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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك
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*
البند  4من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتة خالل الفترة التي تسبق
بدء نفاذ االتفاقية

تقرير مرحلي عن عمل األمانة المؤقتة في الفترة منذ الدورة السادسة للجنة التفاوض
الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 0يف الفقرة  00من قراره بشأف الًتتيبات يف الفًتة ادلؤقتة قبل بدء نفاذ االتفاقية
( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األوؿ) ،طلب مؤدتر ادلفوضني ادلعين باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق إىل ادلدير
التنفيذي لبنام األم ادلتحدة للبيةة توف ر ددمات األمانة ادلؤقتة لدع جلنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية
بإعداد صك عادلي ملزـ قانوناً بشأف الزئبق ودع أنشطتها إىل حني انعقاد االجتماع األوؿ دلؤدتر األطراؼ .ويف
الفقرة  06من ىذا القرار ،طلب ادلؤدتر إىل األمانة ادلؤقتة التعاوف والتنسيق ،حسب االقتضاء ،مع اجلهات
الفاعلة األدرى ذات الصلة ،دبا فيها أمانة اتفاقية بازؿ بشأف التحك يف نقل النفايات اخلطرة والتذلص منها
عب احلدود ،واتفاقية روترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن عل على مواد كيميائية ومبيدات آفات
معينة دطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة من أجل االستفادة
الكاملة من اخلبات والدراية ذات الصلة .ويف الفقرة  01من القرار ،طلب ادلؤدتر إىل ادلدير التنفيذي تيس ر
األنشطة على ادلستويني اإلقليمي والقطري لدع التنفيذ يف الفًتة ادلؤقتة بطريقة تتس بالفعالية والكفاءة.
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 - 6وق ػػػ دـ موجػ ػز لألنشط ػ ػة اليت اضطلعػ ػت هب ػ ػا األمان ػ ػة ادلؤقتػ ػة استجاب ػ ػة ذل ػ ػذه الطلبػ ػ ػات
( ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22و ،Corr.1و gUNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/7إىل جلنة التفاوض احلكومية
الدولية يف دورهتا السادسة اليت انعقدت يف الفًتة من  1إىل  3تشرين الثاين/نوفمب  6104يف بانكوؾ .ويوجز
ىذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا األمانة ادلؤقتة منذ انعقاد الدورة السادسة للجنة واليت تشمل
عملها دعماً للجنة وأنشطتها على حد سواء إىل حني انعقاد االجتماع األوؿ دلؤدتر األطراؼ وبدء عملو لدع
التصديق والتنفيذ ادلبكر التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق من جانب األطراؼ.

