ادلسامهات اليت تقدَّـ عمبلن بالفقرتُت  - ْ
األمانة رئيس يتم االتفاؽ عليو بُت  على النحو الذماالتفاقية كالنظاـ ادلايل لؤلمم ادلتحدة،  أىداؼادلتماشية مع 

 .ادلسامًهةكاجلهات 
سىب ادلسامهات ادلقدَّمة عمبلن بالفقرة  - ٓ ، من الدكؿ كادلنظمات اإلقليمية للتكامل ٓ)أ( من القاعدة  ُربي
من  الزمن ادلتبقيالقتصادم اليت تصبح أطرافان يف االتفاقية بعد بداية الفًتة ادلالية، على أساس تناسيب زمٍت عن ا

 الفًتة ادلالية. كتدخل التعديبلت الناذبة عن ذلك يف هناية كل فًتة مالية بالنسبة إىل األطراؼ األخرل.
. األمريكية أك ما يعادذلا بعمبلت قابلة للتحويل تيدفىع صبيع ادلسامهات بدكالرات الواليات ادلتحدة - ٔ

يف حساب بنكي يسميو ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاكر مع رئيس األمانة. كعند  كتودع
 صرؼ ادلعموؿ بو يف األمم ادلتحدة.سعر الالتحويل إىل دكالرات الواليات ادلتحدة، ييستخدىـ 

التعهُّدات كادلسامهات، كييبلِّغ األطراؼ مرة يف السنة حبالة شكل فورم باستبلـ كافة برئيس األمانة  يقر - ٕ
 التعهُّدات كادلدفوعات من ادلسامهات، كذلك بنشر آخر ادلعلومات عنها على ادلوقع الشبكي لبلتفاقية.

يراه ادلدير  حسب ماادلعموؿ هبا ك بقواعد األمم ادلتحدة  تيستثمر ادلسامهات غَت ادلطلوبة فوران عمبلن  - ٖ
ذم ية. كيف حالة عدـ اتفاقهما يقرر ادلدير التنفرئيس األمانالتنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاكر مع 

 .ادلعنيةساب الصندكؽ االستئماين لبلتفاقية حلد اإليراد الناجم عن ذلك يف ما ينبغي القياـ بو. كيقيَّ 
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 الحسابات والمراجعة
 6القاعدة 

الصناديق اليت ربكمها ىذه القواعد خاضعة لعملية ادلراجعة  كاإلدارة ادلالية لكافةسابات احلتكوف  - ُ
 الداخلية كاخلارجية حلسابات األمم ادلتحدة.

ييقٌدـ كشف مؤقت حبسابات الفًتة ادلالية إىل مؤسبر األطراؼ، كيقدَّـ كشف هنائي باحلسابات ادلراجعة  - ِ
 ة إىل مؤسبر األطراؼ يف أسرع كقت شلكن عقب إقفاؿ حسابات الفًتة ادلالية.عن كامل الفًتة ادلالي

ييبلَّغ مؤسبر األطراؼ بأم مبلحظات ذات أمهية ترد يف تقارير رللس مراجعي احلسابات لؤلمم ادلتحدة  - ّ
اصبة عن عمليات ادلراجعة النتقارير الكتتعٌلق بالبيانات ادلالية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كادلبلحظات الواردة يف 

 .اخلارجية
 تكاليف الدعم اإلداري

 7القاعدة 
اخلدمات ادلقٌدمة إىل مؤسبر األطراؼ  التكاليف ادلًتتبة علىبرنامج األمم ادلتحدة إىل مؤسبر األطراؼ  يرد

دبوجب ك ، ْمن القاعدة  ْك ّك ُكىيئاتو الفرعية كأمانة االتفاقية من الصناديق ادلشار إليها يف الفقرات 
الشركط اليت قد ييتفىق عليها من حُت آلخر بُت مؤسبر األطراؼ كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، أك يف حاؿ عدـ 

