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

 الدورة السادسة
 ٕٗٔٓ مربتشرين الثاين/نوف ٚ-ٖ، بانكوؾ

الزئبق  عالمي ملزم قانونًا بشأن المعنية بإعداد صك الحكومية الدولية لجنة التفاوض تقرير
 السادسة أعمال دورتهان ع

 المقدمة -أواًل 

وفقاً ألحكاـ  الزئبق قانوناً بشأف عاؼبي ملـز اؼبعنية بإعداد صك اغبكومية الدولية عبنة التفاوضت نشئأ - ٔ
 ،ؾبلس اإلدارةوافق اؼبتحدة للبيئة. وقد  األمم الصادر عن ؾبلس إدارة برنامج ٘/ٕ٘قرر اعبزء ثالثًا من اؼب

ربنامج األمم اؼبدير التنفيذي ل، وطلب إىل الزئبق قانونًا بشأف عاؼبي ملـز صكإعداد  على ،دبوجب ذلك اؼبقرر
 حكومية دولية تكلف بإعداد ذلك الصك. عبنة تفاوضاؼبتحدة للبيئة تشكيل 

يف ، دورات سابقة طبسفقد عقدت  اغبكومية الدولية، للجنة التفاوضاؼبمنوحة  لواليةل وفقاً و  - ٕ
تشرين  ٕٛإىل  ٕٗيف الفًتة من  الياباف،، شيبا يفو  ؛ٕٓٔٓحزيراف/يونيو  ٔٔإىل  ٚاستكهومل خبلؿ الفًتة من 

يف و ؛ ٕٔٔٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٗتشرين األوؿ/أكتوبر إىل  ٖٔنَتويب، يف الفًتة من  يفو ؛ ٕٔٔٓالثاين/يناير 
، يف الفًتة من يف جنيفو ؛ ٕٕٔٓو سبوز/يولي ٕحزيراف/يونيو إىل  ٕٚ أوروغواي، يف الفًتة من، إسيت ديل بونتا
صك عاؼبي ملـز ل نص على، وقد اتفقت اللجنة، يف دورهتا اػبامسة. ٖٕٔٓكانوف الثاين/يناير   ٛٔإىل  ٖٔ

 العتماده. لعرضو على مؤسبر اؼبفوضُت، بشأف الزئبق تاميناما اتفاقيةوىو  ، أالقانوناً 
 برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾبلس إدارةلطلب من  ، وتلبيةً اليابانية من اغبكومة بناء على دعوةو  - ٖ

 بشأف ميناماتا اؼبفوضُت اؼبعٍت باتفاقية مؤسبر التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عقد اؼبدير، ٕٔ/ٕٚ مقرره
 ميناماتا اتفاقية . وقد اعتمد اؼبؤسبرٖٕٔٓأكتوبر تشرين األوؿ/ ٔٔو ٓٔيف ، الياباف، يف يف كوماموتو الزئبق

تشرين األوؿ/أكتوبر  ٔٔيف  باب التوقيع على االتفاقيةفُتح و  ،ٖٕٔٓتشرين األوؿ/أكتوبر  ٓٔيف  لزئبقبشأف ا
باب  فتح بُت يف الفًتة االنتقالية رارًا بشأف الًتتيباتتضمنت ق القرارات، أيضًا عددًا من . واعتمد اؼبؤسبرٖٕٔٓ

 الًتتيبات اؼبالية.بشأف  اً قرار و  ،وبدء نفاذىا التوقيع على االتفاقية
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من القرار اؼبتعلق  ٖللبيئة، يف الفقرة  ربنامج األمم اؼبتحدةاؼبدير التنفيذي ل دعا مؤسبر اؼبفوضُتو  - ٗ
خبلؿ ...  اغبكومية الدوليةجنة التفاوض للإضافية  اجتماعاتعقد يأف ’’ بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية، إىل

، وفقاً يف االتفاقية األطراؼ األوؿ ؼبؤسبر االجتماع افتتاح تاريخباب التوقيع على االتفاقية و  حتاريخ فت بُت الفًتة
‘‘. ذاحيز النف دخوؽبا ندعفعاؿ على كبو تنفيذىا و على كبو سريع  نفاذدخوؿ االتفاقية حيز ال سَتيلت ،ضرورةلل

من  ٛإىل  ٘ الفقرات يفنصوص عليو ، على النحو اؼببعدد من اؼبهاـ اللجنة أيضاً  مؤسبر اؼبفوضُت كلفوقد  
 .اؼبالية القرار اؼبتعلق بالًتتيبات من ٙو ٖو ٕالفقرات يف و  الًتتيبات اؼبؤقتةاؼبتعلق بالقرار 

يف الفًتة  القرار اؼبتعلق بالًتتيبات من ٖحكاـ الفقرة وفقًا أل السادسة للجنة قدت الدورةوقد عُ  - ٘
 ٖو ٕوالفقرات  بالقرارذلك  من ٛإىل  ٘ؼبا ورد يف الفقرات من طبقاً  ؽباابدء أعمتمكُت اللجنة من ل االنتقالية

 اؼبتعلق بالًتتيبات اؼبالية. القرار من ٙو
 من جدول األعمال( 1افتتاح الدورة )البند  -ثانياً 

، اؼبتحدة للمؤسبرات، بانكوؾ يف مركز األمم اغبكومية الدولية للجنة التفاوض السادسة دت الدورةقعُ  - ٙ
اؼبواد  فرع ة، رئيسواينأُ -كيتا السيدة فاتوماتاقامت  وقد. ٕٗٔٓ تشرين الثاين/نوفمرب ٚإىل  ٖيف الفًتة من 

بافتتاح و بدور رئيسة اؼبراسم،  ،تحدة للبيئةبربنامج األمم اؼب والصناعة واالقتصادشعبة التكنولوجيا ب الكيميائية
 .نوفمربتشرين الثاين/ ٖ، ثنُتمن صباح اال ٓٔ/٘ٔيف الساعة الدورة 

، رئيس زامبيا ،ساتاولفيا يش ميكائيل رحيل السيدلذكرى  ءً حياإدقيقة  الصمت اللجنةوقد التزمت  - ٚ
اؼبنسق ، األمم اؼبتحدة للبيئةمن برنامج  غوب ماثيوالسيد اؼبفوضية األوروبية و  من ببلنكو سوليداد السيدةو 

 ميناماتا. اتفاقيةوضع كثَتاً يف  الذين سامهوا، الزئبق ؼبفاوضات السابق
اليت ة السبعالبلداف أحد ألوروغواي،  فبثبلً و جنة رئيس الل بصفتو، متكلمًا لوغريس فرناندو قاـ السيدو  - ٛ

 ذلك عقبأو ، باؼبشاركُت يف الدورةبالًتحيب  ،حىت اآلف قبوؽبا أوعلى االتفاقية  التصديق أودعت صكوؾ
الطبيعية  وزارة اؼبواردالدائم لوكيل ال نائبؿ، شاكشيكو وفوت توفيص السيد مبلحظات افتتاحية قدمها كل من

،  إيشي ناوكو والسيدةاألمم اؼبتحدة للبيئة،  اؼبدير التنفيذي لربنامج نائب، إبراىيم ثياو، والسيد والبيئة بتايلند
شاىد  إيشي مرفق البيئة العاؼبية. وعقب اؼببلحظات اليت أبدهتا السيدةرئيسة التنفيذيُت و كبَتة اؼبوظفُت 