ثانياً  -دعم لجنة التفاوض الحكومية الدولية وأنشطتها إلى حين انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف
ألف  -الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية
 - 1ال تزاؿ األمانة ادلؤقتة بصدد تنظي الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية .ومشلت ىذه
العملية حترير دطابات الدعوة وإرساذلا ،فضالً عن تنظي ادلسائل اللوجستية ،والعمل بالتعاوف الوثيق مع البلد
ادلضيف ،األردف ،لوضع الًتتيبات وإبراـ االتفاقات الالزمة ،وحتديد مكاف االجتماع .ومشلت األنشطة األدرى
ترتيب ددمات دع ادلؤدتر ،وتنظي سفر ادلشاركني ادلمولني ،ودع أنشطة مكتب جلنة التفاوض احلكومية
الدولية ،وإعداد وثائق االجتماع لتنظر فيها اللجنة.
 - 4ومت االضطالع باألنشطة اللوجستية بدع من موظفي فرع ادلواد الكيميائية والنفايات التابع لشعبة
التكنولوجيا ،والصناعة ،واالقتصاد يف برنام األم ادلتحدة للبيةة ،ومن مكتب األم ادلتحدة خلدمات ادلشاريع
الذي يساعد يف الًتتيبات ادلتعلقة بسفر ادلشاركني الذين يت دتويل تكاليف مشاركته  .وكذلك يدع موظفو
فرع ادلواد الكيميائية والنفايات تنظي أنشطة جانبية يف أثناء الدورة السابعة .وقدمت أمانة اتفاقيات بازؿ
وروترداـ واستكهومل الدع إلنشاء موقع لتقاس الوثائق الستذدامو يف أثناء الدورة السابعة .وسيقدـ فرع ادلواد
الكيميائية والنفايات وأمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل الدع لألمانة ادلؤقتة من أجل تصريف أعماؿ
الدورة.
 - 1وتولت األمانة ادلؤقتة قيادة إعداد ادلواد التقنية ،وبصفة داصة وثائق االجتماع ،دبسامهة كب رة من أمانة
اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل ،وشراكة الزئبق العادلية التابعة لبنام األم ادلتحدة للبيةة (وبصفة داصة
اجلهات القيادية ادلشاركة يف بعض رلاالت الشراكة) ،واجلهات الفاعلة ادلعنية األدرى ،ومنظمة الصحة العادلية.
 - 2وقدمت أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل مسامهات أساسية يف الوثائق يف اجملاالت اليت تتمتع
فيها خببة داصة ،مثل الضوابط على الواردات والصادرات ،والتذزين ،والنفايات ،وادلواقع ادللوثة ،والرصد
واإلبالغ .ودتت االستفادة من اخلبة اليت اكتسبتها االتفاقيات يف وضع مشروع النظاـ الدادلي
( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/13ومشروع القواعد ادلالية دلؤدتر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا
( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/14ومها ادلشروعاف اللذاف نظرت فيهما جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا
السادسة .وستساعد نسخ ىذه الوثائق اليت عرضت يف الدورة السابعة يف مواصلة مناقشة العمل الذي أجنز يف
الدورة السادسة .واستناداً إىل دبهتا يف العمل مع مرفق البيةة العادلية ،سامهت أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ
واستكهومل أيضاً يف وضع مشروع مذكرة التفاى بني مؤدتر األطراؼ يف االتفاقية ورللس مرفق البيةة العادلية،
ومشروع ادلبادئ التوجيهية للمرفق بشأف االسًتاتيجيات والسياسات الشاملة ،واألولويات البنارلية ،وأىلية
احلصوؿ على ادلوارد ادلالية واستذدامها ،وبشأف القائمة اإلرشادية لفةات األنشطة اليت ميكن أف حتصل على
الدع من الصندوؽ االستةماين للمرفق .وقد أدذ ادلدير التنفيذي دبة ومسامهة أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ
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واستكهومل يف االعتبار يف تقريره عن ادلقًتحات ادلتعلقة بكيفية أداء األمانة
( ،gUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15وكذلك يف وثيقة ادلعلومات اليت أعدىا بناء
ادلذصص ادلعين بالتمويل وادلتعلقة خبيارات ادلؤسسات ادلضيفة للبنام الدويل
القدرات وتقدمي ادلساعدة التقنية ادلشار إليو يف الفقرة ( 2ب) من ادلادة
(.gUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6

الدائمة لالتفاقية دلهامها
على طلب فريق اخلباء
احملدد اخلاص بدع بناء
 01من اتفاقية ميناماتا