 كجود اتفاؽ من ىذا القبيل، كفقان للسياسة العامة ادلتبعة يف األمم ادلتحدة.
 التعديالت

 8القاعدة 
 لقواعد.يعتمد مؤسبر األطراؼ بتوافق اآلراء أم تعديل جيرم ذلذه ا

 مرفق للقواعد المالية]
إجراءات توزيع التمويل من الصندوؽ الستئماني الخاص الطوعي لتسهيل مشاركة األطراؼ في 

 اجتماعات مؤتمر األطراؼ
ينبغي أف يهدؼ إجراء تسهيل مشاركة ادلندكبُت ادلؤٌىلُت يف االجتماعات دبوجب االتفاقية إىل ربقيق  - ُ

البلداف النامية كخاصة أقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية من ؤلطراؼ يف أنشطة االتفاقية للة ادلشاركة الكاملة كالفٌعا
توسيع نطاؽ اخلربات كذلك ل، يةككذلك األطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال ،الصغَتة النامية

احمللية كالوطنية كاإلقليمية  الصيعيدعلى  كادلعلومات ادلتاحة ألطراؼ االتفاقية كالتشجيع على تنفيذ االتفاقية
 كالدكلية.

[ ألقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية خاصان  كينبغي أف ييعطي اإلجراء ]أكلوية[ ]اىتمامان  - ِ
بتة بادلمارسات الثاطراؼ ادلؤٌىلة. كينبغي أف يظل مسًتشدان األكيهدؼ بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع 

 ؤلمم ادلتحدة.ل
كينبغي أف تيبٌلغ األمانة األطراؼ بأسرع ما ديكن دبواعيد كأماكن اجتماعات مؤسبر األطراؼ، كيفضل  - ّ

 أف يكوف ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.
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 عن طريقكبعد إرساؿ اإلخطار بانعقاد أم اجتماع ينبغي دعوة األطراؼ ادلؤٌىلة إلببلغ األمانة،  - ْ
طلب  تنومؿ الرمسية، كبأسرع ما ديكن كيف موعد ال يتجاكز ثبلثة أشهر قبل االجتماع، إف كانت قنوات االتصا

 .التمويل
على عدد الطلبات الواردة، تقـو األمانة بإعداد قائمة من ادلندكبُت ادلتاحة ك  ادلوارد ادلالية كبناء على - ٓ

أعبله بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف الكايف  ِك ُ. كتوضىع ىذه القائمة كفقان للفقرتُت سيتم سبويلهمالذين 
 [ ألقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية.االىتماـ اخلاصللمناطق ادلؤٌىلة، مع إعطاء ]األكلوية[ ]

إىل  تدعوىاكأف  يتم سبويلهاأف تبٌلغ األمانة األطراؼ اليت لن  ،قبل االجتماع بأربعة أسابيع ،كينبغي - ٔ
 .مصادر بديلة للتمويلالتماس 

إىل إقامة االتصاؿ مع ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بغرض كفالة  رئيس األمانةكيدعى  - ٕ
إلغاء تكاليف دعم الربنامج ادلًتتبة على ادلسامهات يف الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت دلشاركة ادلمثلُت من 

ستستخدـ األمواؿ اإلضافية ادلتجمِّعة  أفعلى أساس  ية،سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقال البلداف النامية كالبلداف اليت
 [تعزيز سبثيل األطراؼ ادلؤىَّلة.ل
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 المرفق العاشر

مشروع خريطة الطريق لوضع المبادئ التوجيهية بشأن التخزين المؤقت السليم بيئيًا للزئبق 
  ومركباتو

بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها بازؿ  ةاتفاقياماتا كأمانة األمانة ادلؤقتة التفاقية مين قامت
ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات كركترداـ عرب احلدكد، كاتفاقية 

