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  املتحدة للبيئة

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما 
  بشأن الزئبق

  الثالثاالجتماع 
  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩-٢٥ جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت ‘١’ (أ) ٥البند 
نظر فيها ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 

ا تخذ إجراءً أو ي املنتجات املُضاف إليها : بشأ
الزئبق وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق 

ءأو مركبات الزئبق: استعراض املرفقني    ألف و

ء    استعراض املرفقني ألف و

  مذكرة من األمانة
ن  - ١ ء يف موعد ال يتجاوز  ٥و ٤تنص املاد من اتفاقية ميناما بشأن الزئبق على استعراض املرفقني ألف و

يف هذه املسألة يف اجتماعه الثاين ووافق على مؤمتر األطراف مخس سنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ. ونظر 
فيها لكي ينظر اجتماعه الثالث، وطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة بشأن هذه املسألة إىل إرجاء مواصلة النظر فيها 

  االجتماع. ذلك

ء، استجابًة لطلب املؤمتر. - ٢  وتشرح هذه املذكرة عملية استعراض املرفقني ألف و

  استعراض املرفق ألف
اجلزء و حيتوي املرفق ألف لالتفاقية على ثالثة أقسام، هي املنتجات املستثناة من املرفق، واجلزء األول  - ٣

ويسرد اجلزء األول تسعة منتجات مضاف إليها الزئبق الثاين. وهناك مخس فئات من املنتجات املستثناة من املرفق. 
بتصنيع أو تسمح، من خالل اختاذ تدابري مناسبة، أال  األطرافاليت تقتضي من ، ٤من املادة  ١خاضعة للفقرة و 

اء التدرجيي استرياد أو تصدير هذه املنتجات بعد  احملدد. ويسرد اجلزء الثاين املنتجات اخلاضعة انقضاء موعد اإل
ملنتجات املدرجة.٤من املادة  ٣ للفقرة يُدرج و  ، وحيدد التدابري اليت جيب على األطراف أن تتخذها فيما يتعلق 

  مالغم األسنان.منتج وحيد هو يف اجلزء الثاين 
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ستعراض املرفق ألف، يف موعد ال يتجاوز  ٤من املادة  ٨وتنص الفقرة  - ٤ على أن يقوم مؤمتر األطراف 
ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، وجيوز له أن ينظر يف إدخال تعديالت على هذا املرفق وفقاً  مخس سنوات بعد 

 ما يلي: ،، على األقليراعي املؤمتر ،لفعلى أنه عند استعراض املرفق أ ٩نص الفقرة . وت٢٧للمادة 

  ؛٤من املادة  ٧أي مقرتح مقدم مبوجب الفقرة   (أ)

  ؛٤من املادة  ٤لفقرة عمًال املعلومات املتاحة   (ب)
مراعاة خماطرها توافر بدائل خالية من الزئبق لألطراف تتسم جبدواها التقنية واالقتصادية، مع   (ج)

  وفوائدها للبيئة وصحة اإلنسان.
دراج منتج مضاف إليه الزئبق يف  ٧وتنص الفقرة  - ٥ على أنه جيوز ألي طرف أن يقدم مقرتحاً إىل األمانة 

املرفق ألف، ويشمل املقرتح معلومات تتصل مبدى توافر بدائل هلذا املنتج خالية من الزئبق واجلدوى التقنية 
لفقرة وخماطرها وفوائدها للبيئة وصحة اإلنسان، مع مراعاة املعلومات ا واالقتصادية هلا،  .٤ملتاحة عمًال 

، جيوز للطرف أن يشري وقت التصديق أو لدى دخول ١على أنه كبديل عن الفقرة  ٢وتنص الفقرة  - ٦
لنسبة له، إىل أنه سينفذ تدابري أو اسرتاتيجيات خمتلف ة للتعامل مع املنتجات التعديل على املرفق ألف حيز النفاذ 

