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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 4027 سبتمرب/أيلول 42-42 جنيف،
 *من جدول األعمال ادلؤقت 2البند 

نجازات لجنة التفاوض الحكومية الدولية تقرير عن إ
 إلعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

إنجازات لجنة التفاوض الحكومية الدولية إلعداد صك عالمي ملزم قانونًا بشأن تقرير عن 
 الزئبق

 مذكرة من األمانة
جلنة التفاوض احلكومية  لألعمال اليت اضطلعت هبا تتشرف األمانة بأن تقدم يف مرفق ىذه ادلذكرة موجزاً  -2

جمللس إدارة برنامج األمم  42/2بشأن الزئبق، ادلنشأة مبوجب ادلقرر  الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً 
إىل  4020ادلتحدة للبيئة. ويغطي التقرير الفرتة ادلمتدة من الدورة األوىل للجنة ادلعقودة يف حزيران/يونيو 

 .4027ق ادلعقود يف أيلول/سبتمرب يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئباالجتماع األول دلؤمتر األطراف 
بالتقرير ويُعرب عن تقديره للجنة التفاوض احلكومية الدولية لكل  وقد يود مؤمتر األطراف أن حييط علماً  -4

 ما حققتو من إصلازات.
  

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1. 
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 المرفق
 قانوناً بشأن الزئبق تقرير عن إنجازات لجنة التفاوض الحكومية الدولية إلعداد صك عالمي ملزم

 مقدمة -أوالً 
، 4002إىل عام  4007جرى النظر يف أنسب آلية دلعاجلة مسألة الزئبق العادلية خالل الفرتة من عام  -2

طلب رللس إدارة برنامج  4002. ويف شباط/فرباير النهج الطوعية وادللزمة قانوناً  ت العملية يف نفس الوقتومشل
ير التنفيذي تشكيل جلنة تفاوض حكومية دولية ُتكلف مبهمة إعداد صك عادلي األمم ادلتحدة للبيئة إىل ادلد

على  4022شباط/فرباير  42الصادر يف  4٢/٣يف مقرره  بشأن الزئبق. وأكد رللس اإلدارة رلدداً  ملزم قانوناً 
، قد 42/٣و 4٣/2ن ؛ وكان القراران السابقان، ومها القرارا42/2والية اللجنة ادلبينة يف اجلزء الثالث من مقرره 

 مهدا الطريق لبدء عملية التفاوض.
على أن تنجز اللجنة عملها قبل الدورة العادية السابعة والعشرين جمللس اإلدارة ادلقرر  42/2ونص ادلقرر  -4

مع تلك الوالية، عقدت اللجنة مخس دورات. وتوصلت اللجنة يف دورهتا  . ومتشياً 402٣عقدىا يف عام 
صو  الصيغة النهائية لنص مشروع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، اليت اعُتمدت وفت  باب اخلامسة إىل اتفاق خب

. مث عقدت 402٣التوقيع عليها خالل مؤمتر دبلوماسي عقد يف كوماموتو باليابان يف تشرين األول/أكتوبر 
ر ادليت باألردن يف ، والثاين يف البح4022اللجنة اجتماعني، أحدمها يف بانكوك يف تشرين الثاين/نوفمرب 

، لتيسري التعجيل بدخول االتفاقية حيز النفاذ وتنفيذىا على ضلو فعال بعد دخوذلا حيز 402٢آذار/مارس 
 النفاذ.