إعداد ادلبادئ وية الثابتة، دبناقشة بشأف ادللوثات العضستكهومل ااتفاقية ك خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية،  معينة
للزئبق كمركباتو. كتتضمن ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ  التوجيهية بشأف التخزين ادلؤقت السليم بيئيان 

بشأف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق معلومات ذات صلة هبذا ادلوضوع، كىي تشمل رلاالت اىتماـ رئيسية 
بتخزين الزئبق كمركباتو. كلذلك فإف ادلهمة الرئيسية يف  ادلتعلقةلبلداف فيما يتعلق بضوابطها الوطنية تناكلتها ا

لتخزين لكضع التوجيهات  سياؽ إعداد ادلبادئ التوجيهية بشأف التخزين ادلؤقت دبوجب اتفاقية ميناماتا ىي
تعترب ال تخزين ادلؤقت للزئبق كمركباتو اليت بوجو خاص إىل ال حبيث تشَت ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق كمركباتو
ادلسامهات اليت قدمتها  كنقطة انطبلؽ  كمستخًدمة، من اتفاقية ميناماتا ُُنفايات زئبق حسب تعريف ادلادة 

 األجزاء ذات الصلة يف ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ.ك البلداف 
ليم بيئيان للزئبق كمركباتو بعد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ، كديكن أف توضع شركط زلتملة للتخزين ادلؤقت الس

  .ِٕكفقان للمادة 
 :الطريق التالية خريطةلحاجة إىل مسامهات اخلرباء يف بعض اجملاالت، تيقًتح ل ان كمع مراعاة نطاؽ العمل، كإدراك

 اإلطار الزمٍت النشاط

وضع للسابع عملية احلكومية الدكلية يف اجتماعها االتفاكض نة جلتينشئ 
يف اللجنة كالشراكة العادلية كاجلهات ادلراقبة كتدعو األطراؼ  ادلبادئ التوجيهية
اخلرباء ترشيح اتفاقية بازؿ إىل كاألطراؼ يف لربنامج البيئة للزئبق التابعة 

 ادلعنيُت للمشاركة يف ىذه العملية.

 َُِٔآذار/مارس 

 َُِٔ أبريل/نيساف ادلؤقتة التفاقية ميناماتانة ألماإىل اادلعنيُت  اخلرباءتقدـ ترشيحات 
تعد األمانة ادلؤقتة، بالتشاكر مع اخلرباء ادلرشحُت كحسب االقتضاء، مشركعان 
أكليان للمبادئ التوجيهية ادلتعلقة بالتخزين ادلؤقت، مستخدمة كنقطة انطبلؽ 

من  ادلسامهات ادلقدمة من احلكومات كاألجزاء اليت حيدِّدت أهنا ذات صلة
 ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ كغَت ذلك من ادلصادر ذات الصلة.

كيعمم ادلشركع األكيل إلكًتكنيان إىل صبيع اخلرباء ادلرشحُت كأصحاب ادلصلحة 
  من أجل التعليق عليو

 َُِٔسبوز/يوليو 
 

 َُِٔتشرين الثاين/نوفمرب  .تقدـ التعليقات إلكًتكنيان إىل األمانة ادلؤقتة
حسب االقتضاء، ك ، اخلرباء ادلرشحُتتعد األمانة ادلؤقتة، بالتشاكر مع 

كتتيح التعليقات،  كافة يأخذ يف االعتبارللمبادئ التوجيهية،  ان منقح ان مشركع
من  إلكًتكنيان الطبلع اخلرباء ادلرشحُت كأصحاب ادلصلحة ادلنقح ادلشركع

 َُِٔكؿ/ديسمرب كانوف األ
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 اإلطار الزمٍت النشاط

 .ت عليوادلزيد من التعليقأجل تقدًن ا
 َُِٕ أبريل/نيساف .التعليقات إلكًتكنيان تتلقى األمانة ادلؤقتة 

مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية لعرضو على  مشركع ادلبادئ التوجيهية يتم تقدًن
و. كيشَت مؤسبر النظر فيمن أجل ميناماتا بشأف الزئبق يف اجتماعو األكؿ 

ز يف إعداد ادلبادئ التوجيهية األطراؼ يف اجتماعو األكؿ إىل التقدـ احملر 
كحيدد طريق ادلضي ضلو األماـ من أجل كضع الصيغة النهائية للمبادئ 

 التوجيهية.

