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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 4027 سبتمرب/أيلول 49-42 جنيف،

*( من جدول األعمال ادلؤقته) 4البند 
 

 المسائل التنظيمية: تنظيم العمل

 مذكرة تصورية لالجتماع األول لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 الزئبقمذكرة من رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية إلعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن 

ترد يف ىذه ادلذكرة التصورية بعض التوقعات العامة لالجتماع األول دلؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا  - 2
 وقد أعددهتا بالتشاور مع مكتب جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً  .بشأن الزئبق

بشأن الزئبق، وكذلك مع ممثل سويسرا )مراقب يف اجتماعات مكتب اللجنة(، حيث يستضيف ىذا البلد 
بسخاء ىذا االجتماع. وكان الغرض الرئيسي من ادلذكرة ىو مساعدة األطراف وادلشاركني اآلخرين يف التحضري 

ادلسائل اليت تطلب االتفاقية لالجتماع هبدف ضمان جناحو، مبا يف ذلك من خالل ضمان معاجلة وإهناء مجيع 
 فيها من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول. دراستها والبت

من ادلواد للنظر فيها واليت تتوقع أن  ةكبري   كميةوقد أعدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية وقدمت   - 4
احلكومات بصورة تعاونية يعتمدىا مؤمتر األطراف بصورة رمسية يف االجتماع. وطوال العملية التفاوضية، عملت 

على التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن العديد من ادلسائل وعلى التأكد من أن مجيع الشواغل اليت أثريت قد 
عوجلت. ومع بدء نفاذ االتفاقية، وعقد االجتماع األول دلؤمتر األطراف، يأمل مكتب اللجنة السابق يف أن 

يزت العمل حىت اآلن، مع إدراك أن مجيع الذين شاركوا يف ادلفاوضات تستمر الروح التعاونية والشاملة اليت م
 يطمحون بشكل عام إىل إبرام اتفاقية ذات عضوية شاملة وتأثري عادلي.

 أهداف االجتماع األول لمؤتمر األطراف
ينطوي االجتماع األول دلؤمتر األطراف على أىداف متعددة، تشمل أىدافًا إجرائية وسياسية  - 3

 واحتفالية.
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قررات يف مطلب إىل مؤمتر األطراف أن يعتمد فيما خيصها من اجملاالت اليت ي   وحتدد االتفاقية عدداً  - 2
واعتمدت  جيداً  اجتماعو األول. وقد أحرزت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف الكثري من تلك اجملاالت تقدماً 

ل رمسي من جانب مؤمتر األطراف يف توجيهات أو مواد أخرى ذات صلة على أساس مؤقت بغية اعتمادىا بشك
وقت الحق. ونظرًا ألن اللجنة نظرت بتعمق يف ىذه اجملاالت على ادلستوى الفين فإنين أعتقد أنو لن تكون 
ىناك حاجة إلعادة مناقشتها من جانب مؤمتر األطراف. بيد أنو فيما يتعلق باجملاالت األخرى فإن ىناك 

 يف ىذا االجتماع. م للمرة األوىلمعلومات إضافية ستقد
أن يتخذ مؤمتر األطراف مقررات بشأن مسائل أخرى يف وقت غري زلدد.  وتقتضي االتفاقية أيضاً  - 5

طرح تلك ادلسائل يف االجتماع األول، ولكن من ادلأمول أن يكون ىناك ترتيب واضح من حيث األولوية وست  
جة لًتتيب وأن يعكس تنظيم العمل ىذه احلاللمسائل اليت يتعني اعتماد مقررات بشأهنا يف االجتماع األول 

 ادلسائل حسب األولوية.
، ادلؤمتر يف 4023كذلك كلف مؤمتر ادلفوضني التفاقية ميناماتا، الذي اجتمع يف تشرين األول/أكتوبر  - 6

إىل ذلك، وافقت جلنة  ر إليها يف نص االتفاقية. إضافةً اجتماعو األول بالنظر يف بعض ادلسائل اليت مل يش  
 خرى إىل ادلؤمتر لكي ينظر فيها.التفاوض احلكومية الدولية على أن تقدم بعض ادلسائل األ

يف رحلة اتفاقية ميناماتا، فرصة فريدة لزيادة الوعي  ، يتيح االجتماع األول، الذي يشكل معلماً وأخرياً  - 7
نتباه على اآلثار البعيدة ادلدى اليت ستنتج عن جناح العادلي باالتفاقية، وال سيما على مستوى رفيع، وتركيز اال

تنفيذ االتفاقية. إهنا فرصة تارخيية لالحتفال باالتفاقية واإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن وتوفري الدافع والزخم 
 للجميع وىم خيطون اخلطوات التالية حنو التنفيذ الكامل.