وضرورة اإلسراع يف بدء نفاذىا. كما  اعتماد االتفاقية من إنتاج مرفق البيئة العاؼبية تناوؿ ااؼبشاركوف فيديو قصَت 
البلداف ضمن من  ثبلثة اؼبتحدة األمريكية، وىي  والواليات اغينيو  كل من فبثلي الغابوف بيانات افتتاحية أدىل

 .قبوؽبا أوعلى االتفاقية  تصديقها صكوؾ اليت أودعت السبعة
اليت  الرئيسية اإلقبازاتالدورة الراىنة للجنة بأهنا مناسبة تارخيية، ومن مث أورد  لوغريس السيدووصف  - ٜ

 بفضل قباحهاا يف اغباظبة األدوارالضوء على  اً طسل  م للجنة اػبمس السابقةدورات ال مندورة يف كل ربققت 
الدولية واؼبؤسسات اؼبالية  ةاألكادديي الدوائروالعلماء، و  غَت اغبكومية اؼبتعددة األطراؼ واؼبنظمات الدبلوماسية

واتفاقية  عرب اغبدودوالتخلص منها النفايات اػبطرة  نقل بازؿ بشأف التحكم يف التفاقيةاؼبراكز اإلقليمية و 
 .العضوية الثابتة بشأف اؼبلوثات استكهومل

كانت اليت  ، ميناماتا اتفاقيةعلى وجو اػبصوص و  لقضايا البيئيةبا القوي التزاـ بلدهعلى  وشدد - ٓٔ
كما يصفها   ‘‘االتفاقية السعيدة’’أوروغواي من بُت أوائل الدوؿ اليت صادقت عليها. إف اتفاقية ميناماتا، أو 

متعددة أخرى  اتفاقية بيئية ؾبردليست  شتاينر، اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة،السيد أكيم 
 دبا يف ذلك صبيع القطاعات، منتنفيذىا إسهامات  تطلبي اؼبستدامة للتنمية حقيقية اتفاقيةإمنا ىي و األطراؼ 
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 استوعبت، وىي اتفاقية ثَتةكوجهات أخرى  األخرى  والصناعات والتعدين،، وحقوؽ اإلنساف العمل قطاع
حيث فريدة يف نوعها  كانت ف مفاوضات االتفاقيةقائبل إاالتفاقيات األخرى. وأضاؼ  الدروس اؼبستفادة من

والتنمية اؼبستدامة. كما أثٌت على الدعم اؼبقدـ من  البيئة يف ؾباؿ خرىاأل ؼبفاوضاتا ربتذيو أصبحت مثاالً 
بضرورة مواصلة قائبل  االتفاقية من خبلؿ دبا يف ذلك، لتصدي للزئبقولة يف ااؼببذ لجهودلمرفق البيئة العاؼبية 

 مرفق البيئة العاؼبية.الروابط مع  تعزيز
يف ىذا  ىناؾ حاجة،فإف  االتفاقية، النجاح الذي ربقق باعتماد نو على الرغم منشار إىل أوأ - ٔٔ

إطبلقات  خفضمن أجل  لصعيد الوطٍتتنفيذىا على افعالية اؼبنعطف، إىل أبطاؿ جدد لكفالة سرعة و 
مضاعفة  إىلُت ؼبعنياصبيع  دعافإنو  دوف انقطاع ودبستويات غَت مقبولة. لذا اليت استمرت الزئبق وانبعاثات
 من األنشطة األخرى اجملموعة الكبَتة دعميف  وأ كبو تنفيذ االتفاقية اؼبطلوب إكماؿ العمليف  سواء جهودىم

يف إطار برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة طبلع هبا عرب الشراكة العاؼبية بشأف الزئبق ضري االاليت جي الزئبقبشأف 
 سائر أرجاء اؼبعمورة.يف أخرى وقطاعات 

 علقي البلد، قائبًل إف التايلندية اغبكومة ، باؼبشاركُت نيابة عنيف بيانو ؿتوفيشاكشيكو  رحب السيدو  - ٕٔ
 لنفايات الزئبق. وقد ظلت تايلند وللنهوض باإلدارة السليمة عن قصد زئبقلااستخداـ غبد من على اأمهية كبَتة 

تعتربىا  اليت، و ووضع االتفاقية ذاهتاميناماتا  اتفاقية يف التفاوض بشأف الشركاء الدوليُت بشكل وثيق مع تعمل
عبنة  أنشأت تايلندوقد القضاء عليو. و من التلوث بالزئبق  غبدبا الدويل يف زيادة تعزيز االلتزاـ ذات أمهية حاظبة

البنيات  من أجل تقييمأولية  تضطلع بدراسةو  تنفيذ االتفاقية دعممن أجل  ميناماتا وطنية تعٌت باتفاقية فرعية
واإلجراءات الضرورية قبل البدء يف التصديق على االتفاقية. وقد  ولتحديد الثغرات والقانونية األساسية اؼبؤسسية

وذلك يف إطار عملية  ،عامة استماعوجلسات مع أصحاب اؼبصلحة رات أنشطة إلذكاء الوعي ومشاو جريت أ
وذلك  ىاتنفيذتبكَت يف الالتصديق على االتفاقية و ب خيتصشروع مالدراسة. وسوؼ يبدأ يف هناية ىذا العاـ 

 .سويسرا وحكومةاألمم اؼبتحدة للتدريب والبحث معهد من ومايل ٍت قبدعم ت
وعلى وجو اػبصوص  االتفاقية، بدء نفاذتيسر لكوهنا  صعبةدورة  كوفست الدورة اغبالية أضاؼ أفو  - ٖٔ

بشأف اإلدارة  واؼببادئ التوجيهية الزئبق على استَتادؼبوافقات وااإلعفاءات  تسجيلوضع الًتتيبات ل من خبلؿ
 الدورةىذه ىا. وستكوف نفاذ االتفاقية عندما يبدأ تنفيذفعالية حاظبة لواليت سوؼ تكوف  بيئيًا للزئبق السليمة

 اعبيدةاؼبمارسات لتبادؿ ، و مؤسبر اؼبفوضُتانعقاد  منذ العمل بُت الدورات يفاحملرز  التقدـساكبة ؼبعرفة  فرصة
 عبمهورمع ا واضحة اتصاالت يف إقامة أيضاً  ةكوف مهمتس. كما ىابدء نفاذعلى االتفاقية و التصديق  ومناقشة
 .منو اؼبرجوة النتائج اللجنةأف ربقق و مثمراً اجتماعاً  االجتماع اغبايلأف يكوف  نو يتوقع. وقاؿ إالزئبق إدارةبشأف 

 من اِّ جزءًا أساسييشكل  أف السمك أنو على الرغم منإىل  التنفيذي، يف بيانو، أشار نائب اؼبديرو  - ٗٔ
ارتفاع مستوى بالنظر إىل  األظباؾ من واع معينةأنبتجنب تناوؿ  من األطباءالكثَت  يوصي، للبشرالنظاـ الغذائي 

انبعاثات إطبلقات و  للحد من؛ قائبًل إنو ينبغي أف نعكس مثل ىذا اؼبنطق بالسعي اعباد من الزئبقما ربتويو 
. وقد كاف اعتماد العيشكسب سبل  على و  الصحةعلى  مباشرةبصورة ثر ؤ تالتلوث و ذلك  تسبباليت  الزئبق

 عيسر تعزيزىا و تاألدوات البلزمة ل َتوفالراىن بتتماع جاالاللجنة يف قـو وست ،مشهودة خطوة ميناماتا اتفاقية
يف جهودىا مستمرة يف بلداف كثَتة  ال تزاؿو . قوي لزئبقلتصدي لبا االلتزاـ وقاؿ إف بلوغها مرحلة التشغيل.