دد التاريخ على أساس  حيي
  تاريخ بدء نفاذ االتفاقية
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 المرفق الحادي عشر

 ، نفايات الزئبق11ل بشأن المادة نص ُمقترح ليعتمده مؤتمر األطراؼ أثناء اجتماعو األو 
نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ربت  التحكم يف عد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأفأ

قيادة حكومة الياباف مبادئ توجيهية تقنية بشأف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق. كقد اعتيمدت ىذه ادلبادئ 
 اتفاقية بازؿ يف العاـ ادلاضي. كىى جاىزة للتطبيق. كمن التوجيهية أثناء االجتماع الثاين عشر دلؤسبر األطراؼ يف

األمهية دبكاف استخداـ ىذه ادلبادئ التوجيهية بصورة متماسكة لضماف اإلدارة السليمة ذلذه النفايات اخلطرة. 
النص  قًتيحيذلك، كلتفاقية ميناماتا. ككفقان ال الصدد يف ىذاألطراؼ يف اتفاقية ميناماتا أف تستخدمها اكينبغي 

 االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا. يفحوؿ ىذه ادلسألة يتخذ التايل لكي يكوف نص مقرر 
 إن مؤتمر األطراؼ 

الصادر عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف نقل  ْ/ُِ-مع التقدير بادلقرر اب ييرحب -ُ
ادلبادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات تعلق بكادلالنفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد، 

 ادللوثة بو؛ احملتوية عليو أك ، أك الزئبق من ادلكونة

أطراؼ يف اتفاقية بازؿ تطبيق ىذه اليت ىي أيضان ]يطلب إىل األطراؼ يف ىذه االتفاقية  -ِ
 ادلبادئ التوجيهية. 

استخداـ ىذه ادلبادئ إىل رافان يف اتفاقية بازؿ أطاليت ليست يدعو األطراؼ يف ىذه االتفاقية  -ّ
 التوجيهية لبلسًتشاد.[

أطراؼ يف اليت ىي من اتفاقية ميناماتا، اليت تطلب إىل األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا  ُُإىل ادلادة  ييشَت -ِ]
 اليتؼ يف اتفاقية ميناماتا إليها يف الفقرة السابقة كيدعو األطرا الػميشارادلبادئ التوجيهية  أف تطبقاتفاقية بازؿ 

 ادلبادئ التوجيهية لبلسًتشاد.[استخداـ إىل أطرافان يف اتفاقية بازؿ  تليس
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 المرفق الثاني عشر

 إدارة المواقع الملوثة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمشروع 
كالنفايات كغَتىا  مع احلكومات كاألمانات ادلعنية يف رلموعة ادلواد الكيميائية ينبغي لؤلمانة أف تتشاكر
أك التوصيات  الوثائق التوجيهيةبشأف ها من مسامهاتكأف تسعى للحصوؿ على من اجلهات صاحبة ادلصلحة، 

 ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق. 
بشأف إدارة ادلواقع  توجيهيةرلموعة عناصر الستخدامها كأساس يف مشركع كثيقة  أف تعدَّ ينبغي لؤلمانة ك 

طريق لكي يبحثها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ، إىل جانب خريطة يكلها كزلتواىا ان ذلموجز ك بالزئبق،  ادللوثة
كمراعيان ، ُِادلادة  من ّالفقرة  كصفها يف اليت كردلعناصر كمدرجان االوثائق ادلقدمة كأساس لعملو  مستخدمان 

  .ُِادلادة من  ْأيضان الفقرة 
___________ 


