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نة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد لج
  صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة الخامسة
  ٢٠١٣ يركانون الثاين/ينا ١٨  -١٣، جنيف
  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

  بشأن الزئبق إعداد صك عالمي ملزم قانوناً 

  بقتر مشروع عناصر للنص النهائي الذي سيعتمد خالل المؤتمر الدبلوماسي الم

  مذكر من األمانة
ا بشأن الزئبق، يف دو  التفاوض احلكومية الدويل املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً  وافقت جلنة -١ ر

على أن تعد األمانة مشروع عناصر للنص النهائي الذي سيعتمد خالل املؤمتر الدبلوماسي املتوقع الرابعة، 
صك ، كيفية تعزيز منها فيه التوقيع على صك الزئبق. وسوف تعاجل هذه العناصر، مجلة أمورتم الذي سي

بني توقيع الصك ودخوله حيز النفاذ  فاصلةال ، والرتتيبات اخلاصة بالفرتةالزئبق واالستعداد للتبكري يف تنفيذه
  .، وترتيبات األمانةمبا يف ذلك الرتتيبات اخلاصة باملساعدات املالية والتقنية خالل تلك الفرتة

وسيتعني  مشاريع القرارات املهمة يف ذلك اخلصوص. يرد يف مرفق هذه املذكرة، لنظر اللجنة، -٢
تهاء من املفاوضات. وهكذا فقد مت ختصيص أماكن شاغرة إكمال بعض فروع مشاريع القرارات بعد االن

  إلدراج تلك اإلضافات.

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/1. 
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  المرفق
  ع القراراتير مشا

  الترتيبات االنتقالية  - أوالً 
  إن مؤمتر األطراف،

  ،‘)االتفاقية’ــــــــ نص اتفاقية ميناماتا بشأن [العنوان] (ويشار إليه هنا فيما بعد ب وقد اعتمد
من أجل التعجيل بتنفيذ العمل الدويل حلماية  هناك ترتيبات ضروريةأن  وإذ يضع يف اعتباره

يبدأ نفاذ االتفاقية،  من املصادر البشرية يف الفرتة ريثما الصحة البشرية والبيئة من إطالقات الزئبق ومركباته
  عندما يبدأ نفاذها، واإلعداد لتنفيذ االتفاقية بفعالية

امل االقتصادي اليت يتعني عليها أن تصدق على بالدول واملنظمات اإلقليمية للتك يهيب -١
بدء نفاذ االتفاقية يف  االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك حيت يتسىن

  أقرب وقت ممكن؛
إىل تنظيم دورات إضافية للجنة  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يدعو -٢

أثناء الفرتة بني تاريخ فتح باب التوقيع على  ‘)اللجنة’ ـــــــ(ويشار إليها هنا بة الدولية التفاوض احلكومي
تنفيذ ، وذلك لإلشراف على ما قد يقتضي األمراالتفاقية وتاريخ افتتاح االجتماع األول ملؤمتر األطراف حسب
يف نطاق  من املصادر البشرية الزئبق ومركباته العمل الدويل حلماية الصحة البشرية والبيئة من إطالقات

اية السنة املالية اليت يعقد فيها االجتماع األول  يف االتفاقية واإلعداد ملؤمتر األطرافاالتفاقية  وخدمته حىت 
  ؛ملؤمتر األطراف
إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة توفري خدمات األمانة لتشغيل  يطلب -٣

ا   االجتماع األول ملؤمتر األطراف؛ السنة املالية اليت سيعقد فيها يةاألنشطة املؤقتة حىت 
ا،  الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي أن تقدم، يف حدود يناشد -٤ إمكانيا

ستئماين للزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل دعم األنشطة املؤقتة وعمل إلللصندوق ا تربعات
ايةمؤمتر األطرا   السنة املالية اليت سيعقد فيها االجتماع األول ملؤمتر األطراف؛ ف حىت 
أو اليت تشجعها  اللجنة إىل أن تركز جهودها على األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية يدعو -٥
ا أن تساعد يف تيسري فعالية تنفيذ االتفاقية عند بدء نفاذها، االتفاقية وأن تقدم ، على وجه  واليت من شأ

توصية للنظر فيها بشأن النظام الداخلي والقواعد املالية  ،األولاجتماعه لتحديد، إىل مؤمتر األطراف يف ا
 ٢٢االمتثال للمادة  ملؤمتر األطراف، واألحكام املالية اليت تنظم إداء األمانة، وشكل ونطاق املعلومات عن

[ومشروع النظام  ،٢٣للمادة  االتفاقية، وفقاً اخلاصة بتقييم فعالية  من االتفاقية؛ [و] واملعايري واملنهجية
  ]؛١٧اليت سيتم إنشاؤها مبوجب املادة  والتشكيلة واملبادئ التوجيهية التشغيلية ألداء اهليئة الفرعية داخلي،ال