 بشأن الزئبق وضع صك ملزم قانوناً  -ثانياً 
، نقطة 4020حزيران/يونيو  22إىل  7شكلت الدورة األوىل للجنة، ادلعقودة يف استكهومل يف الفرتة من  -٣
النطالق الرمسية للمفاوضات، وذلك باعتماد النظام الداخلي الذي سينظم عمل اللجنة، وانتخاب رئيسها ا

مكتب اللجنة. مث أُتيحت الفرصة للمندوبني  فرناندو لوغريس )أوروغواي( وتسعة نواب للرئيس، يشكلون معاً 
ضية. واختتمت اللجنة عملها بأن لعرض آرائهم بصورة أولية عن كل من األحكام ادلدرجة يف الوالية التفاو 

طلبت إىل األمانة إعداد وثائق إضافية لدعم ادلناقشة خالل الدورة الثانية للجنة، مبا يف ذلك ورقة تتضمن 
 .42/2لى ضلو ما دعا إليو ادلقرر مشروع العناصر احملتملة لإلطار الشامل وادلناسب بشأن الزئبق ع

ادلتعاقبة دلشاريع العناصر ومشروع النهج الشامل وادلناسب لنص للصيغ  شامالً  وأجرت اللجنة استعراضاً  -2
كانون   42إىل  42بشأن الزئبق يف دوراهتا الثانية ادلعقودة يف شيبا باليابان يف الفرتة من  صك عادلي ملزم قانوناً 

شرين الثاين/نوفمرب ت 2من تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣2، والثالثة ادلعقودة يف نريويب يف الفرتة 4022الثاين/يناير 
 4024متوز/يوليو  4حزيران/يونيو إىل  47، والرابعة ادلعقودة يف بونتا ديل إسيت بأوروغواي يف الفرتة من 4022

(، وىي UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3و UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3و UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3 ائق)انظر الوث
. واختتمت ادلقدمة خطياً  اآلراءعرب عنها أثناء ادلناقشات و صيغ أعدهتا األمانة لكل دورة على أساس اآلراء ادل

اللجنة دورهتا الرابعة بأن طلبت إىل الرئيس أن يُعد مشروع نص للرئيس لكي تنظر فيو يف دورهتا اخلامسة، وىو 
سعى فيو إىل تضييق ىوة  توافقياً  روع الصك بشأن الزئبق، اقرتح فيو الرئيس نصاً شعبارة عن صيغة لنص م

الفات بني سلتلف ادلواقف اليت تبنتها األطراف. ويف الدورة نفسها كلفت اللجنة األمانة بععداد مشروع اخل
عناصر الوثيقة اخلتامية ادلقرر اعتمادىا خالل مؤمتر ادلفوضني الذي مت فيو اعتماد االتفاقية وفت  باب التوقيع 
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نها كيفية الرتويج لصك الزئبق والتأىب لتنفيذه عليها. وكان من ادلقرر أن يتناول ذلك ادلشروع مجلة أمور م
ادلبكر؛ وترتيبات الفرتة االنتقالية ادلمتدة بني تاريخ توقيع الصك وتاريخ دخولو حيز النفاذ، مبا يف ذلك ترتيبات 

 .ادلساعدة ادلالية والتقنية خالل تلك الفرتة؛ والرتتيبات ادلتعلقة باألمانة
، استخدمت 402٣كانون الثاين/يناير   22إىل  2٣جنيف يف الفرتة من  ويف الدورة اخلامسة ادلعقودة يف -2

( كأساس للمناقشة. ومس  النص بسد UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3اللجنة ادلشروع الذي أعده الرئيس )انظر 
 عن نص صك عادلي ملزم قانوناً  متخضعدد من الثغرات، شلا أدى إىل إحراز تقدم سريع يف بعض اجملاالت، و 

ئبق بعد ساعات طويلة من ادلفاوضات، وبذلك ُولدت اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. وطلبت اللجنة بشأن الز 
الدورة الرابعة )انظر  يف أعقابإىل األمانة حتديث عناصر مشروع الوثيقة النهائية اليت أعدهتا  أيضاً 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6.) 
مة، إىل جانب االجتماعات ادلصغرة، مبا يف وجرت األعمال أثناء دورات اللجنة يف ىيئة جلسات عا -٢

ذلك أفرقة االتصال والصياغة واألفرقة األخرى. وخالل الدورة الثانية للجنة أنشئ فريق قانوين برئاسة سوزان 
بينياز )الواليات ادلتحدة األمريكية( لدراسة العناصر اليت مت التوصل إىل اتفاق جوىري بشأهنا، لكفالة مراعاة 