 توقيت االجتماع األول لمؤتمر األطراف وتنظيمه
لعدد ادلسائل اليت يتعني على مؤمتر األطراف معاجلتها يف اجتماعو األول فقد تقرر أن تكون مدة  راً نظ - 8

انعقاد االجتماع مخسة أيام ونصف اليوم. وبناء على ذلك، يفتتح االجتماع يف الساعة الثالثة مساء يوم األحد، 
. 4027أيلول/سبتمرب  49وم اجلمعة أن خيتتم يف الساعة السادسة من مساء يعلى  4027أيلول/سبتمرب  42

إىل آلية استخدمت بنجاح فيما خيص االجتماعات األوىل دلؤمترات أطراف أخرى يف اتفاقات بيئية  واستناداً 
فإن من ادلتوقع أن جيتمع مؤمتر األطراف يف شكل  وعة ادلواد الكيميائية والنفاياترلم ضمنمتعددة األطراف 

ة للدورة، حيث تركز اللجنة اجلامعة بشكل أكرب على ادلسائل التقنية. وقد جلسات عامة ويف شكل جلنة جامع
رى أيضاً   حسب االقتضاء. ،مناقشات يف أفرقة أصغر ُت 

وإلبراز اجلانب االحتفايل لالجتماع ستعقد سلسلة من األحداث اخلاصة طوال األسبوع، توضح  - 9
ميناماتا وكذلك العمل الذي ال يزال يتعني القيام بو. النجاحات اليت حتققت حىت اآلن يف إطار مساعي اتفاقية 

وسًتكز األحداث على مجيع رلاالت االتفاقية ودورة الزئبق وسريافقها معرض موسع، مبا يف ذلك العروض 
 49واجلمعة  48التفاعلية. إضافًة إىل ذلك سيعقد خالل اليومني األخريين من االجتماع، يومي اخلميس 

وسيتيح اجلزء الرفيع ‘‘. جعل الزئبق شيئًا من ادلاضي’’فيع ادلستوى يف إطار ادلوضوع أيلول/سبتمرب، جزء ر 
لالحتفال ومناقشة  ادلستوى، الذي يستضيفو رئيس االحتاد السويسري، لكبار الشخصيات والوزراء فرصةً 

ية يف معاجلة أىداف يس، مبا يف ذلك األولويات الرئاإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن والنظر يف سبل ادلضي قدماً 
 االتفاقية.
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 42أيلول/سبتمرب، وصباح يوم األحد،  43بعد ظهر يوم السبت، فًتة وي دعى ادلندوبون إىل استغالل  - 20
 42أيلول/سبتمرب، إلجراء مناقشات إقليمية ورمبا أقاليمية للتحضري الفتتاح االجتماع بعد ظهر يوم األحد، 

دلناقشات اإلقليمية للمناطق بالنظر يف مسائل رئيسية ذات جراء ادة إلتأيلول/سبتمرب. وستسمح ىذه الفرصة ادلم
عقد يف متوز/يوليو قبل االجتماع األول. وتعترب ستأمهية، وستكون مبثابة متابعة للمشاورات اإلقليمية الكاملة اليت 

مجيع البلدان ىذه ادلناقشات ضرورية، وال سيما لالجتماع األول دلؤمتر األطراف، لضمان االستماع آلراء 
رف االجتماعات إلجراء للتحضري العتماد ادلقررات من جانب مؤمتر األطراف. وسوف يتم توفري ما يلزم من غ

 ادلناقشات.
التقدم المحرز في الدورتين السادسة والسابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية والمقررات التي اعتمدها 

 مؤتمر المفوضين
يف عدد من اجملاالت اليت سيتواصل النظر فيها يف  جيداً  جلنة التفاوض احلكومية الدولية تقدماً  أحرزت - 22

االجتماع األول دلؤمتر األطراف. واعتمدت اللجنة، بشكل مؤقت، استمارات مناسبة الستعماذلا يف إطار ادلادة 
بشأن اإلعفاءات ادلتاحة لألطراف  6ادلادة من االتفاقية فيما يتعلق مبصادر إمدادات الزئبق وُتارتو، ويف إطار  3