 اقوي باالتفاقية االلتزاـ كاف. وقد  التلوث بالزئبق اليت يشكلها والعاؼبيةواإلقليمية الوطنية التهديدات مكافحة 
والتصديق  ميناماتا اتفاقية علىظم للتوقيع توى الذي نُ اؼبسذلك اغبدث اػباص الرفيع ويشهد على بنفس القدر 

 وىنأ. إضافياً  اً عيوقت ٕٗو التفاقيةعلى اجديدة  تصديقات ستةبتوج و  ٕٗٔٓسبتمرب /ؿأيلو  ٕٗعليها يف 
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غيانا، و  وغينيا والغابوف جيبويت - بوؽباقكوكها اػباصة بالتصديق على االتفاقية أو ص اليت أودعتبلداف ال
الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي البالغ عددىا  وشكر - أوروغواياؼبتحدة و وموناكو، والواليات 

 .على االتفاقية اآلفاليت وقعت حىت  ٕٛٔ
ؼبساعدة  قاعدة اؼبوارد توطيددبكاف  األمهية البالغة إنو منقائبًل  لتنفيذ االتفاقية اؼبوارد البلزمة انتقل إىلو  - ٘ٔ

ربنامج ال أفيف  وأعرب عن ثقتو، والبيئةبشرية صحة الال غبمايةاألخرى  واألنشطة االتفاقيات يف تنفيذ البلداف
 تطبيق إجراءاؼبتعلقة بروترداـ  واتفاقية ،بازؿتنفيذ اتفاقية ل الوطٍت صعيدعلى الدعم التعزيز اؼبؤسسي اص لاػب

واتفاقية التجارة الدولية،  خطرة متداولة يفمبيدات آفات معينة على مواد كيميائية و  بقة عن علماؼبوافقة اؼبس
 يف دورتو األوىل اؼبتحدة للبيئة األممبرنامج  ي وضعوذالدارة اؼبواد الكيميائية إل النهج االسًتاتيجي وأف ميناماتا

مرفق البيئة  ةرئيسو  ُتالتنفيذيكبَتة اؼبسؤولُت   بوصفها، إيشي السيدة شكر. و الصددذلك  يف ىاماً  دوراً سيؤدي 
 سليمةو لتأمُت إجياد آلية مالية مستقرة و  اؼبواد الكيميائية والنفاياتؾبموعة  تعزيزاؼببذولة لجهودىا على  العاؼبية

إىل دعا ، و اغبكومية الدولية للجنة التفاوض تقٍتايل والدعم اؼبال قدمت اليتبلداف الشكر التفاقية ميناماتا، كما 
 .سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ النامية والبلداف اليت ؼبساعدة البلداف موارد إضافيةتقدًن 

يميائية مثَتة مواد ك عشرواحداً من أخطر  يعترب وفقاً ؼبنظمة الصحة العاؼبية إىل أف الزئبق ارشبعد أف أو  - ٙٔ
عن  ، معرباً االتفاقية على بالتصديق اإلسراعإىل  ، اختتم حديثو بأف دعا البلدافمن منظور الصحة العامةللقلق 

إىل و  اً اؽبواء نظيف جعلإىل و  لؤلكل نةو ممأ األظباؾ صبيع أنواعجعل راىن إىل ال االجتماعيؤدي  أملو يف أف
 .الزئبق اؼبنتجات اػبالية مناستخداـ 

ي عاىن منو الناس يف مدينة وأشارت السيدة إيشي يف مبلحظاهتا إىل اآلثار اؼبأساوية ؼبرض الزئبق الذ - ٚٔ
ميناماتا، وشكرت صبيع الذين شاركوا يف اعبهود العاؼبية الرامية إىل ضباية كوكب األرض من آثار الزئبق الضارة. 

للبلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا  والتقنيةوقالت إف مرفق البيئة العاؼبية سيواصل تقدًن اؼبساعدة اؼبالية 
 من ذبديد اؼبوارد السادس لصندوقو االستئماينمليوف دوالر  ٔٗٔاؿ؛ وقد خصص اؼبرفق مبلغ دبرحلة انتق

ؼبساعدة البلداف على االستعداد للتصديق على االتفاقية، عبلوة على البلداف اػبمسة والعشرين اليت ساعدىا 
ما مت تنفيذه من داف عليها، وجبمع بالفعل. ويقـو مرفق البيئة العاؼبية ببناء اؼبعارؼ واػبربات اليت سيطُلع البل

ديكن نقلها إىل البلداف األخرى. ويريد مرفق البيئة العاؼبية أف يعمل بصورة وثيقة مع األطراؼ لوضع حلوؿ 
 ؾباالت الربامج االسًتاتيجية والسعي لتحقيق فوائد متعددة من خبلؿ العمل يف ـبتلف القطاعات، دبا فيها

واستخداـ الطاقة، من أجل ربقيق التنمية اؼبستدامة، ودبا أف الزئبق  اؼبناخ َتراضي وتغنوع البيولوجي وتدىور األالت
ُيستخدـ يف العديد من عمليات الصناعة التحويلية فسيكوف من اؼبهم أمهية حاظبة إشراؾ القطاع اػباص يف 

عاؼبي خيل ص العامل من  تمعاعبهود اؼببذولة لتنفيذ االتفاقية. ويف اػبتاـ، شجعت اعبميع على أف ينضموا إىل ؾب
 الزئبق.

صك التصديق أو القبوؿ، إف بلده بالفعل فبثلي البلداف اليت أودعت بوصفو أحد قاؿ فبثل الغابوف و  - ٛٔ
طرؼ يف عدد من اؼبعاىدات الدولية واإلقليمية الرامية إىل مكافحة إنو يعطي األولوية غبماية البيئة، ومن مث ف

مت تقنُت أحكامها يف القوانُت الوطنية اؼبتعلقة بالتنمية اؼبستدامة وضباية البيئة. وقد نالت التلوث الكيميائي، اليت 
الغابوف جائزة برونزية من نادي الزئبق التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة على مسامهتها يف تنظيم الدورة الثانية 

حباجة إىل الدعم من مرفق إال أهنا نفيذ اؼبعاىدة أف الغابوف ملتزمة بت ورغمللجنة التفاوض اغبكومية الدولية. 
البيئة العاؼبية عبهودىا الرامية إىل تعزيز مواردىا البشرية وإجراء الدراسات العلمية؛ وإدارة النفايات واؼبعدات 
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وؿ على تعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب؛ واغبصالواؼبواقع اليت ربتوي على الزئبق أو اؼبلوثة بو وإدارة 
 ؼبنتجات البديلة.ا