تسليط الضوء يف نص العناصر الفردية ويف العالقات بينها، مع  ة وجتسيدىا على ضلو صحي  قانونياً نوايا اللجن
أي غموض أو تعارض زلتمل ديكن أن يتطلبا مواصلة اللجنة النظر يف ادلسألة. وقبل الدورة اخلامسة للجنة، على 

ليت وافقت عليها اللجنة؛ واستعرض إىل هنج السياسات ا أعد الفريق القانوين مشاريع أحكام الصك استناداً 
مشاريع األحكام اليت أعدهتا اللجنة واألفرقة األخرى؛ ودرس مدى اتساق سلتلف مشاريع األحكام، مع 

رة للجنة أو األفرقة األخرى بشأن أية مسائل قانونية تنشأ. وخالل و ادلش ىمواءمتها حسب االقتضاء؛ وأسد
تعليقات ذات  أبدىلقانوين مجيع النصو  اليت أعدهتا أفرقة االتصال و الدورة اخلامسة للجنة، استعرض الفريق ا

 ل إحالتها إىل اللجنة العتمادىا.طبيعة قانونية بشأهنا قب
وباإلضافة إىل ذلك ُأصلزت أعمال ىامة خالل فرتات ما بني الدورات، بني الدورتني األوىل واخلامسة.  -7

شاركة يف عدد من ادلشاورات اإلقليمية وغريىا. وأنشئ خالل وُدعيت احلكومات إىل اإلسهام بتقارير خطية وادل
الدورة الثالثة اجتماع للخرباء بني الدورات معين بادلوارد ادلالية وادلساعدة التقنية وادلساعدة يف رلال التنفيذ، 

ق لدعم برئاسة عادل الشافعي عثمان )مصر( وجوىانا ليسنغر بيتز )السويد(. وكذلك أتي  عدد كبري من الوثائ
من وثائق ادلعلومات خالل  42من وثائق االجتماعات و ٢2مناقشات اللجنة، حيث ُأصدر يف اجملموع ما يبلغ 

 رتني األوىل واخلامسة.الفرتة بني الدو 
 اعتماد اتفاقية ميناماتا والوثيقة الختامية وفتح باب التوقيع عليهما  -ثالثاً 

رين األول/أكتوبر تش 22و 20ُعقد مؤمتر ادلفوضني بشأن اتفاقية ميناماتا يف كوماموتو باليابان يومي  -2
 2و 7تشرين األول/أكتوبر واجتماع حتضريي يف كوماموتو يومي  2تتاحي يف ميناماتا يوم فعقب حفل ا 402٣

القرارات الواردة فيها، وفُت  باب التوقيع تشرين األول/أكتوبر. واعتمد ادلؤمتر نص االتفاقية والوثيقة اخلتامية و 
ووقعت الوثيقة ومنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي دولة  24ووقعت االتفاقية االتفاقية والوثيقة اخلتامية، على 

 القتصادي خالل ادلؤمتر.لتكامل اة اقليمية لومنظم ةدول 224اخلتامية 
 جتماع األول لمؤتمر األطرافولال التحضير لدخول االتفاقية حيز النفاذ -رابعاً 

دخوذلا حيز النفاذ،   بعدلدخول االتفاقية حيز النفاذ على ضلو سريع وتنفيذىا على ضلو فعال  سهيالً ت -2
حيز النفاذ، دعا مؤمتر  ادخوذل بعدومن أجل تيسري التعجيل ببدء نفاذ االتفاقية وتنفيذىا على ضلو فعال 
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يف الفرتة االنتقالية، كما دعا ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل ادلفوضني يف قراره ادلتعلق بالرتتيبات 
عقد اجتماعات أخرى للجنة التفاوض احلكومية الدولية خالل الفرتة بني تاريخ فت  باب التوقيع عليها وموعد 

 تفاقية.افتتاح االجتماع األول دلؤمتر األطراف يف اال
 ماعني آخرين خالل تلك الفرتة، حيث عقدت دورهتا السادسة يفونتيجة لذلك نظمت اللجنة اجت -20