 - 3وسامهت شراكة الزئبق العادلية التابعة لبنام األم ادلتحدة للبيةة يف إعداد الوثائق ادلتعلقة باألنشطة
اليت مت االضطالع هبا يف إطار الشراكات الطوعية ،وغ رىا من ادلواد اليت ميكن أف تشكل أساساً للمبادئ
التوجيهية ادلطلوبة دبوجب اتفاقية ميناماتا .وأعدت جهة الشراكة ادلعنية الوثيقة التوجيهية بشأف تعدين الذىب
احلريف والضيق النطاؽ ،بينما مت التماس مسامهة اجلهات ادلعنية األدرى عن طريق أمانة الشراكة .وعملت األمانة
ادلؤقتة بشكل وثيق مع أمانة مرفق البيةة العادلية يف إعداد الوثائق ذات الصلة دبشروع مذكرة التفاى بني مؤدتر
األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا ورللس ادلرفق ،ومشروع ادلبادئ التوجيهية للمرفق .وجرى التماس مسامهة منظمة
الصحة العادلية ،وبوجو داص فيما يتعلق دبسألة وسائل احلصوؿ على بيانات الرصد ذات الصلة بفعالية التقيي .
 - 4وباإلضافة إىل اسهامها يف إعداد وثائق االجتماع ،دعيت كل منظمة مسامهة يف عمل األمانة ادلؤقتة،
وبصفة داصة يف رلاؿ دع التصديق والتنفيذ ادلبكر ،إىل تقدمي تقرير مرحلي عن عملها للدورة السابعة .وبناء
على ذلك ،سيتاح للجنة يف دورهتا السابعة تقرير مرحلي عن شراكة الزئبق العادلية التابعة لبنام األم ادلتحدة
للبيةة (انظر  ،gUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/3وتقرير عن األنشطة اليت اضطلعت هبا كافة ادلنظمات الشريكة
األدرى (انظر .gUNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4
باء  -اجتماعات مكتب لجنة التفاوض الحكومية الدولية
 - 5منذ الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ،عقد اجتماعاف للمكتب ،أحدمها يف 61
نيساف/أبريل  6101عن طريق التداوؿ من بعد ،يف حني كاف اآلدر اجتماعاً مباشراً عقد يف موسكو يومي 0
و 6دتوز/يوليو  .6101ومن ادلقرر عقد اجتماع مباشر ثاف يف جاكرتا يومي  04و 05كانوف الثاين/يناير
 .6102ومن األىداؼ الرئيسية ذلذه االجتماعات حصر نتائ الدورة السادسة للجنة ،وضماف التذطيط
الكايف للدورة السابعة ،والنظر يف ادلسائل اليت ينبغي تناوذلا يف الدورة السابعة للجنة ،وإجراء مناقشات
لالسًتاتيجيات والسياسات ،ووضع اخلطط اللوجستية للدورة السابعة .وميكن االطالع على تقارير اجتماعات
ادلكتب على ادلوقع الشبكي لالتفاقية( .)0وكذلك تناولت ىذه االجتماعات ،بوجو داص ،التعاوف بني أمانة
مرفق البيةة العادلية وأمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل عن طريق اإلحاطات وادلعلومات ادلستجدة اليت
قدمتها األمانتاف.
 - 01ودعمت األمانة ادلؤقتة تنظي ىذه االجتماعات عن طريق التحض ر اللوجسيت ،وتوف ر ادلعلومات
الضرورية قبل انعقاد االجتماعات ويف أثناء انعقادىا.

(.http://mercuryconvention.org/Negotiations/INCBureau/tabid/3827/Default.aspx )0
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جيم  -االجتماعات اإلقليمية استعداداً للدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية
 - 00يف سياؽ االستعداد للدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ،تولت األمانة ادلؤقتة أيضاً تنظي
سلسلة من االجتماعات اإلقليمية دلناطق أفريقيا ،وآسيا واحمليط اذلادئ ،ووسط وشرؽ أوروبا وآسيا الوسطى،
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .ودعت حكومات عديدة إىل عقد ىذه االجتماعات دلساعدة ادلناطق
يف التحض ر للدورة السابعة للجنة واالجتماع األوؿ دلؤدتر األطراؼ .وستعقد ىذه االجتماعات على النحو
التايل:
جاكرتا؛

(أ)

بالنسبة دلنطقة آسيا واحمليط اذلادئ ،يف الفًتة من  61إىل  66كانوف الثاين/يناير  6102يف

