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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثان  املقرر الذي اعتمده

 

 

 : عتبات نفاايت الزئبق2/2- املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
يرحب املادة    إذ  املطلوبة مبوجب  النفاايت  عتبات  بشأن  املفتوحة  العملية  نتائج  من   ١١ابلتقرير عن 

 ،(UNEP/MC/COP.2/6)االتفاقية 
أن حتديد عتبات لنفاايت الزئبق سوف يكون له أثر قانوين رئيسي يتمثل يف استبعاد النفاايت    وإذ يرى 

من نطاق املادة اليت يقل مستواها عن هذه العتبات  و   ١١)أ( و)ب( و)ج( من املادة    ٢املشار إليها يف الفقرات  
 من االتفاقية،  ١١

يستثين الغطاء الصخري ونفاايت الصخور    ١١ة  أن تعريف نفاايت الزئبق الوارد يف املاد  وإذ يرى أيضا  
التعدين األويل للزئبق، إال إذا كانت حتتوي على زئبق أو مركبات زئبق    املخلفات من  وخملفات التعدين، ابستثناء

تزيد عن العتبات اليت سيحددها مؤمتر األطراف، وابلنظر إىل أن حتديد هذه العتبات سوف تكون له نتيجة أساسية  
 ، ١١ نطاق املادة ضمنإدراج هذه النفاايت اليت يفوق مستواها هذه العتبات  تتمثل يف 

من األوىل حتديد عتبة/عتبات لنفاايت الزئبق امللوثة ابلزئبق أو مركبات  أن  أبن من األمهية و   وإذ يسلم
صة ابلفئات املشار  ، وأنه يتعني تقييم مدى مالءمة العتبات اخلا١١)ج( من املادة    ٢الزئبق، املشار إليها يف الفقرة  

 ، ١١)أ( و)ب( من املادة  ٢إليها يف الفقرتني 
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قدما    يقرر -1 للمضي  التقنيني  فريق من اخلرباء  الزئبق   إنشاء  نفاايت  املناقشات بشأن عتبات  يف 
من املادة    ٢ألحكام الفقرة    خالل الفرتة ما بني االجتماعني املفضية إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، وفقا  

 لالختصاصات احملددة يف مرفق هذا املقرر؛ من االتفاقية، وفقا   ١١
من األطراف  خلمسة خرباء    ، عرب ممثلي املكتب،إىل األمانة الدعوة إىل تقدمي ترشيحات  يطلب -2

 ودعم عمل الفريق؛ ، ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   15حبلول  من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس
مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب    يدعو -3

للنفاايت   احلدود إىل أن ينظر، حسب االقتضاء، يف استعراض املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا  
، مع تقدمي (UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1)ا املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية عليها أو امللوثة ب 

 توجيهات إضافية خبصوص بعض نفاايت الزئبق؛
األطراف إىل تقدمي املعلومات التالية، مع األخذ يف االعتبار املعلومات ذات الصلة الواردة    يدعو -4

ة اتفاقية ميناماات تلخيص ، لكي يتسىن ألمانمن هذا املقرر  ٣يف املبادئ التوجيهية التقنية املشار إليها يف الفقرة  
 هذه املعلومات: 

، مبا يف ذلك، فيما  UNEP/MC/COP.2/6أمثلة على النفاايت اليت ستضاف إىل مرفق الوثيقة   )أ( 
خيص النفاايت املكونة من مركبات الزئبق، األمساء احملددة للمركبات، وفيما خيص النفاايت احملتوية على الزئبق أو 

املنتج الزئبق )أي  الزئبق، والصور، إذا كانت  مركبات  الزئبق أو مركبات  الزئبق(، أمساء وأنواع  إليها  ات املضاف 
 متاحة؛

املمارسات احلالية إلدارة الغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين خبالف التعدين  )ب(
مل مع عتبات احلذر/املناولة اخلاصة،  األويل للزئبق )مثال ، القوانني واللوائح واملبادئ التوجيهية( والنهج املختلفة للتعا

 إن وجدت؛
 النفاايت؛لتحقق من عتبات يف اأساليب أخذ العينات والتحليل اليت قد تكون مفيدة  )ج( 

تائج عمل فريق إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث تقريرا  عن ن  يطلب -5
 اخلرباء التقنيني؛

والبت يف اختاذ    أن يستعرض يف اجتماعه الثالث التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء التقنيني،  يقرر -6
 إجراءات أخرى. 

 2/2-املقرر ا م  مرفق 

 ٢اليت ستحدد عماًل ابلفقرة  الزئبق  مشروع اختصاصات فريق اخلرباء التقنيني املعين بعتبات نفاايت  
 من االتفاقية   ١١من املادة  

 الوالية  -أوالً 
فريق   2/ ٢  م   بشأن الزئبق يف اجتماعه الثاين، مبوجب املقرر ا  أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات -1

يف املناقشات املتعلقة بعتبات نفاايت الزئبق خالل فرتة ما بني االجتماعني املفضية إىل    خرباء تقنيني للمضي قدما  
األمانة الدعوة  من االتفاقية، وطلب إىل    ١١من املادة    ٢ألحكام الفقرة    االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، وفقا  
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إىل الفريق    . وطلب أيضا  ٢٠١٩كانون الثاين/يناير    ١٥إىل تقدمي ترشيحات من األطراف ألعضاء الفريق حبلول  
 أن يعقد اجتماعه األول يف أقرب فرصة ممكنة بعد مؤمتر األطراف الثاين. 