درجة يف اجلزء األول من املرفق ألف
ُ
يثبت أنه قلل فعًال إىل احلد األدىن تصنيع واسترياد وتصدير  شريطة أن ،امل

درجة يف اجلزء األول من املرفق ألف وأنه قد نفذ تدابري أو اسرتاتيجيات خلفض 
ُ
الغالبية الكربى من املنتجات امل

على نفسها أيضاً . وتنص الفقرة إضافية ليست ُمدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف استخدام الزئبق يف منتجات
ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، وكجزء من عملية ن يقوم املؤمترأ ، يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات من 

 .وفعاليتها قرةالتدابري املتخذة مبوجب هذه الفيف ستعراض التقدم احملرز ، ٨االستعراض مبوجب الفقرة 

ء   استعراض املرفق 
ء لالتفاقية من جزأين. ويسرد اجلزء األول عملييت تصنيع ختضعا - ٧ ، ٥من املادة  ٢للفقرة  نيتكون املرفق 

ستخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف هاتني  ال يسمح أي طرف، من خالل اختاذ تدابري مناسبة،  اليت تقضي 
اء التدرجيي احملدد. ويسرد اجلزء الثاين ثالث عمليات تصنيع ختضع العمليتني  من  ٣ للفقرةبعد انقضاء موعد اإل

 تتخذها األطراف لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف هذه العمليات. التدابري اليت يتعني أن ددوحي، ٥املادة 

ء، يف موعد ال يتجاوز على أن يقوم مؤمتر األطرا ٥من املادة  ١٠وتنص الفقرة  - ٨ ستعراض املرفق  ف 
ريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، وجيوز له أن ينظر يف إدخال تعديالت على هذا املرفق وفقاً  مخس سنوات بعد 

ء، يراعي املؤمتر، على األقل، ما يلي:اعلى أنه عند استعراض  ٥من املادة  ١١. وتنص الفقرة ٢٧للمادة   ملرفق 

  ؛٥من املادة  ٩مقرتح مقدم مبوجب الفقرة أي   (أ)
  ؛٥من املادة  ٤املعلومات املتاحة مبقتضى الفقرة   (ب)

توافر بدائل خالية من الزئبق لألطراف، تتسم جبدواها التقنية واالقتصادية، مع مراعاة خماطرها   (ج)
 وفوائدها للبيئة والصحة.

ء بغية إدراج عملية تصنيع على أنه جيوز ألي طرف أن يقدم اقرتاح ٩وتنص الفقرة  - ٩ ًا لتعديل املرفق 
ويتضمن االقرتاح معلومات تتصل بتوافر بدائل من غري الزئبق للعملية  ،يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

 وجدواها التقنية واالقتصادية واملخاطر والفوائد البيئية والصحية.
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حتها األمانة  معلومات أ
على أن تقوم األمانة، استناداً إىل املعلومات املقدمة  ٥من املادة  ٤والفقرة  ٤املادة من  ٤تنص الفقرة  - ١٠

بات من األطراف، جبمع وحفظ املعلومات عن املنتجات املضاف إليها الزئبق والعمليات اليت تستخدم الزئبق أو مرك
للجمهور  على أنه جيوز لألمانة أن تتيح أيضاً  انوتنص، وأن جتعل هذه املعلومات متاحة للجمهور. الزئبق وبدائلها

 األطراف.تقدمها أي معلومات ذات صلة 

دية تقنيًا  ١٧وتنص املادة  - ١١ لبدائل ا على تبادل املعلومات بني األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة 
 ً أو مركبات الزئبق. وتنص املضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق للمنتجات واقتصاد

من هذه املادة على أن تيسر األمانة التعاون على صعيد تبادل املعلومات بني األطراف ومع املنظمات  ٣ الفقرة
ت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واملبادرات الدولية األخرى.   ذات الصلة، مبا فيها أما

ألحكام املذكورة أعاله األطراف وأ اليت ُقدمت منوأُتيحت املعلومات  - ١٢ صحاب املصلحة األخرين عمالً 
  .)١(على املوقع الشبكي لالتفاقية

  اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
يف عملية استعراض املرفقني ألف  أن ينظرمؤمتر األطراف يود يف مرفق هذه املذكرة مشروع مقرر. وقد  يرد - ١٣
ء   .لالتفاقية و

  

                                                           
)١(http://www.mercuryconvention.org/Implementation/InformationExchange/tabid/8081/    

language/en-US/Default.aspx.  
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  املرفق
ء :]--[/٣-املقرر ا ممشروع    استعراض املرفقني ألف و

  إن مؤمتر األطراف،
ستعراض تلزمان لالتفاقية  ٥من املادة  ١٠والفقرة  ٤ من املادة ٨أن الفقرة  إىليشري إذ  مؤمتر األطراف 

ء على التوايل يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ   ،املرفقني ألف و
ما جيب أن تراعيه األطراف حتددان  ٥من املادة  ١١والفقرة  ٤من املادة  ٩أن الفقرة  إىليشري أيضاً وإذ 

ء    على التوايل،لالتفاقية على األقل عند استعراض املرفقني ألف و
خذ يف اعتباره  من االتفاقية تطلب إىل مؤمتر األطراف أن يقوم، كجزء من  ٤من املادة  ٢الفقرة  أنوإذ 

ستعراض التقدم احملرز يف التدابري املتخذة مبوجب الفقرة ٤من املادة  ٨لية االستعراض مبوجب الفقرة عم من  ٢، 
  وفعاليتها، ٤املادة 

  ؛له اختصاصات على النحو الوارد يف تذييل هذا املقرر تشكيل فريق خرباء خمصص يقرر - ١
عن طريق ممثلي املكتب، ألربعة خرباء من األطراف  ،ترشيحاتتدعو إىل تقدمي  أن األمانة إىل يطلب -٢
  ؛املخصص اخلرباء فريقعمل  تدعم، وأن ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٢٩األمم املتحدة حبلول  مناطقمن  منطقةمن كل 

ستنفذ تدابري أو ا اليت أخطرت األمانة وقت تصديقها على االتفاقية  األطراف إىل يطلب - ٣
درجة يف اجلزء األول من املرفق ألف، أن تقدم حبلول  اسرتاتيجيات خمتلفة للتعامل مع

ُ
حزيران/يونيو  ٣٠املنتجات امل

 ؛لتخفيضات اليت حتققتكمي لتقريراً عن التدابري أو االسرتاتيجيات اليت نُفذت، مبا يف ذلك تقدير   ٢٠٢٠

 ؛املخصص فريق اخلرباءمن األطراف لكي ينظر فيها الواردة أن جتمع التقدميات  األمانة إىليطلب  - ٤

عداد وثيقة لكي ينظر فريق اخلرباء املخصصأن تقوم، استناداً إىل تقرير  ىل األمانةإيطلب أيضاً  - ٥  ،
فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الرابع، مع مالحظة أنه إذا تضمنت الوثيقة تعديالت مقرتحة على املرفقني ألف 

ء، يتعني على األمانة  موعد فرتة ال تقل عن ستة أشهر من مقرتح قبل  تعديل أي نص عن األطراف تبلغ أنو
حكام الفقرة   ؛٢٦من املادة  ٢اجتماع مؤمتر األطراف الذي سُيقرتح فيه اعتماده، عمًال 

يف اختاذ  وأن ينظر، فريق اخلرباء املخصصأن يستعرض يف اجتماعه الرابع التقدم الذي حققه يقرر  - ٦
 إجراءات إضافية.