(ب) بالنسبة دلنطقة أفريقيا ،يف الفًتة من  6إىل  4شباط/فباير  6102يف لوساكا؛
(ج) بالنسبة دلنطقة وسط وشرؽ أوروبا وآسيا الوسطى ،يومي  1و 4شباط/فباير  ،6102يف برنو،
اجلمهورية التشيكية؛
(د) وبالنسبة دلنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف الفًتة من  5إىل  06شباط/فباير 6102
يف مونتفيديو.
 - 06واذلدؼ العاـ ذلذه االجتماعات ىو ادلسامهة يف جناح الدورة السابعة للجنة بإتاحة الفرصة لبلداف
ادلناطق للتشاور فيما بينها قبل انعقاد الدورة للنظر يف وثائق االجتماعات ،ومناقشة ادلسائل ادلوضوعية الواردة يف
جدوؿ أعماؿ الدورة ،وحتديد األولويات والتحديات اإلقليمية ،وتيس ر التحض ر للمواقف اإلقليمية .وستتضمن
االجتماعات اإلقليمية عرضاً تقدمو األمانة ادلؤقتة لوثائق الدورة السابعة ،تتبعو مناقشات فيما بني احلكومات،
واحتماؿ إعداد مواقف بشأف خمتلف ادلسائل اليت ينبغي تناوذلا يف الدورة السابعة .وسيت إعداد برنام العمل
ادلؤقت لكل اجتماع من االجتماعات اإلقليمية بالتعاوف مع أعضاء مكتب جلنة التفاوض احلكومية الدولية من
ادلنطقة ادلعنية.
 - 01وتنظ األمانة ادلؤقتة االجتماعات اإلقليمية ،بالتعاوف مع ادلراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ أو اتفاقية
روترداـ يف البلداف ادلعنية ،وبالتعاوف والتنسيق بشكل وثيق مع أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل .ودتوؿ
االجتماعات عن طريق التبعات ادلقدمة من حكومة سويسرا بوصفها ادلساى الرئيسي ،ومن حكوميت أدلانيا
وىولندا.
دال  -فريق الخبراء التقنيين المعني بإعداد اإلرشادات المطلوب إعدادها بموجب المادة  8من االتفاقية
 - 04منذ الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ،نظمت األمانة ادلؤقتة اجتماعني لفريق اخلباء
التقنيني الذي أنشأه مؤدتر ادلفوضني من أجل إعداد ادلواد التوجيهية ادلطلوبة دبوجب ادلادة  4من االتفاقية،
وبذلك بلغ رلموع االجتماعات اليت عقدىا فريق اخلباء ذتانية اجتماعات.
 - 01وعقد االجتماع الثالث لفريق اخلباء الذي استضافتو جنوب أفريقيا يف بريتوريا يف الفًتة من  6إىل 2
آذار/مارس  .6101وعقد اجتماع صغ ر للقيادات ادلشاركة ادلسؤولة عن خمتلف القطاعات يف جنيف يومي
 00و 06حزيراف/يونيو  6101لوضع مشروع اإلرشادات بشأف أفضل التقنيات وأفضل ادلمارسات البيةية
ادلتاحة يف صيغتو النهائية قبل تعمي اإلرشادات لتلقى تعليقات اجلمهور .واتاحت األمانة ادلؤقتة مشروع
اإلرشادات على ادلوقع الشبكي لالتفاقية ،ورتعت التعليقات لينظر فيها فريق اخلباء يف اجتماعو الرابع.
4

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21

 - 02عقد االجتماع الرابع يف استكهومل يف الفًتة من  3إىل  00أيلوؿ/سبتمب  6101بدع من احلكومة
السويدية ،فضالً عن دع االحتاد األورويب.
 - 03وقدمت كل من الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة لبنام األم ادلتحدة للبيةة وأمانة اتفاقيات بازؿ
وروترداـ واستكهومل دب راً لكل اجتماع من اجتماعات الفريق .وساى ىؤالء اخلباء يف ادلناقشات ادلتعلقة
باإلرشادات بشأف أفضل التقنيات وأفضل ادلمارسات البيةية ادلتاحة ،مع تقدميه دلسامهات على أساس اخلبة
التقنية والتجربة يف رلاؿ االتفاقية على حد سواء فيما يتعلق بإعداد ادلواد اإلرشادية .ويف سياؽ إعداد مواد
ادلسامهة يف اجتماعات الفريق ،استندت األمانة أيضاً إىل ادلواد ذات الصلة اليت مت إعدادىا يف السابق يف إطار
اتفاقية استكهومل.
هاء -