والتوقيع عليها،  اوقاؿ فبثل غينيا إف التصديق على االتفاقية خطوة منطقية بعد التفاوض الصعب بشأهن - ٜٔ
وإنو من دوف الدعم الذي تلقتو االتفاقية طواؿ اؼبفاوضات مل يكن بالوسع أف تصل إىل ىذه اؼبرحلة. وقد 

يئة، اللتُت بدوهنما لن يكوف ىناؾ أي مستقبل، لكنها ربتاج إىل أعطت غينيا األولوية غبماية الصحة العامة والب
ا. وىي تشجع البلداف األخرى على التصديق على االتفاقية، همساعدة تقنية ومالية لتمكينها من ربقيق أىداف

 ذبربتها اػباصة يف ؾباؿ التصديق.الغَت على  الطبلعوعلى استعداد 
فاوضات البناءة اليت أجرهتا البلداف واؼبنظمات غَت اغبكومية والصناعة وأشاد فبثل الواليات اؼبتحدة باؼب - ٕٓ

من  ، وذلكوغَتىا من اعبهات وأدت إىل اعتماد االتفاقية اليت تتناوؿ أىم مصادر التلوث بالزئبق عرب اغبدود
 ،فاؿ هباخبلؿ تدابَت واضحة وطموحة تتيح اؼبرونة يف التنفيذ الوطٍت. ويف حُت أف ىذه غبظة ينبغي االحت

تَّخذ تػُ  ، وسيتمثل اؼبقياس اغبقيقي لتأثَت االتفاقية يف التدابَت الوطنية اليتفبا يتعُت القياـ بويزاؿ ىناؾ الكثَت  ال
كثَتة بدأت بالفعل يف وضع ىذه التدابَت موضع التنفيذ. وأعرب عن ارتياحو بلدانا  لتنفيذىا. وغبسن اغبظ فإف 

واؼبتاحة بالفعل، ولدور زبصيصها إىل األمواؿ اليت مت  البيئة العاؼبية، مشَتاً  للدور اؼبستمر الذي يقـو بو مرفق
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف تسهيل اؼبفاوضات، باعتباره األمانة اؼبؤقتة، وفيما عدا ذلك. وحدد التدابَت اليت 

خرى، وتعهد باستعداد بلده للعمل عن ثقتو يف التزاـ األطراؼ األ ازبذىا بلده للحد من التلوث بالزئبق، معرباً 
 وعلى التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية. على انعقاد االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ

 من جدول األعمال( 2المسائل التنظيمية )البند  -ثالثاً 
 الحضور -ألف 

 ،واألردف ،واألرجنتُت ،وأذربيجاف ،وإثيوبيا ،االرباد الروسي شارؾ فبثلو الدوؿ التالية يف الدورة: - ٕٔ
وإيراف  ،وأوغندا ،وأوزبكستاف ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأؼبانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وأسًتاليا ،وإسبانيا ،وأرمينيا

 ،وبليز ،وبلجيكا ،والربازيل ،والبحرين ،وباكستاف ،وباراغواي ،وإيطاليا ،وأيرلندا ،اإلسبلمية( - )صبهورية
اؼبتعددة  - وبوليفيا )دولة ،وبولندا ،وبوروندي ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبوتاف ،وبنن ،وبنما ،وبنغبلديش
 ،وجزر القمر ،وجزر سليماف ،وجامايكا ،وتونغا ،وتونس ،وتوغو ،وتشاد ،وتايلند ،وبيبلروس ،وبَتو ،القوميات(

وصبهورية الكونغو  ،ياوصبهورية كور  ،واعبمهورية الدومينيكية ،وصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،واعبمهورية التشيكية
 ،والدامنرؾ ،وجورجيا ،وجنوب السوداف ،وجنوب أفريقيا ،وصبهورية مقدونيا اليوغوسبلفية سابقاً  ،الدديقراطية

وسانت  ،وسانت كيتس ونيفس ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورومانيا ،ودولة فلسطُت
 ،مافوعُ  ،والصُت ،وصربيا ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،سوازيلندو  ،والسنغاؿ ،وسنغافورة ،وسلوفينيا ،لوسيا

 ،ناـ وفييت ،وفنلندا ،البوليفارية( - وفنزويبل )صبهورية ،وفرنسا ،وغينيا ،وغواتيماال ،وغانا ،وغامبيا ،وغابوف
 ،وكَتيباس ،ونغووالك ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،والكامَتوف ،وكازاخستاف ،وقطر
 ،ومبلوي ،واؼبكسيك ،واؼبغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،وماليزيا ،ومايل ،وليسوتو ،وليتوانيا ،ولبناف ،والتفيا ،وكينيا

 ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،واؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وملديف
 ،وىولندا ،وىنغاريا ،واؽبند ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،ونيجَتيا ،ونيباؿ ،النمساو  ،والنرويج ،وناميبيا ،وميامنار

 واليمن. ،والياباف ،والواليات اؼبتحدة األمريكية
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مكتب اؼبفوض و ثلت ىيئات األمم اؼبتحدة والوكاالت اؼبتخصصة التالية: مرفق البيئة العاؼبية، وقد مُ  - ٕٕ
اؼبتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم اؼبتحدة للتدريب والبحث،  السامي غبقوؽ اإلنساف، ومنظمة األمم

 ومنظمة الصحة العاؼبية.
الدوؿ  وجامعةثلت اؼبنظمات اغبكومية الدولية التالية: مفوضية االرباد األفريقي، واالرباد األورويب، ومُ  - ٖٕ

 العربية، وبرنامج البيئة التعاوين عبنوب آسيا.
تفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراؼ التالية: اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات ثلت أمانات االومُ  - ٕٗ

لطيور لاػبطرة والتخلص منها عرب اغبدود، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية، خاصة بوصفها موئبًل 
لم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة ، واتفاقية روترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراء اؼبوافقة اؼبسبقة عن عاؼبائية

 ولية، واتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة. خطرة متداولة يف التجارة الد
ظبائها يف قائمة اؼبشاركُت الواردة يف أثل عدد من اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت ديكن االطبلع على ومُ  - ٕ٘

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/11الوثيقة 
 إقرار جدول األعمال -باء 

 :(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1)أقرت اللجنة جدوؿ األعماؿ التايل باالستناد إىل جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت  - ٕٙ
 افتتاح الدورة. - ٔ
 اؼبسائل التنظيمية: - ٕ

 إقرار جدوؿ األعماؿ؛ )أ(
 تنظيم العمل؛ )ب(
 اؼبكتب.تتصل بمسائل  )ج(

 اذ اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ولبلجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ:العمل للتحضَت لبدء نف - ٖ
 البنود الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذىا؛ )أ(

 يف اجتماعو األوؿ؛مؤسبر األطراؼ مسائل تقتضي االتفاقية أف يبت فيها  )ب(
ؼ رظبيًا يف تعتمدىا اللجنة بشكل مؤقت ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراسبنود  )ج(

 اجتماعو األوؿ؛
 أنشطة لتيسَت سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا. )د(

 تقرير عن أنشطة األمانة اؼبؤقتة خبلؿ الفًتة اليت تسبق بدء نفاذ االتفاقية: - ٗ
 أنشطة على اؼبستويُت اإلقليمي والقطري لدعم التنفيذ؛ )أ(