  مبادئ توجيهية بشأن ما يلي: اللجنة إىل أن تضع وتعتمد، بصفة مؤقتة، يدعو أيضاً   -٦
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية للحد من انبعاثات الزئبق وإطالقاته يف [  (أ)

  الغالف اجلوي واألرض واملياه، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول؛]
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  ؛]٢١للمادة  وفقاً تنفيذ [إعداد وتنفيذ خطط   (ب)
ة، لينظر فيها مؤمتر األطراف، للمرفق واو من االتفاقي [وضع خطط عمل وطنية وفقاً   (ج)

  ]؛وذلك عند بدء نفاذ االتفاقية
يف االتفاقية وتطبيق  الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي املشاركة يناشد  -٧

  أثناء الفرتة االنتقالية؛ وطوعياً  أحكامها كاملة
يف  ج أكثر تقدماً بالدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي اليت متتلك برام يهيب  -٨

واملنظمات  التحكم يف االطالقات أن تقدم املساعدات املالية والتقنية، مبا يف ذلك التدريب، إىل الدول
ا لتمكينها من الوفاء  ا يف تطوير هياكلها األساسية وقدرا اإلقليمية للتكامل االقتصادي األخرى ملساعد

ن تقوم هذه الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي للحاجة امللحة أل وذلك نظراً  بأهداف االتفاقية
  االتفاقية بالنسبة هلا. تنفيذ االتفاقية بفعالية فور بدء نفاذيف بدورها 

  الترتيبات المالية  - ثانياً 
  مذكرة تفسيرية

  يلي:الكيان (أو الكيانات) اخلاصة باآللية املالية، ويتضمن مشروع القرار ما  ١٥حتدد املادة 
 ينص على وضع ترتيبات مع ذلك الكيان أو تلك الكيانات؛  
 لتشغيل اآللية املالية  يطلب من اهليئة اإلدارية للكيان (أو الكيانات) أن تضع الرتتيبات الضرورية

ا؛ تقريراً  األول اجتماعهوأن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف    عن الرتتيبات اليت اختذ
 إىل صك الزئبق يطلب إىل املاحنني تقدمي الدعم.  

  قضايا متصلة باتفاقية بازل  - ثالثاً 
  أن املؤمتر

ا أجهزة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف يرحب -١ نقل النفايات  باألعمال اليت اضطلعت 
ة بإدارة النفايات احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك لاخلطرة والتخلص منها عرب احلدود بشأن القضايا املتص

لنفايات الزئبق، على النحو  اخلاصة بإعداد مبادئ توجيهية تقنية لإلدارة السليمة بيئياً الشروع يف األعمال 
  من اتفاقية ميناماتا بشأن [ العنوان]؛ ١٣احملدد يف املادة 

  إيالء األولوية لذلك العمل؛ أجهزة اتفاقية بازل على مواصلة يشجع -٢
من  ١٣املشار إليها يف املادة  التعاون الوثيق بشأن البنودإىل أجهزة اتفاقية بازل  دعوي -٣

ماتا، وعلى وجه اخلصوص، مواصلة تطوير واستكمال املبادئ التوجيهية التقنية حسب االقتضاء قية مينااتفا
  لنفايات الزئبق؛ لإلدارة السليمة بيئياً 

إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية واألمانة املؤقتة التعاون مع أمانة اتفاقية بازل  يطلب -٤
  ا بشأن القضايا املتصلة بإدارة نفايات الزئبق؛وأجهز 
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نفايات  بإدارة قدمي تقارير إىل اللجنة عن القضايا املتصلةتأمانة اتفاقية بازل إىل  يدعو -٥
  لنفايات الزئبق. لإلدارة السليمة بيئياً  الزئبق، مبا يف ذلك إعداد وتطوير مبادئ توجيهية تقنية

  شكر وعرفان لحكومة اليابان  - رابعاً 
  إن املؤمتر،

  حكومة اليابان، عوة كرمية من] بد....] يف [YYY[ وقد اجتمع يف
] YYY ] و[مدينةXXXXX [مقاطعةوسلطات  اليابانبأن اجلهود اليت بذلتها حكومة  واقتناعًا منه

  اح،يف تصريف أعمال املؤمتر بسالسة وجن كبرية توفري املرافق واملباين وغريها من املوارد قد سامهت بدرجة  يف
 ]YYY ] و[مدينةXXXXX [مقاطعةوسلطات  اليابانملا قدمته حكومة  وإذ يشعر بتقدير عميق

  من جمامالت وكرم ضيافة ألعضاء الوفود واملراقبني وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة الذين حضروا املؤمتر،
 ]YYY نة] و[مديXXXXX [مقاطعةسلطات إىل و  اليابانحلكومة  العميق يعرب عن امتنانه

  .ملا أولوه من ترحيب للمؤمتر وللمتصلني بعمله، وملسامهتهم يف جناح املؤمتر الياباينلشعب عربها، إىل او 
___________  