بشأن مصادر  3بناء على الطلب. كما اعتمدت اللجنة، على أساس مؤقت، إرشادات مطلوبة مبوجب ادلادة 
بشأن االنبعاثات. وسينظر مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول يف بعض ادلسائل  8إمدادات الزئبق وُتارتو وادلادة 

، مثل اإلبالغ، والعمل اإلضايف ادلطلوب، واألعمال الوصول إىل استنتاج بشأهنااللجنة من التقنية اليت مل تتمكن 
اليت تتخلل الدورات واليت طلبتها اللجنة بشأن التخزين ادلؤقت، والنفايات، وادلواقع ادللوثة، وتقييم الفعالية. أما 

ئة العادلية مذكرة تفاىم بني مؤمتر األطراف يف فيما يتعلق بادلسائل ادلالية فقد أحالت اللجنة إىل رللس مرفق البي
اتفاقية ميناماتا ومرفق البيئة العادلية وكذلك مشروع توجيهات إىل مرفق البيئة العادلية، وذلك لكي ينظر فيها.  

التقنية، مع  ةدد لدعم بناء القدرات وادلساعدعلى صعيد الربنامج الدويل احمل كبرياً   كذلك أحرزت اللجنة تقدماً 
على صعيد  يف أول اجتماع دلؤمتر األطراف. وأحرز تقدم أيضاً  إجياد حل ذلاض التفاصيل ادلتبقية اليت يتعني بع

ؤمتر األطراف يف سيما النظام الداخلي والقواعد ادلالية، اليت سيعتمدىا م اجلوانب اإلدارية دلؤمتر األطراف، وال
 االجتماع األول.

بشأن ادلسائل اليت أبرزت يف الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدىا  دماً وأحرزت اللجنة يف دورهتا السابعة تق - 24
عن أداء واجبات األمانة  لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة مؤمتر ادلفوضني، حيث نظرت يف تقرير ادلدير التنفيذي

 .وقررت إحالة التقرير، ادلعدل وفقاً للمناقشات، إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيو يف اجتماعو األول
 التحضير لالجتماع األول لمؤتمر األطراف

سيتعني على الوفود اإلعداد بعناية لالجتماع األول دلؤمتر األطراف. وسي عت مد يف االجتماع عدد من  - 23
ادلقررات ادلتعلقة بعملية التنفيذ اجلارية. ويف حني أن الكثري منها قد نوقشت مناقشة مستفيضة من جانب جلنة 

لية، سيجري النظر يف بعض ادلسائل بتعمق ألول مرة. ويتعني على الوفود أن تكون التفاوض احلكومية الدو 
ليست بعد  ىي مستعدة العتماد ادلقررات اليت تتوافق مع السياسات العامة الوطنية. وفيما خيص البلدان اليت

ررًا بعينو قد ينطوي على يف االتفاقية، سيكون من ادلهم النظر يف ادلقررات بعناية، وإذا خ ِلص إىل أن مق أطرافاً 
 ة تنفيذ مجيع ادلقررات ادلعتمدة.مشاكل فإنو يتعني العمل مع األطراف يف االتفاقية من أجل كفالة إمكاني

ونظرًا ألن االجتماع األول سيشتمل على جزء رفيع ادلستوى فإن العديد من الوفود ستشتمل على  - 22
مفتاح جناح ادلناقشات الرفيعة ادلستوى يف التأكد من أن  وزراء وغريىم من ادلمثلني الرفيعي ادلستوى. ويتمثل
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ادلشاركني الرفيعي ادلستوى ق دِّمت ذلم إحاطات وافية وو فِّرت ذلم سبل ادلشاركة. ويتعني النظر بعناية يف ادلعلومات 
علق بأي من وقد تود الوفود التنسيق مع األمانة ادلؤقتة فيما يت ،والوثائق ذات الصلة باجلزء الرفيع ادلستوى

 شاغل خيص ممثلها الرفيع ادلستوى.اجملاالت ذات االىتمام اخلاص أو أي 
وسي عرض على مؤمتر األطراف عدد كبري من الوثائق اليت تغطي مجلة أمور منها ادلسائل اإلدارية ادلتعلقة  - 25