 ع اعبهات الفاعلة األخرى ذات الصلة؛األنشطة التعاونية م )ب(
 سبويل األمانة واألنشطة. )ج(
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 مسائل أخرى. - ٘
 اعتماد التقرير. - ٙ
 اختتاـ الدورة. - ٚ

 تنظيم العمل - جيم
إىل  ٓٔ/ٓٓباقًتاح من الرئيس بعد التشاور مع اؼبكتب، قررت اللجنة أف ذبتمع من الساعة  عمبلً  - ٕٚ

، وأف تنشئ أفرقة صغَتة حبسب االقتضاء.   ٛٔ/ٓٓإىل الساعة  ٘ٔ/ٓٓ ومن الساعة ٖٔ/ٓٓالساعة  كل يـو
جيتمع أكثر من اثنُت من ىذه األفرقة  أف تعمل ىذه األفرقة باللغة اإلنكليزية فقط؛ وأف ال اللجنة أيضاً  قررتو 

 حتياجات الوفود الصغَتة.يف وقت واحد، مراعاة ال
القًتاح من الرئيس يف مذكرة التصور اؼبقدمة منو  اً أف تنظم عملها وفق وقررت اللجنة أيضاً  - ٕٛ

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/2)  وكما ىو موضح يف شروح جدوؿ األعماؿ(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1/Add.1) ،
دبا يف ذلك فيما يتعلق بالًتتيب الذي ستتناوؿ بو اللجنة البنود اؼبدرجة يف جدوؿ أعماؽبا. ولذلك قررت اللجنة، 

، وأف )ج( معاً  ٖ)أ( إىل  ٖمن جدوؿ األعماؿ، البنود الفرعية  ٖأف تتناوؿ، يف مناقشة البند  يف صبلة أمور،
تناقش ىذه البنود الفرعية من حيث صلتها بكل مادة من مواد االتفاقية، متناولة اؼبواد مادة فمادة. وستتناوؿ 

 بكل مادة من مواد االتفاقية،من حيث صلتو  )د(، الذي ستناقشو أيضاً  ٖاللجنة بعد ذلك البند الفرعي 
 متناولة اؼبواد مادة فمادة.

 المكتبتتصل بمسائل  - دال
ومسوف )الواليات اؼبتحدة( والسيدة أبيوال أوالنيبيكوف )نيجَتيا( طأعلن الرئيس أف السيد جوف  - ٜٕ

ؼبكتب وأف اجملموعة أعضاء يف اكوالسيدة كاترينا سيبكوفا )اعبمهورية التشيكية( لن يتمكنوا من مواصلة العمل  
اإلقليمية لكل منهم رشحت األشخاص التالية أظباؤىم ليحلوا ؿبلهم: السيدة سيزانيو سيمور )الواليات 

 اؼبتحدة(، والسيد ديفيد كابيندوال )زامبيا( والسيد ألوز غرابنر )سلوفينيا(.
 وأيّدت اللجنة الًتشيحات، ورحبت بأعضاء اؼبكتب اعبدد الثبلثة. - ٖٓ

 بيانات عامة - ىاء
العمل الذي سُيضطلع بو عن عقب االتفاؽ على تنظيم العمل، دعا الرئيس إىل اإلدالء ببيانات عامة  - ٖٔ

التقدـ صوب التصديق على االتفاقية. وأُلقيت أواًل بيانات باسم عن خبلؿ الدورة اغبالية، وعلى وجو اػبصوص 
واؼبنظمات اغبكومية الدولية  هثلي كل من البلداف على حداجملموعات اإلقليمية للبلداف، أعقبتها بيانات من فب

 وغَت اغبكومية.
قت على اتفاقية على البلداف اليت صدّ ودولو األعضاء وأثٌت اؼبمثل الذي ربدث باسم االرباد األورويب  - ٕٖ

ق على صبيع إف االرباد األورويب استهل عملية لتكييف تشريعاتو من أجل التمكُت من التصدي ميناماتا، قائبلً 
أماـ اللجنة اؼبهمة الصعبة اؼبتمثلة يف وضع عدد كبَت من الوثائق ف أأضاؼ أحكاـ االتفاقية وتنفيذىا. و 

مؤقت، لتسهيل التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية على أساس اإلرشادية وغَتىا من الوثائق، ويف بعض اغباالت اعتمادىا 
بإحراز تقدـ بشأف بنود جدوؿ أعماؿ الدورة  كامبلً   ـز التزاماً االرباد األورويب ملت أفعند دخوؽبا حيز النفاذ، و 

 اغبالية.
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دخوؿ  تاماً  وقاؿ اؼبمثل الذي ربدث نيابة عن دوؿ آسيا واحمليط اؽبادئ إف ىذه الدوؿ تؤيد تأييداً  - ٖٖ
الذي يتعُت يزاؿ ىناؾ الكثَت من العمل  اتفاقية ميناماتا حيز النفاذ وتنفيذىا الفعاؿ يف وقت مبكر، ولكن ال

الحتماؿ  إجراء مناقشة مكثفة للبنود توخياً تتوقع اؼبنطقة أضاؼ إف القياـ بو لتحقيق أىداؼ االتفاقية. و 
 يف الدورة اغبالية. مؤقتعلى أساس اعتمادىا 

قت على اتفاقية ميناماتا، وأشاد اؼبمثل الذي ربدث نيابة عن الدوؿ األفريقية بالدوؿ السبع اليت صدّ  - ٖٗ
منها يف أفريقيا. وطلب من األمانة اؼبؤقتة تقدًن عرض أماـ اؼبؤسبر الوزاري األفريقي اؼبعٍت  ةتوجد ثبلثواليت 

لزيادة التصديقات على االتفاقية، ودعا إىل بذؿ اؼبزيد من اعبهود لدعم التنفيذ اؼببكر لبلتفاقية  بالبيئة، تشجيعاً 
بشأف  التوجيهاتق اليت تصاغ يف إطار االتفاقية، ومن بينها يف أفريقيا، دبا يف ذلك بضماف أف تكوف صبيع الوثائ

أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية، واضحة ويسهل االطبلع عليها؛ وبزيادة وعي أصحاب 
اؼبصلحة وبناء القدرات الوطنية البلزمة لتنفيذ االتفاقية؛ وبدعم األنشطة اليت تنفَّذ يف قطاع التعدين اغبريف 

ضيق النطاؽ للذىب؛ وبالعمل على تبسيط إجراءات مرفق البيئة العاؼبية من أجل تسهيل حصوؿ البلداف وال
 األفريقية على التمويل من اؼبرفق.

