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

 الدورة السادسة
 1024 مربنوفالثاين/ تشرين 7 - 3، بانكوك

*( من جدول األعمال املؤقتد) 3البند 
 

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

 بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء نفاذها

والضيق  الحرفيعدين الذهب اقتراح أولي لتوجيه ومساعدة البلدان التي توجد بها أنشطة ت
 النطاق في وضع خطهها الوطنية

 مذكرة من األمانة

يضع كل طرف أبلغ من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بأن  7)أ( من املادة  3تقضي الفقرة  - 2
األمانة بوجود أنشطة كبرية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ومعاجلته على أراضيه خطة عمل وطنية 

 للمرفق جيم باالتفاقية وأن ينفذها.وفقاً 
وقد ظلت األنشطة الرامية ملعاجلة الشواغل الرئيسية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق  - 1

اجلهة  ،النطاق قيد التنفيذ لعدة سنوات وتقودها بصورة أولية منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
ربنامج األمم املتحدة للبيئة. شراكة الزئبق العاملية التابعة لحتت مظلة احلالية جملال الشراكة  كةاملشار  الرائدة

وقد وضعت توجيهات ضمن نطاق جمال الشراكة تعاجل الكثري من اجملاالت الرئيسية احملددة للعمل يف 
املرفق جيم باالتفاقية. ووضعت وثيقة توجيهية بشأن وضع خطة اسرتاتيجية وطنية من جانب الشراكة 

وقد وضعت هذه الوثيقة هبدف التصدي  (2)تنادًا إىل التجارب املستقاة من استخدامها.ونقحت اس
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، متاحة على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقخطة اسرتاتيجية وطنية خلفض استخدام الزئبق يف أنشطة وثيقة توجيهية:   (2)
 .www.unep.org/chemicalsandwaste/NationalStrategicPlan/tabid/53985/Default.aspx الرابط
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أُلطر القانونية وتشتمل على استعراض للقضايا تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق بطريقة شاملة 
تقدم توجيهات بشأن وضع ميزانيات كما   ،والتثقيفية واالقتصادية والتنظيمية واأُلطر املتعلقة باإلنفاذ

 وخطط عمل وحتدد املصادر احملتملة للتمويل والشركاء.
وقد طلب مؤمتر املفوضني يف قراره بشأن الرتتيبات يف الفرتة االنتقالية  - 3
(UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4)إىل اللجنة أن تدعم، بطريقة عملية تتسق مع أولويات ، املرفق األول ،

تيسر سرعة بدء نفاذ طة املطلوبة مبقتضى االتفاقية أو اليت تشجع عليها االتفاقية واليت االتفاقية، األنش
، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص توجيه ومساعدة البلدان اليت توجد االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء نفاذها

 صة هبا.ق يف وضع خطط العمل الوطنية اخلاتعدين الذهب احلريف والضيق النطانشطة أهبا 
وقد ترغب اللجنة يف دراسة ما إذا كان من املمكن أن تشكل التوجيهات اليت وضعت يف إطار  - 4

شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة أساسًا لتوجيهات بشأن وضع خطة عمل وطنية 
لتعاون مع جمال الشراكة املتعلق وأن تطلب إىل األمانة، با الذهب احلريف والضيق النطاقتتعلق بتعدين 

ربنامج األمم املتحدة للبيئة، التابعة لشراكة الزئبق العاملية اخلاص ب تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقب
التفاقية اجملاالت الواردة يف املرفق جيم باأن تنقح الوثيقة التوجيهية وفق ما هو مطلوب ملعاجلة مجيع 

 جنة يف دورهتا السابعة.ملواصلة دراستها من جانب الل
___________ 