، ودورهتا السابعة يف البحر ادليت باألردن يف الفرتة 4022تشرين الثاين/نوفمرب  7إىل  ٣بانكوك يف الفرتة من 
. واسرتشدت اللجنة يف عملها بادلهام اليت حددىا مؤمتر ادلفوضني يف 402٢آذار/مارس  22إىل  20من 
من قراره بشأن الرتتيبات يف الفرتة االنتقالية، فيما يتعلق بوضع البنود الالزمة للتنفيذ  2إىل  2ت من الفقرا

(؛ وادلسائل اليت تقتضي االتفاقية أن 2)الفقرة واعتمادىا بصورة مؤقتة دخوذلا حيز النفاذ  بعدالفعال لالتفاقية 
واالعتماد ادلؤقت للتوجيهات واإلجراءات يف انتظار (؛ ٢يبت فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول )الفقرة 

؛ وتقدمي الدعم إىل األنشطة اليت تطلبها االتفاقية أو (7)الفقرة  من جانب مؤمتر األطراف اعتمادىا رمسياً 
 .(2)الفقرة  تشجعها لتيسري التعجيل بدخول االتفاقية حيز النفاذ وتنفيذىا الفعال بعد دخوذلا حيز النفاذ

بصورة مؤقتة  -يف عدد من اجملاالت، حيث اعتمدت كبرياً   لجنة خالل تلك الدورات تقدماً وأحرزت ال -22
النماذج والتوجيهات ذات الصلة الستخدامها مبوجب  - يف انتظار االعتماد الرمسي من جانب مؤمتر األطراف

قة باإلعفاءات ادلتاحة لألطراف ادلتعل ٢مبصادر اإلمداد بالزئبق وجتارتو، وادلادة ادلتعلقة من االتفاقية،  ٣ادلادة 
على االستخدام ادلؤقت  ادلتعلقة باالنبعاثات. ويف الدورة السابعة، وافقت اللجنة أيضاً  2عند الطلب، وادلادة 

ادلتعلقة بوضع خطة عمل وطنية للتقليل من استخدام الزئبق، والتخلص منو حيثما  7للتوجيهات يف إطار ادلادة 
تساعد البلدان يف شكلها احلايل خالل وىي توجيهات وعلى نطاق ضيق،  ىب ِحَرفياً أمكن، يف رلال تعدين الذ

 واالجتماع األول دلؤمتر األطراف.فرتة ما بني الدورة 
بفضل العمل الشاق الذي اضطلع بو فريق اخلرباء  2وقد حتققت النتيجة الناجحة فيما يتعلق بادلادة  -24

فرعية حتت إشراف اللجنة من أجل وضع التوجيهات ادلطلوبة يف  التقنيني الذي أنشأه مؤمتر ادلفوضني كهيئة
من االتفاقية. وعلى وجو اخلصو ، قام الفريق برئاسة عادل الشافعي عثمان )مصر( وجون روبرتس  2ادلادة 

)ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية( بععداد مشروع توجيهات بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة 
، وبشأن 2)ب( من ادلادة  4ضل ادلمارسات البيئية، وبشأن ادلعايري اليت قد تضعها األطراف مبوجب الفقرة وأف

من ادلادة  2إعداد قوائم جرد االنبعاثات، وكذلك بشأن تقدمي الدعم لألطراف يف تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة 
 وأحال ذلك ادلشروع إىل اللجنة يف دورهتا السابعة.، والسيما حتديد األىداف واحلدود القصوى لالنبعاثات، 2
ادلتعلقة باآللية ادلالية لالتفاقية، مبا يف ذلك إنشاء فريق خرباء  2٣يف إطار ادلادة  وُأحرز التقدم أيضاً  -2٣

عامل سلصص معين بالتمويل خالل الدورة السادسة للجنة، يشرتك يف رئاستو جيليان غوتري )جامايكا( وغريغ 
ا(، ُكلف مبهمة تقدمي إسهامات يف الدورة السابعة خبصو  تنفيذ قرار مؤمتر ادلفوضني ادلتعلق فيليك )كند