وقالت اؼبمثلة اليت ربدثت باسم دوؿ أمريكا البلتينية والكارييب إف ىذه الدوؿ تعمل على أمور من  - ٖ٘
عن   التعدين ووضع الربامج وقوائم اعبرد الوطنية اؼبتعلقة بالزئبق؛ وفضبلً بينها تدابَت مراقبة استخداـ الزئبق يف

من أجل تيسَت التصديق رأت أنو ذلك، وصل العديد من ىذه الدوؿ إىل مراحل متقدمة من عملية التصديق. و 
هيل تبادؿ على االتفاقية وتنفيذىا اؼببكر يف اؼبنطقة، من اؼبهم عقد اؼبزيد من حلقات العمل اإلقليمية لتس

اػبربات، وتوفَت ما يكفي من اؼبوارد وبناء القدرات واؼبساعدة التقنية، دبا يف ذلك من خبلؿ اآللية اليت ستنشأ 
من اتفاقية ميناماتا، اليت أكدت أهنا جيب أف تكوف متميزة عن الربنامج اػباص للدعم  ٖٔدبوجب اؼبادة 

وروترداـ واستكهومل واتفاقية ميناماتا والنهج االسًتاتيجي  اؼبؤسسي على الصعيد الوطٍت لتنفيذ اتفاقيات بازؿ
 لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ومكملة لو.

وقَّعت على  وقاؿ اؼبمثل الذي ربدث باسم دوؿ أوروبا الوسطى والشرقية إف صبيع بلداف اؼبنطقة تقريباً  - ٖٙ
من الضروري أف يقـو أكرب نو أضاؼ إديق عليها؛ و اتفاقية ميناماتا ووصلت إىل مرحلة متقدمة من عملية التص

أشار إىل عدد فبكن من البلداف بالتصديق على االتفاقية وتنفيذىا، بالنظر إىل أف مشكلة الزئبق مشكلة عاؼبية. و 
ىبة يزاؿ ىناؾ الكثَت من العمل الذي يتعُت القياـ بو لتعزيز التنفيذ اؼببكر لبلتفاقية، وبلداف اؼبنطقة على أ الأنو 

 االستعداد لضماف قباح الدورة اغبالية.
 البلداف.فرادى وبعد ذلك أدىل ببيانات فبثلو  - ٖٚ
على التصديق على االتفاقية، ووصف عدد إف بلداهنم تعمل  الذين ربدثوامن اؼبمثلُت قاؿ العديد و  - ٖٛ

من اؼبمثلُت الدعم اؼبقدـ من  منهم جهودىم الرامية إىل تنفيذ أحكامها خبلؿ الفًتة االنتقالية. وأوضح اثناف
إف حكومتو مستعدة لبذؿ  ابلديهما للتصديق على االتفاقية وتنفيذىا اؼببكر يف البلداف النامية. وقاؿ أحدمه

 الغَت على تقنياتو وخرباتو من أجل اغبد من التعرض للزئبق خبلؿ فًتة جيل واحد. الطبلعاؼبزيد من اعبهد 
مهم لعمليات التآزر مع اتفاقيات اؼبواد الكيميائية والنفايات، ودعوا األمانة وأعرب ثبلثة فبثلُت عن دع - ٜٖ

ؼبؤقتة التفاقية ميناماتا إىل مواصلة العمل مع أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل لبلستفادة من خربهتا، ا
 فضبًل عن االستفادة من خربات اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ واستكهومل.
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وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت يتيح فرصة فريدة  - ٓٗ
لتيسَت إمكانية اغبصوؿ على التمويل من أجل التنفيذ الفعاؿ التفاقية ميناماتا وكفالة أوجو التآزر مع االتفاقات 

ؾ حاجة إىل موارد مالية مضمونة ومكرسة خصيصاً اػباصة باؼبواد الكيميائية والنفايات. وقاؿ فبثل آخر إف ىنا
لتنفيذ اتفاقية ميناماتا. وذكر أحد اؼبمثلُت أنو ينبغي معاعبة مسألة التمويل يف مرحلة مبكرة، بينما دعا فبثل آخر 

ونقل  إىل اؼبزيد من التنسيق بُت البلداف اؼبتقدمة والبلداف النامية لتعزيز البحوث يف ؾباؿ بناء القدرات، والرصد،
 التكنولوجيا.

وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف احتياجات التمويل اؼبشًتؾ ؼبرفق البيئة العاؼبية طموحة أكثر فبا ينبغي، ومن مث  - ٔٗ
ينبغي تنقيحها. ورحب فبثل آخر باؼبشاركة الوثيقة ؼبرفق البيئة العاؼبية يف دعم التصديق على االتفاقية وتنفيذىا 

 يف وقت مبكر. 
اؼبمثلُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة إىل أف تُراِعى التوجيهات بشأف أفضل التقنيات اؼبتاحة ودعا أحد  - ٕٗ

وأفضل اؼبمارسات البيئية اليت سُتوضع يف إطار اتفاقية ميناماتا، القدرَة االقتصادية على البقاء ؼبا يتم تنفيذه من 
يف أف تتضمن التوجيهات بشأف زبزين الزئبق  ىذه التقنيات واؼبمارسات يف البلداف النامية، وأعرب عن أملو

حاالت إفرادية، وهُنجاً عملية ديكن أف تنفذىا البلداف. وشدد أيضاً على أمهية مبدأ سيادة الدولة، كما شدد ىو 
 فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية ميناماتا. ولكن اؼبتفاوتةباإلضافة إىل فبثلُت آخرين على اؼبسؤوليات اؼبشًتكة 

السيد إيتل فريتهيم )النرويج(، وىو يتحدث بصفتو رئيسًا لفريق الشراكة االستشاري، عمل وحدد  - ٖٗ
الشراكة العاؼبية بشأف الزئبق ودورىا يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا عن طريق تبادؿ اؼبعلومات، واؼبساعدة التقنية، 

 والدعم العلمي والتقٍت. ودعا اؼبمثلُت إىل االنضماـ إىل ىذه الشراكة.
وأدىل فبثلو اؼبنظمات اغبكومية الدولية أيضًا ببيانات. حيث قالت فبثلة معهد األمم اؼبتحدة للتدريب  - ٗٗ

-ٕٗٔٓبلدًا يف الفًتة  ٘ٔوالبحث إف منظمتها شرعت، بدعم مايل من سويسرا، يف مشروع عاؼبي لدعم 
الوطنية لتنفيذىا يف وقت مبكر. من أجل التعجيل بالتصديق على اتفاقية ميناماتا، وربديد األولويات  ٕ٘ٔٓ

ونيجَتيا. ونُفذت كل  ،ومنغوليا ،والفلبُت ،والسنغاؿ ،وزامبيا ،وأوروغواي ،وقد بدأت األنشطة يف األردف
األنشطة اػباصة باتفاقية ميناماتا بالتنسيق الوثيق مع الربنامج اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد 

 الكيميائية.
رحبت صبعية الصحة العاؼبية السابعة  ٕٗٔٓثل منظمة الصحة العاؼبية إنو يف أيار/مايو وقاؿ فب - ٘ٗ

اآلثار على الصحة العامة ’’اؼبعنوف  WHA67.11والستوف باالعتماد الرظبي التفاقية ميناماتا، واعتمدت القرار 
‘‘ ة يف تنفيذ اتفاقية ميناماتابسبب التعرض للزئبق ومركباتو: دور منظمة الصحة العاؼبية ووزارات الصحة العام

الذي يشجع الدوؿ األعضاء يف منظمة الصحة العاؼبية على اؼبشاركة النشطة يف تنفيذ االتفاقية، وضماف التعاوف 
. وشرعت (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/4)الوثيق فيما بُت وزارات الصحة ووزارات البيئة يف ىذا الشأف 