فريق الخبراء العامل المخصص المعني بالتمويل الذي أُنشئ في الدورة السادسة للجنة التفاوض
الحكومية الدولية المعنية بالزئبق
 - 04أنشأت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السادسة اليت عقدت يف بانكوؾ يف الفًتة من  1إىل
 3تشرين الثاين/نوفمب  ،6104فريق اخلباء العامل ادلذصص ادلعين بالتمويل للعمل يف الفًتة الفاصلة بني
دورتيها السادسة والسابعة .ودتثلت والية الفريق يف تقدمي ادلسامهة يف عمل اللجنة يف دورهتا السابعة فيما يتعلق
بتنفيذ الفقرة  2من قرار مؤدتر ادلفوضني ادلعين باتفاقية ميناماتا فيما يتعلق بالًتتيبات ادلالية
( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق األوؿ) ،حيث طلب إىل اللجنة وضع مقًتح بشأف ادلؤسسات ادلضيفة
للبنام الدويل احملدد ،دبا يف ذلك الًتتيبات الضرورية مع ادلؤسسة ادلضيفة ،فضالً عن إرشادات بشأف تشغيل
البنام وفًتتو من أجل أف ينظر فيو مؤدتر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ.
 - 05واجتمع فريق اخلباء العامل ادلذصص مرة واحدة يف الفًتة من  62إىل  65تشرين األوؿ/أكتوبر
 6101يف ساو باولو ،البازيل ،بدعوة من احلكومة البازيلية ،وبدع مايل من حكومة أدلانيا.
 - 61ونظمت األمانة ادلؤقتة االجتماع بدع لوجسيت من ادلركز اإلقليمي للمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع التفاقية استكهومل .وباإلضافة إىل التحض رات اللوجستية ،حسب
طلب اللجنة يف دورهتا السادسة ،دعت األمانة ادلؤقتة احلكومات إىل تقدمي تعليقاهتا بشأف والية فريق اخلباء
العامل ادلذصص ،كما رتعت ىذه التعليقات ،وأعدت ،يف رتلة أمور ،وثيقة حتدد اخليارات بالنسبة
للمؤسسات ادلضيفة للبنام الدويل احملدد ،وادلعلومات ادلتاحة عن الًتتيبات مع ادلؤسسات ادلضيفة .وساعدت
األمانة ادلؤقتة أيضاً يف تصريف أعماؿ االجتماع ،وأعدت وثائق معلومات أساسية إضافية لدع فريق اخلباء
العامل ادلذصص والرؤساء ادلشاركني يف أداء عمله .

ثالثاً  -دعم التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها المبكر
 - 60باإلضافة إىل عملها دعماً للجنة التفاوض احلكومية الدولية وأنشطتها ،دعمت األمانة ادلؤقتة أيضاً
األنشطة على ادلستويني الوطين واإلقليمي لتيس ر التصديق والتنفيذ ادلبكر التفاقية ميناماتا.
تنظيم حلقات عمل دون إقليمية وإقليمية لبناء القدرات وإذكاء الوعي
 - 66واصلت األمانة ادلؤقتة ،بالتعاوف مع ادلكاتب اإلقليمية لبنام األم ادلتحدة للبيةة ،وأمانة اتفاقيات
بازؿ وروترداـ واستكهومل ،وادلراكز اإلقليمية ذات الصلة التابعة التفاقييت بازؿ واستكهومل ،إجناز البنام اخلاص
حبلقات العمل ادلعين بإذكاء الوعي على الصعيد دوف اإلقليمي الذي بدأتو يف آذار/مارس  6104دلساعدة
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البلداف يف التحض ر للتصديق والتنفيذ ادلبكر التفاقية ميناماتا .ونتيجة لذلك ،نظمت أربع حلقات عمل دوف
إقليمية على النحو التايل:
(أ)