التقنية ادلتعلقة  وادلسائلاقية، التشغيلية ادلتعلقة بأنشطة االتف وادلسائلبتسيري مؤمتر األطراف وماليتو يف ادلستقبل، 
السياسات العامة من قبيل التمويل يف الفًتة اليت تعقب بدء نفاذ  ومسائلباألنشطة الوطنية يف إطار االتفاقية 

 االتفاقية.
، مبا يف ذلك ادلسائلع مجيع األطراف بقوة على احلضور إىل االجتماع األول بفهم واضح لتلك وأشجِّ  - 26

الفهم السليم لألجزاء ذات الصلة من نصوص االتفاقية واالحتياجات القطرية احملددة على الصعيد الوطين 
ذلياكل وعمليات معينة، فضاًل عن فهم دقيق جلميع وثائق االجتماع. ومن شأن ادلناقشات يف االجتماعات 

 ات.تساعد إىل حد ما يف ىذه التحضري  الدورة أناإلقليمية قبل 
وأتوقع أن يكون مبقدورنا أن نأخذ بعني االعتبار، ما كان مناسباً، األمثلة واذلياكل ادلوجودة ضمن  - 27

مع مراعاة ادلقتضيات احملددة  ،االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف األخرى يف رلموعة ادلواد الكيميائية والنفايات
ن الوثيق من جانب األمانة ادلؤقتة مع أمانة اتفاقية بازل بشأن التفاقية ميناماتا. وأنا على علم بادلسامهات والتعاو 

التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة 
استكهومل  ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية

يف إعداد الوثائق اليت ستعرض على مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول. وسامهت  ،بشأن ادللوثات العضوية الثابتة
 منظمات أخرى، وال سيما منظمة الصحة العادلية وأمانة مرفق البيئة العادلية، أيضاً يف ىذه الوثائق عند االقتضاء.

نية واإلقليمية الالزمة، وعلى اغتنام أي فرصة للتشاور مع وأشجعكم بقوة على إجراء ادلشاورات الوط - 28
ادلناطق والوفود األخرى، إذا رأيتم ضرورة لذلك، قبل االجتماع وخالل انعقاده. إن اإلعداد الدقيق لالجتماع 

 سيمكننا من حتقيق أقصى قدر من التقدم.
 تنظيم أعمال االجتماع األول لمؤتمر األطراف

ع سيكون ىو االجتماع االفتتاحي دلؤمتر األطراف، ومن ادلتوقع أن تكتمل الكثري نظراً ألن ىذا االجتما  - 29
ر قر  فإن بعض األحكام اخلاصة قد ت   ،من التصديقات على االتفاقية يف األشهر التالية لدخوذلا حيز النفاذ

على الرغم من أن  حتديدىا لالجتماع من أجل احلفاظ على تاريخ مشول االتفاقية والعملية ادلفضية إىل وضعها،
على سبيل ادلثال، ستكون ىناك و . تنظيمها بطريقة أكثر تقليدية االجتماعات ادلقبلة دلؤمتر األطراف قد جيري

فرص للمناقشة على عدد من ادلستويات أثناء االجتماع. ويف حني أن اجللسة العامة الجتماع مؤمتر األطراف 
من ادلزمع إنشاء جلنة جامعة للدورة هبدف توفري منتدى أكثر  تكون مبثابة آلية رمسية لبدء ادلناقشات فإنس

مالءمًة دلناقشة مسائل السياسات العامة الشاملة ذات الطبيعة العامة. وسريكز ادلشاركون يف اجلزء الرفيع ادلستوى 
سائل لالجتماع على سياسات عامة ىامة ومسائل شاملة، بالنظر بصفة خاصة إىل تأثري تنفيذ االتفاقية على م

عن تأثري مسائل أخرى على التنفيذ الفعال  بيئية وصحية أخرى ومسائل تتعلق بالتنمية ادلستدامة، فضالً 
 لالتفاقية وعلى تأثريىا ادلتوقع مثل خفض مستويات الزئبق يف البيئة.