، فقامت، على سبيل اؼبثاؿ، بإعداد اؼبشورة WHA67.11لعمل استجابة للقرار منظمة الصحة العاؼبية بالفعل يف ا
لوزارات الصحة بشأف اإلجراءات اؼبطلوبة بشأف مقاييس اغبرارة )الًتمومًتات( ومقاييس ضغط الدـ، 

 والتوجيهات بشأف وضع اسًتاتيجيات بشأف الصحة العامة يف قطاع التعدين اغبريف الضيق النطاؽ للذىب.
وأدىل اؼبقرر اػباص لؤلمم اؼبتحدة ببياف أيضًا عن آثار اإلدارة السليمة بيئياِّ والتخلص من اؼبواد  - ٙٗ

والنفايات اػبطرة على حقوؽ اإلنساف، فقاؿ إف ؾبلس األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف كلفو برصد اآلثار الضارة 
، وسع اجمللس ٕٔٔٓهبذا الشأف. ويف عاـ  للمواد والنفايات اػبطرة على نطاؽ العامل، وتقدًن تقرير للمجلس
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نطاؽ الوالية اػباصة بفحص ورصد ما يًتتب على حقوؽ اإلنساف من آثار بسبب دورة اغبياة الكاملة للمواد 
اػبطرة، بدءًا باستخراجها إىل حُت التخلص منها. وحث الدوؿ اليت مل تصدؽ بعد على االتفاقية على اإلسراع 

إف التلوث بسبب الزئبق ديس بالعديد من حقوؽ اإلنساف، دبا فيها حق عدـ التمييز، بعملية التصديق، قائبًل 
 نظراً آلثاره الضارة غَت اؼبتناسبة على الشعوب الضعيفة.

نشط يف الشراكة العاؼبية  وقاؿ فبثل منظمة األمم اؼبتحدة للتمية الصناعية )اليونيدو( إف منظمتو عضو - ٚٗ
تامة يف عملية اللجنة اغبكومية الدولية للتفاوض. وأضاؼ أف اليونيدو تنف ذ عدداً  بشأف الزئبق، وتشارؾ مشاركة

من اؼبشاريع بتمويل من مرفق البيئة العاؼبية بشأف مسائل من قبيل التعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب، 
مرفق البيئة العاؼبية أعلن عن والنفايات الصناعية للزئبق واالنبعاثات من صهر اؼبواد غَت اغبديدية. وأشار إىل أف 

أمواؿ إضافية لدعم العمل اؼببكر الرامي إىل التصديق على االتفاقية بطرؽ تشمل تنفيذ مشاريع التقييم األويل 
التفاقية ميناماتا على الصعيد الوطٍت، كما أف اليونيدو تتعاوف بنشاط مع الوكاالت اؼبنفذة األخرى يف وضع ىذه 

ونيدو تعمل أيضاً مع شركاء آخرين بشأف ؾبموعة من األنشطة اؼبتصلة بالزئبق، دبا يف ذلك اؼبشاريع. وأكد أف الي
 وضع خطط عمل وطنية بشأف التعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب.

 ٬أفغانستاف تضماليت  ،وقال ممثل برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئي إن ادلنظمة دون اإلقليمية - ٛٗ
من أجل محاية البيئة، وإدارهتا، تعمل  ،ونيباؿ واؽبند ٬وملديف ٬النكا وسري ٬فوبوتا ٬وبنغبلديش ٬وباكستاف

وقد حدد ىذا الربنامج العديد من اجملاالت اليت ميكن أن يساعد فيها بشأن التصديق . وحتسينها يف جنوب آسيا
 .إلقليميعلى اتفاقية ميناماتا وتنفيذىا، مبا يف ذلك ادلساعدة يف جمال بناء القدرات والتعاون ا

وقال أحد ادلمثلني إن منظمتو . وأدىل بعد ذلك العديد من ممثلي ادلنظمات غري احلكومية ببيانات - ٜٗ
وقال إن التحدي الرئيسي يف . أعدت دلياًل بشأن التصديق والتنفيذ يهدف إىل تبسيط شروط االتفاقية والتزاماهتا

اإلجراءات الفعالة و واإلبالغ،ليات فعالة للرصد، كيفية ترمجة متطلبات االتفاقية إىل عميكمن يف  ىذه الدورة 
على الصعيد  وانبعاثاتوالتجارة فيو، و اليت تفضي إىل ختفيضات قابلة للقياس فيما يتعلق باستخدام الزئبق،

ضمان إمكانية تقييم النتائج بفعالية لتحديد االمتثال، وضمان لينبغي إيالء االىتمام أضاف أنو و . العادلي
مسؤولية أخالقية وأدبية  ضعيوقال ممثل آخر إن تسمية االتفاقية باسم ميناماتا . تعزيز مصاحل ادلاحننيادلساءلة، و 

دعوة جمموعات ضحايا ادلرض يف  كررو عليها،احلكومات من أجل التحرك بسرعة للتصديق  عاتق مجيععلى 
أشار و . بصحة البشر جمدداً اإلضرار  التلوث بالزئبق على اإلطالق يفال يتسبب ميناماتا إىل اختاذ تدابري تضمن أ

 أمراً بالغ األمهية، وحث على إيالء اىتمام خاص للمادةيزال  الحتديد وإدارة ادلواقع ادللوثة إىل أن  يف ىذا الشأن
واختتم حديثو قائاًل إن منظمتو شرعت مؤخرًا يف برنامج لدعم األنشطة . اخلاصة باجلوانب الصحية 61

 .االتفاقية وذلك مبساعدة العديد من ادلاحننيالتمكينية دتشياً مع 
وقال ممثل آخر، داعيًا إىل ممارسة طب األسنان دون استخدام الزئبق، إنو يف البلدان اليت أُلغي فيها  - ٓ٘

حتديد أىداف على الصعيد الوطين، وتشجيع ممارسة تتضمن استخدام مالغم األسنان اُعتمدت هنج عديدة، 
ئبق، مثل حتديث ادلناىج يف مدارس طب األسنان على سبيل ادلثال، وتعديل طب األسنان دون استخدام الز 

وقال ممثل آخر إن . برامج التأمني، ومنع استخدام مالغم األسنان ادلصنوعة من الزئبق بالنسبة لألطفال واحلوامل
زئبق عن طريق ميثيل الو يزالون يتعرضون لعنصر الزئبق األويل عن طريق حشو األسنان العديد من األشخاص ال

وقال ممثل آخر إنو مسرور لرؤية اتفاقية ميناماتا تعتمد هنج . رغم وجود بدائل خالية من الزئبق ،اللقاحات
يساعد مهنة طب ، وىو ما ساخلفض التدرجيي الستخدام مالغم األسنان الذي دعت إليو منظمتو وغريىا

وتشمل التدابري اليت تدعم اخلفض . ة رئيسيةاألسنان على االستمرار يف احلصول على الزئبق كمادة إصالحي
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األسنان، واإلدارة الفعالة لبقايا مالغم األسنان، واحلد من احلاجة اخلاصة ب ديدةاجلواد بشأن ادلبحوث الالتدرجيي 
 .من خالل التثقيف والوقاية من التسوس إىل الرعاية الصحية اإلصالحية لألسنان

 3الجتماع األول لمؤتمر األطراف )البند تفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولا لبدء نفاذ العمل للتحضير -رابعاً 
 من جدول األعمال(