ل الذي قام به يف السابق  وسترتكز مناقشات فريق اخلرباء على املسائل التالية، مع األخذ يف االعتبار العم -2
 واالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف: 1/19-م  اخلرباء يف العملية املفتوحة عمال  ابملقرر ا

درجة يف الفقرة العمل على زايدة توضيح وتنقيح تغطية كل فئة من فئات نفاايت الزئبق الثالث امل  )أ( 
 ؛ ١١من املادة  ٢

، وكذلك  ١١)أ( من املادة   ٢تندرج ضمن الفقرة الفرعية  وضع قائمة شاملة لنفاايت الزئبق اليت )ب(
 ؛ ١١)ب( و)ج( من املادة  ٢قائمة إرشادية بنفاايت الزئبق اليت قد تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني 

القيام، على سبيل األولوية، بوضع هنج ومنهجيات ذات صلة لتحديد عتبات لنفاايت الزئبق اليت  )ج( 
، وإن أمكن، التوصية بعتبات حمددة هلذه النفاايت؛ وسيواصل ١١)ج( من املادة    ٢ة  تندرج ضمن الفقرة الفرعي

)ب(    ٢)أ( و  ٢النظر يف مدى مالءمة عتبات فئات النفاايت اليت تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني    الفريق أيضا  
 ؛ ١١من املادة 

ج لتحديد عتبات للغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين،   وضعالعمل على   )د( هنه
 ابستثناء املخلفات من التعدين األويل للزئبق، خالل فرتة ما بني االجتماعني، بوصف ذلك مسألة منفصلة ومغايرة.

 العضوية  -اثنياً 
خرباء تقنيني ترشحهم مناطق يتكون الفريق الذي سينتخب رئيسيه املشاركني يف أول اجتماع له، من   -3

األمم املتحدة اخلمس على النحو التايل: مخسة خرباء من الدول األفريقية، ومخسة خرباء من دول منطقة آسيا  
البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  من  الشرقية، ومخسة خرباء  أورواب  دول  من  اهلادئ، ومخسة خرباء  واحمليط 

أو  وأمانة  الكارييب، ومخسة خرباء من دول  الفريق  يوجه  للفريق  األول  االجتماع  وقبل  أخرى.  ودول  الغربية  رواب 
إىل    االتفاقية الدعوة إىل مثانية خرباء من قطاع الصناعة واجملتمع املدين للمشاركة بصفة مراقبني. ويدعو الفريق أيضا  

ايت اخلطرة والتخلص منها عرب  تقدمي إسهامات من اخلرباء العاملني مع اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفا 
احلدود، واحلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، والصناعة، ومنظمات اجملتمع املدين ملساعدته يف عمله حسب  

 االقتضاء. 

 مؤهالت األعضاء واملراقبني املوصى هبا  -اثلثاً 
 األقل أبحد املؤهالت التالية: يتعني أن يتميز األعضاء واملراقبون يف فريق اخلرباء التقنيني، على  -4

النفاايت والتخلص منها، مبا يف ذلك إدارة خمتلف أنواع النفاايت  ( أ) خربة كبرية يف مسائل إدارة 
 )الصناعية واملنزلية والنفاايت اخلطرة(؛

خربة ذات صلة مبختلف هنج حتديد العتبات، مبا يف ذلك النهج القائمة على املخاطر، وكذلك   (ب)
 تملة؛ هنج أخرى حم

 خربة يف اآلاثر البيئية والصحية للتعرض للزئبق؛ ( ج)
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للغطاء   سيما فيما يتعلق ابإلدارة السليمة بيئيا   يف جمال التعدين، وال  وجتربةخربة تقنية ومعرفة   (د)
 الصخري ونفاايت الصخور وخملفات النفاايت. 

 أعضاء املكتب  -رابعاً 
 لتيسري االجتماع. رئيسني مشاركني خيتار فريق اخلرباء  -5

 األمانة -خامساً 
 تقدم أمانة االتفاقية الدعم اإلداري لفريق اخلرباء. -6

 املسائل اإلدارية واإلجرائية -سادساً 
 ينطبق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع تعديل ما يلزم تعديله، على فريق اخلرباء.  -7

 االجتماعات  -سابعاً 
لوجه مرة واحدة على األقل خالل فرتة ما بني    اإللكرتونية وجيتمع وجها  يعمل فريق اخلرباء ابلوسائل   -8

 االجتماعني اليت تسبق االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.

 اللغة  - اثمناً 
 اإلجنليزية هي لغة عمل فريق اخلرباء التقنيني. اللغة تكون