حلقة عمل أمريكا الوسطى 64-62 :تشرين الثاين/نوفمب  ،6104مدينة مكسيكو؛

(ب) حلقة عمل منطقة البحر الكارييب 60-05 :كانوف الثاين/يناير  ،6101بورت أوؼ اسبني؛
(ج) حلقة عمل منطقة احمليط اذلادئ 60-05 :كانوف الثاين/يناير  ،6101أبيا؛
(د)

حلقة عمل وسط وشرؽ أوروبا وآسيا الوسطى 61-04 :شباط/فباير  ،6101مينسك.

 - 61واذلدؼ من ىذه اجلولة األوىل من حلقات العمل األربعة عشرة اليت نظمت يف الفًتة من آذار/مارس
 6104إىل شباط/فباير  6101ىو حتسني فه االتفاقية ،وإطالع ادلشاركني على عملية التوقيع والتصديق
والتنفيذ .وكانت ادلسائل اخلاصة بتوف ر ادلعلومات عن مصادر الدع ادلتاحة ،وهتيةة فرص تبادؿ اآلراء ،واختاذ
اإلجراءات يف ادلناطق دوف اإلقليمية جزءاً من ىذه العملية .وأد راً دلصت كل حلقة من حلقات العمل إىل أف
يضع كل بلد مشارؾ دريطة طريق حتدد التداب ر اليت ينبغي اختاذىا على الصعيد الوطين من أجل ادلضي قدماً
حنو التصديق والتنفيذ .وعن طريق مشاركة ممثليها يف حلقات العمل ،اطلعت الوكاالت ادلنفذة على األنشطة
ادلذططة على الصعيد الوطين .وقد ىيأت حلقات العمل أيضاً فرصة لتنسيق العمل يف أثناء الفًتة ادلؤقتة ،دبا يف
ذلك األنشطة التمكينية اليت أجنزت بدع مرفق البيةة العادلية .وسامهت يف حلقات العمل أمانات اتفاقيات بازؿ
وروترداـ واستكهومل ،وبرنام األم ادلتحدة للبيةة ،وبرنام األم ادلتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األم ادلتحدة للتنمية
الصناعية ،ومعهد األم ادلتحدة للتدريب والبحث ،ومنظمة الصحة العادلية.
 - 64وعلى سبيل ادلتابعة ،نظمت األمانة ادلؤقتة ،بالتعاوف مع أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل جولة
إضافية من حلقات العمل جاء تنظيمها يف ىذه ادلرة على الصعيد اإلقليمي ومباشرة بعد االجتماعات اإلقليمية
للتحض ر الجتماعات مؤدتر األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل اليت انعقدت يف أيار/مايو .6101
وىيأت حلقات العمل ادلذكورة فرصة للبلداف لإلبالغ عن التقدـ احملرز بشأف األنشطة احملددة يف دريطة الطريق
اليت وضعها كل بلد يف حلقات العمل دوف اإلقليمية ،وىيأت أيضاً فرصة لألمانة ادلؤقتة لنشر معلومات
وإرشادات إضافية بشأف ادلسائل الرئيسية اليت تث ر اىتماـ كل منطقة .وىيأت أيضاً فرصة للمزيد من مناقشة
رلاالت التعاوف احملتملة يف األقالي  ،فضالً عن التحض رات للدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية،
واالجتماع األوؿ دلؤدتر األطراؼ .وتضمنت حلقات العمل أيضاً جلسة مشًتكة مع االجتماعات اإلقليمية
التفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل اليت تركز على ادلوارد ادلالية للمواد الكيميائية والنفايات ،وأىداؼ التنمية
ادلستدامة ،والتعاوف والتنسيق بني اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل واتفاقية منياماتا .ونظمت حلقات العمل
اإلقليمية على النحو التايل:
(أ)