بالربنامج الدويل ادلخصص لدعم بناء القدرات وتقدمي ادلساعدة التقنية. وعلى الرغم من تبقي عدد صغري من 
إىل عمل  دورهتا السابعة، استناداً  التفاصيل اليت ينبغي أن يبت فيها مؤمتر األطراف، فقد اتفق أعضاء اللجنة يف

، ذلك الفريق، على أن يقوم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بدور ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدويل ادلخصص. وأخرياً 
بصورة مؤقتة، وأحالت إىل رللس مرفق البيئة العادلية، مشروع توجيهات  اعتمدت اللجنة يف دورهتا السابعة أيضاً 

 بني رللس ادلرفق ومؤمتر األطراف.ومذكرة تفاىم منقحة خاصة بادلرفق 
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ادلتعلقة بتوقيت التقارير  42وكذلك عقدت اللجنة مناقشات مثمرة بشأن مسائل أخرى، منها ادلادة  -22
ادلتعلقة بالنظام الداخلي والقواعد ادلالية ادلقرر أن يعتمدىا مؤمتر األطراف لنفسو وذليئاتو  4٣وشكلها، وادلادة 

احلل خالل اجتماع مؤمتر يف اجتماعو األول. وُحل عدد كبري من ادلسائل، وبقيت مسائل أخرى تنتظر الفرعية 
 األطراف.

وبناء على طلب اللجنة يف دورتيها السادسة والسابعة، أسهمت احلكومات واجلهات ادلعنية األخرى  -22
ي. واضطلعت األمانة بأعمال بتقدمي بيانات خطية خبصو  عدد من ادلسائل األخرى لزيادة دعم العمل اجلار 

على الدورتني السادسة والسابعة للجنة، وستحال إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها يف اجتماعو األول  تقنية عطفاً 
ادلتعلقة  20وعلى نطاق ضيق؛ وادلادة  ادلتعلقة بتعدين الذىب ِحَرفياً  7نتائُج تلك األعمال فيما خيص ادلادة 

 24ادلتعلقة بنفايات الزئبق؛ وادلادة  22وادلادة  ؛ئيًا للزئبق، خبالف نفايات الزئبقبالتخزين ادلؤقت السليم بي
 ، قررت اللجنة أيضاً 22ادلتعلقة بتقييمات الفعالية. وفيما يتعلق بادلادة  44وادلادة  ؛ادلتعلقة بادلواقع ادللوثة بالزئبق

ات الصلة اجلهود غري الرمسية القرتاح عتبات اخلربة الفنية ذاجلهات اليت متلك يف دورهتا السابعة أن تواصل 
األمانة  توفري خدمات، سُيدعى مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول إىل النظر يف تقرير منق  عن مناسبة. وأخرياً 

 خبصو  ادلوقع اجلغرايف لألمانة. الدائمة، وكذلك عرض حكومة سويسرا
اع األول لألطراف، وللتعجيل بدخول اتفاقية وشلا ال شك فيو أن اللجنة مهدت الطريق لنجاح االجتم -2٢

ميناماتا حيز النفاذ وتنفيذىا على ضلو فعال، وذلك من خالل ما اضطلعت بو من أعمال يف دورتيها األخريتني، 
وىي أعمال دعمتها جهود كبرية يف فرتات ما بني الدورات، مبا يف ذلك البيانات ادللتمسة من احلكومات 

صلة بشأن عدد من ادلسائل، وإعداد الوثائق الداعمة، حيث أُعد ألغراض الدورتني واجلهات األخرى ذات ال
من وثائق ادلعلومات، وعقد ادلشاورات اإلقليمية وغريىا من  42من وثائق االجتماعات و 22السادسة والسابعة 
 واالنبعاثات. عن اجتماعات اخلرباء يف فرتات ما بني الدورات للنظر يف مسائل التمويل ادلشاورات، فضالً 

__________ 