اللجنة اجلامعة للدورة منتدى مناسبًا بصفة خاصة ألهنا مماثلة يف طبيعتها للجنة التفاوض  وتعترب - 40
ولذلك سوف تيسر مناقشة مسائل زلددة مثل مسائل التنفيذ التقنية وادلسائل ادلتعلقة  ،احلكومية الدولية
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عة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بابالتمويل. وعملت آلية مماثلة بنجاح يف دورات مجعية األمم ادلتحدة للبيئة الت
ف يف اتفاقات وسلفها، رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة، وكذلك يف االجتماعات األوىل دلؤمترات األطرا

 بيئية متعددة أخرى.
وسنحتاج إىل موازنة الوقت الذي نقضيو يف العمل يف اللجنة اجلامعة مع الوقت ادلستغل يف ادلناقشات  - 42

يسمح بالنظر بادلزيد من التفصيل سقة أصغر جيري إنشاؤىا. ىذا النهج سيسهل نشر مجيع اآلراء و يف أي أفر 
والتعمق يف مسائل زلددة يف أفرقة أصغر. وسيلزم إجراء كال النوعني من ادلناقشات من أجل التوصل إىل توافق 

 يف اآلراء.
 استخدام األفرقة المصغرة

إال  فرقة مصغرة للنظر يف بعض ادلسائل بشكل أكثر تفصيالً رغم أنو قد يكون من الضروري إنشاء أ - 44
أنين آمل يف أن جيري استخدام ىذه األفرقة على أضيق نطاق وأن حيل أكرب عدد ممكن من ادلسائل من جانب 

يف اجللسة العامة. وآمل على وجو اخلصوص أن  اللجنة اجلامعة قبل إحالتها إىل مؤمتر األطراف العتمادىا رمسياً 
تسوية أي مسائل سياسات عامة من جانب اللجنة اجلامعة وأن تتأكد األفرقة األصغر من ادلمثلني تتم 

احلكوميني عندئٍذ من تضمني خيارات السياسات العامة ادلتخذة يف أفرقة أكرب تضمينًا دقيقاً. وست عرض نتائج 
 لنظر فيها واحتمال اعتمادىا.مداوالت األفرقة األصغر على اللجنة ل

متاماً، ادلكتب وشخصي، التحديات اليت تواجهها وفود كثرية يف تغطية طائفة واسعة النطاق من  وندرك - 43
ادلناقشات ادلتزامنة، وسوف نسعى للحد من عدد األفرقة اليت تعمل بصورة متزامنة. وست تخذ القرارات ادلتعلقة 

 ًتة انعقاد االجتماع.بعدد وطبيعة األفرقة ادلطلوبة وتنظيم عملها بالتشاور مع ادلكتب طوال ف
 النتائج المرجوة من االجتماع األول لمؤتمر األطراف

تتمثل النتيجة الرئيسية ادلرجوة من االجتماع األول يف أن جيري البت يف مجيع ادلسائل اليت تطلب  - 42
فاوض االتفاقية النظر فيها أو اعتمادىا من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعو األول. وسييسر اعتماد جلنة الت

احلكومية الدولية ادلؤقت لألعمال ادلتعلقة بعدد من ادلسائل حتقيق ىذه النتيجة، بيد أن ىناك عدد من ادلسائل 
الرئيسية اليت يتعني حلها يف االجتماع. إضافًة إىل ذلك، فإن من شأن االتفاق على عدد من ادلسائل األخرى 

د يف مواصلة تنفيذ االتفاقية من جانب األطراف وأن اليت ال تتطلب البت فيها يف االجتماع األول أن يساع
 ماع الثاين واالجتماعات الالحقة.يوجو العمل اإلضايف ادلتعلق مبسائل سيجري تناوذلا يف االجت

اخلتام، أحث مجيع الوفود على االستعداد لبدء ىذا الفصل اجلديد من عملنا بشأن االتفاقية بروح  ويف - 45
يف جلنة التفاوض احلكومية الدولية   من التعاون، مع إدراك أىدافنا بشكل واضح. وعلى الرغم من أن رحلتنا معاً 

سيما من حيث فهم كيف ديكن حتقيق الكثري من  كانت صعبة يف بعض األحيان إال أهنا كانت ملهمة، ال
خالل رلموعة من األفراد ادلتفانني وادللتزمني عندما يكون لديهم ىدف مشًتك يتمثل يف محاية تراثنا ومحاية 

جعل الزئبق ’’رؤيتكم يف جنيف لالحتفال هبذا احلدث التارخيي الذي يرمي إىل األجيال ادلقبلة. إنين أتطلع إىل 
لتحدي العادلي ل التصدييف ادلتمثل وحنن نصل إىل التعامل مع العمل احلقيقي لالتفاقية ‘‘ شيئًا من ادلاضي

 للزئبق.
 فريناندو لوغريس

 رئيس جلنة التفاوض احلكومية الدولية
___________ 