حلقة عمل آسيا واحمليط اذلادئ 61-03 :آذار/مارس  ،6101جاكرتا؛

(ب) حلقة عمل أفريقيا 63-64 :آذار/مارس  ،6101ن رويب؛
(ج) حلقة عمل وسط وشرؽ أوروبا وآسيا الوسطى 01-3 :نيساف/أبريل  ،6101براتيسالفا؛
(د)
مونتيفيديو.
6

حلقة عمل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 03-04 :نيساف/أبريل ،6101

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21

 - 61وشاركت أيضاً يف حلقات العمل ادلذكورة ادلنظمات احلكومية الدولية ،واذليةات التابعة لألم ادلتحدة،
والكيانات األدرى اليت تؤدي أدواراً ىامة يف دع اجلهود الرامية إىل حتقيق التصديق والتنفيذ ادلبكر لالتفاقية ،دبا
فيها مرفق البيةة العادلية ،وبرنام األم ادلتحدة للبيةة ،وبرنام األم ادلتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األم ادلتحدة
للتنمية الصناعية ،ومعهد األم ادلتحدة للتدريب والبحث ،ومنظمة الصحة العادلية ،وادلراكز اإلقليمية التفاقييت
بازؿ واستكهومل ،والعديد من ادلنظمات غ ر احلكومية النشطة يف خمتلف ادلناطق .وقدمت ىذه ادلنظمات عروضاً
عن الدع ادلتاح للبلداف من أجل التصديق والتنفيذ ادلبكر التفاقية ميناماتا.
 - 62وميكن االط ػ ػالع على التقارير عػ ػن حلق ػ ػات العم ػ ػل دوف اإلقليمي ػ ػة واإلقليمي ػ ػة على
.www.mercuryconvention.org/AwarenessRaising/Workshops/tabid/3800/Default.aspx

ادلوقع:

دعم البرامج التجريبية على الصعيدين الوطني واإلقليمي
 - 63واصلت األمانة ادلؤقتة دعمها للمشاريع التجريبية على الصعيد الوطين الرامية إىل تعزيز األنشطة اليت
هتدؼ إىل حتقيق تصديق االتفاقية وتنفيذىا يف عدد من البلداف .ومشلت األنشطة الرئيسية اليت مت االضطالع هبا
على ادلستوى القطري وضع قوائ حلصر ادلسائل ادلتعلقة باستذدامات الزئبق ،وانبعاثاتو ،واطالقاتو ،فضالً عن
االستعراض القانوين واستعراض السياسات ،والتقيي  .وتدع األمانة ادلؤقتة أيضاً ،بالتعاوف مع ادلنظمات
الشريكة ،تنفيذ ادلشاريع التجريبية على الصعيد اإلقليمي ،دبا يف ذلك دع مشروع لتحديد مستويات الزئبق يف
شعر النساء يف سن اإلجناب يف بلداف خمتارة يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ ،فضالً عن مشروع تنظي حلقة
عمل دوف إقليمية معنية بأحكاـ االتفاقية اخلاصة دبالغ األسناف لبلداف خمتارة من البلداف الناطقة باللغة
الفرنسية يف نيساف/أبريل  6101يف أبيدجاف .وسيستمر ىذا الدع حىت عاـ .6102
األنشطة اإلضافية في مجالي االتصال وإذكاء الوعي
 - 64توسعت أنشطة االتصاؿ اخلاصة باالتفاقية بفضل استضافة موقعها الشبكي على منب وفرتو أمانة
اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل باإلضافة إىل الدع التقين الذي قدمتو ىذه األمانة فيما يتعلق بصيانة ادلوقع
ومواصلة تطويره .ومنذ الدورة السادسة للجنة ،عملت األمانة ادلؤقتة على حتسني نشر ادلعلومات على ادلوقع
الشبكي لالتفاقية ،دبا يف ذلك عن طريق نشر الوثائق الداعمة ادلستكملة.
 - 65ودعمت األمانة ادلؤقتة تنظي حدث داص رفيع ادلستوى يف نيويورؾ يف  64أيلوؿ/سبتمب 6101
استضافتو حكومات الياباف ،وسويسرا ،والواليات ادلتحدة األمريكية ،وأوروغواي لتعزيز التصديق على االتفاقية
على ىامش الدورة السبعني للجمعية العامة لألم ادلتحدة .وأعلنت حكومتا تشاد وساموا تصديقهما على
االتفاقية ،وأودعتا صكي التصديق يف أثناء ىذه ادلناسبة.