  ]--[/٣-ا متذييل املقرر 
ملنتجات املُضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع مشروع اختصاصات لفريق خرباء خم صص معين 

  مركبات الزئبقاليت يستخدم فيها الزئبق أو 
  الوالية  -أوالً 

]، --[/٣-ا ماملقرر ل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما بشأن الزئبق يف اجتماعه الثالث، ومبوجب شكّ  - ١
ملهام خمصصاً فريق خرباء   التالية: لالضطالع 

لفقرة  )أ( ء لالتفاقية، مع مراعاة املعلومات املقدمة من األطراف عمالً   استعراض أحكام املرفقني ألف و
لفقرة عمالً يقدم ، وأي تقرير ٥من املادة  ٤والفقرة  ٤من املادة  ٤ من املعلومات  ، وغري ذلك٤من املادة  ٢ 

ملنتجات املضا  ف إليها الزئبق وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق، وبدائلها؛املتعلقة 
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ء، ألف املرفقني استعراض بشأن تقريره تقدمي   )ب(  مبوجب املتخذة التدابري يف احملرز التقدم ذلك يف مبا و
  الرابع؛ اجتماعه يف األطراف مؤمتر فيه ينظر لكي وفعاليتها، ٤ املادة من ٢ الفقرة

املواد غري املضاف  ومتييز اجلمركية لتحديد الرموزإضافة والية أخرى بشأن استخدام وتنسيق  ميكن[   )ج(
  .]إليها الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق ألف

 العضوية  -نياً 

، الذي سينتخب يف اجتماعه األول رئيسني مشاركني، من خرباء [تقنيني] فريق اخلرباء املخصصسيتألف  - ٢
طراف من مناطق األمم املتحدة اخلمس على النحو التايل: [أربعة] خرباء من الدول األفريقية، و[أربعة] األ تسميهم

من دول أمريكا  خرباء من دول آسيا واحمليط اهلادئ، و[أربعة] خرباء من دول أورو الشرقية، و[أربعة] خرباء
خرى. وقبل االجتماع األول للفريق، األدول الالالتينية والبحر الكارييب و[أربعة] خرباء من دول أورو الغربية و 

تمع  سيقوم الفريق وأمانة االتفاقية بدعوة [عشرة] خرباء من املنظمات احلكومية الدولية، وقطاع الصناعة، وا
تمع العلمي للمشاركة  بصفة مراقبني. وجيوز للفريق أيضاً أن يدعو إىل تقدمي مسامهات من احلكومات، املدين وا

تمع املدين ملساعدته يف عمله، حسب االقتضاء.  واملنظمات احلكومية الدولية، ومنظمات قطاع الصناعة وا

ا ل  -لثاً   ألعضاء واملراقبني املؤهالت املوصى 

االت التالية:فريق اخلرباء املخصص ينبغي أن يتمتع أعضاء ومراقبو  - ٣  خبربة يف جمال على األقل من ا

  استخدام الزئبق ومركبات الزئبق يف املنتجات أو عمليات التصنيع؛  (أ)

  التأثري البيئي والصحي للتعرض للزئبق؛  (ب)
  السياسات التنظيمية ملعاجلة خماطر الزئبق على صحة اإلنسان والبيئة؛  (ج)

  .]اجلمركية و/أو التجارة يف املنتجات املضاف إليها الزئبق لرموزايف اخلربة [  (د)

 املوظفون  -رابعاً 

 رئيسني مشاركني لتيسري اجتماعاته.فريق اخلرباء املخصص سينتخب  - ٤

 األمانة  -خامساً 

 ستقدم أمانة االتفاقية الدعم هلذا الفريق. - ٥

 املسائل اإلدارية واإلجرائية  -سادساً 

 ، مع إدخال ما يلزم من تعديالت.ملؤمتر األطراف على هذا الفريقالنظام الداخلي  سينطبق - ٦

 االجتماعات  -سابعاً 

لوسائل اإللكرتونية وسيجتمع وجهًا لوجه [مرتني] على األقل خالل فريق اخلرباء املخصص سيعمل  - ٧
 الجتماع الرابع ملؤمتر األطراف.اليت تسبق افرتة ما بني الدورتني 

 اللغة  -مناً 

  اإلنكليزية هي لغة عمل الفريق. ستكون اللغة - ٨

___________  