رابعاً  -األنشطة األخرى التي اضطلعت بها األمانة المؤقتة
 - 11شاركت األمانة ادلؤقتة يف عدد من العمليات مع فرع ادلواد الكيميائية والنفايات ،وأمانة اتفاقيات بازؿ
وروترداـ واستكهومل ،وأمانة النه االسًتاتيجي لإلدارة العادلية للمواد الكيميائية .وسامهت أيضاً يف العمل بشأف
إدماج اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات يف أىداؼ التنمية ادلستدامة ،فضالً عن إنشاء البنام اخلاص
لدع التعزيز ادلؤسسي على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل ،واتفاقية ميناماتا،
والنه االسًتاتيجي لإلدارة العادلية للمواد الكيميائية.
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 - 10وقدـ أعضاء األمانة ادلؤقتة الدع اللوجسيت والفين الجتماعات مؤدتر األطراؼ يف اتفاقيات بازؿ
وروترداـ واستكهومل اليت انعقدت يف جنيف يف الفًتة من  4إىل  01أيار/مايو  ،6101فضالً عن الدع الذي
قدموه للمؤدتر الدويل ادلعين بإدارة ادلواد الكيميائية الذي انعقد يف جنيف يف الفًتة من  64أيلوؿ/سبتمب إىل 6
تشرين األوؿ/أكتوبر .6101
 - 16وأد راً شاركت األمانة ادلؤقتة يف معتكف مشًتؾ بني مرفق البيةة العادلية ،وأمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ
واستكهومل ،واألمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا نظ يف جنيف يف  1تشرين األوؿ/أكتوبر  .6101وشاركت أيضاً
يف عدد من االجتماعات ذات الصلة بالزئبق وبرنام ادلواد الكيميائية والنفايات ،وىي ادلؤدتر الدويل ادلعين
بالزئبق بوصفو مادة ملوثة على الصعيد العادلي الذي انعقد يف جيجو ،رتهورية كوريا ،يف الفًتة من  04إىل 05
حزيراف/يونيو  ،6101واالجتماع ادلشًتؾ السنوي لتعزيز التعاوف والتنسيق فيما بني ادلراكز اإلقليمية يف إطار
اتفاقييت بازؿ واستكهومل الذي انعقد يف جنيف يف الفًتة من  1إىل  4تشرين األوؿ/أكتوبر .6101

خامساً  -تمويل عمل األمانة المؤقتة
 - 11ما كاف من ادلمكن أف تنجز األمانة ادلؤقتة األنشطة الوارد وصفها أعاله دوف الدع ادلايل السذي
الذي قدمتو على أساس طوعي حكومات النمسا ،وبلجيكا ،وكندا ،والصني ،والدامنرؾ ،وفرنسا ،واالحتاد
األورويب ،وفنلندا ،وأدلانيا ،والياباف ،وىولندا ،والنروي  ،والسويد ،وسويسرا ،والواليات ادلتحدة األمريكية.

سادساً  -استنتاج
 - 14ردبا ترغب اللجنة يف اإلحاطة علماً باألنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة ادلؤقتة حىت اآلف ،وتشجيع
احلكومات وغ رىا من اجلهات األدرى على أف حتذو نفس احلذو للمسامهة يف األنشطة اجلارية يف الوقت
احلايل .وردبا ترغب اللجنة أيضاً يف توف ر اإلرشادات لألمانة ادلؤقتة بشأف مواصلة العمل الذي قد يكوف ضرورياً،
وأي مسائل أدرى مث رة لالىتماـ.
_________________
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