اللجنة أن تنظر يف  قررتفيما يتعلق بتنظيم أعمال ىذه الدورة،  ،أعاله باء - ثالثاً  الفرعيف  كما ذُكر - ٔ٘
مسائل ( )ب) ٖو ،(بدء نفاذىا بفعالية عندالتفاقية التنفيذ البنود الضرورية )من جدول األعمال ( أ) 3 البنود

مؤقت  بشكلبنود تعتمدىا اللجنة )( ج) ٖو ،(يف اجتماعو األولمؤدتر األطراف  أن يبت فيهااالتفاقية  تقتضي
كلها جمتمعة، وأن تناقشها من حيث كيفية صلتها بكل ( يف اجتماعو األول رمسياً مؤدتر األطراف  ريثما يعتمدىا

 تيسريلأنشطة ( )د) 3 نظر يف كل مادة على حدة، مث تنظر بعد ذلك يف البندمادة من مواد االتفاقية مع ال
أن تناقش مرة أخرى البند من حيث كيفية صلتو و ،(بدء نفاذىا عند بفعالية التفاقية وتنفيذىاانفاذ سرعة بدء 

 .بكل مادة من مواد االتفاقية مع النظر يف كل مادة على حدة

 ن جدول األعمال)ج( م 3 إلى)أ(  3 ودالبن -ألف 
 فيوواالتجار : مصادر إمدادات الزئبق 3المادة  - 1

فالوثيقة . 3 إىل أربع وثائق ذات صلة بادلادة االنتباهيف إطار تقدمي ىذا البند الفرعي، وجو ممثل األمانة  - ٕ٘
ميناماتا األوىل تتضمن مشروع مقرتح بشأن تقدمي موافقة خطية، أو إخطار عام السترياد الزئبق مبوجب اتفاقية 

، وتتضمن الوثائق األخرى مقرتحات بشأن سجل اإلخطار بادلوافقة (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/3)بشأن الزئبق 
، واحملتوى ادلطلوب بالنسبة للتصديق الذي ينبغي تقدميو (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/4)الزئبق  استَتادعلى 

عوامل اليت ميكن النظر فيها بشأن حتديد ، وال(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/5)لالسترياد من جانب جهة غري طرف 
، ُدعيت األوىلثالث ال بالوثائقفيما يتعلق . و(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9)ادلخزونات من الزئبق أو مركباتو 

اللجنة إىل النظر يف ادلقرتحات واعتمادىا على أساس مؤقت رىنًا باختاذ قرار رمسي يف االجتماع األول دلؤدتر 
مشروع لق بالوثيقة الرابعة، طُلب حتديد ما إذا كانت العوامل ادلذكورة تشكل أساسًا لوضع وفيما يتع. األطراف

 .يف اجتماعها السابعاللجنة إرشادات لتنظر فيو 
واستجابة دلختلف . وُدعيت بعد ذلك اللجنة إىل التعليق على ادلعلومات اليت مت تقدميها يف العرض - ٖ٘

تبادل ادلعلومات عن ب لكي يسمح ،مانة إن من ادلهم بالنسبة لكل طرفالتعليقات واالقرتاحات، قالت ممثلة األ
مؤسسة حكومية ذات صلة ليؤدي دور  إدارة أويف  اً شخص أن يعنِي  ،ٖ موافقة األطراف ادلستوردة مبوجب ادلادة
، بغض النظر عما إذا كان ىذا الشخص سيضطلع 61 من ادلادة 4 ادلنسق على النحو ادلطلوب يف الفقرة

وفيما يتعلق مبسألة السرية، قالت إنو من ادلهم مراعاة أن الكثري من . شخصية بائو بصفة مؤسسية أو بصفةبأع
وفيما يتعلق . ختضع ألحكامها ادلعلومات التجارية ادلقدمة قد تأيت من بلدان ليست أطرافًا يف االتفاقية، أو ال

ألطراف من تصدير الزئبق ادلستورد من البلدان باقرتاح أن تشمل االتفاقية حكمًا يقضي مبنع البلدان غري ا
األطراف، قالت إن الواردات من البلدان ادلصدرة غري األطراف ستكون مشمولة، يف مجلة أمور، بالشرط الوارد 

 .الذي يقضي بالشهادة بأن الزئبق مل يتم احلصول عليو من مصدر غري مأذون لو 3 يف ادلادة
ات اؼبتحدة ورقة اجتماع يقًتح فيها منوذجُت منفصلُت لتقدًن اؼبوافقة اؼبكتوبة بعد ذلك قدَّـ فبثل الواليو  - ٗ٘

الستَتاد الزئبق، واحد لؤلطراؼ واآلخر لغَت األطراؼ. وسيحل النموذجاف ؿبل النموذج الواحد الذي اقًتحتو 
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األطراؼ بشأف لتقدًن شهادات من غَت استمارة أخرى ضافة إىل ذلك، تضمنت ورقة االجتماع وباإلاألمانة. 
طلب إىل غَت األطراؼ أف تثبت، دبا يتوافق مع مصادر الزئبق الذي سيتم تصديره إىل طرؼ، ويف ىذا النموذج يُ 

ديثل كمية  ، أف الزئبق الذي سيتم تصديره غَت وارد من التعدين األويل للزئبق وأنو الٖمن اؼبادة  ٛأحكاـ الفقرة 
لتقدًن إخطار عاـ باؼبوافقة استمارة الورقة َعرضت ور والقلويات. وأخَتاً، زائدة من الزئبق الوارد من مرافق الكل

 على االستَتاد يوفر لؤلمانة معلومات مهمة لسجل يستويف التزامات األمانة.
عاـ للوثائق اليت أعدهتا األمانة، واليت اعُتربت التقدير العن عراب اليت تلت ذلك، مت اإل ويف اؼبناقشة - ٘٘

الكثَت من اؼبمثلُت عن نفس اؼبشاعر أعرب يدة ؼبزيد من اؼبناقشات ضمن فريق اتصاؿ تقٍت. و نقطة بداية ج
ىذه تفضيلو عن أعرب أحدىم ، و حة اؼبقدمة من الواليات اؼبتحدةاؼبقًت ستمارات عندما علقوا على اال

 اؼبشار إليها. اراتستمقت لدراسة االاؼبزيد من الو إىل إتاحة بوصفها نقطة بداية. ودعا فبثبلف ستمارات اال
ربتاج  البلداف، إف البلداف، متحدثاً بالنيابة عن ؾبموعة من ُتمثلأحد اؼبوفيما يتعلق بوثائق األمانة قاؿ  - ٙ٘
 ،ٖمن اؼبادة  ٛو ٙ)أ(، و ٘عن كيفية تطبيق الفقرات عامة توجيهات مزيد من العناصر، دبا يف ذلك إىل 

إمدادات الزئبق مع أحكاـ االتفاقية. وأشار اؼبمثل أيضًا إىل أنو، لضماف  اتساؽؼبراقبة االذبار يف الزئبق وضماف 
االتساؽ، يتعُت اعتماد صبيع اؼبقًتحات اؼبقدمة لبلعتماد اؼبؤقت بوصفها ؾبموعة واحدة مكتملة. وقاؿ فبثل 

، مثل ٖادة توجيهات، تفادي التشويش من مسائل أقل إغباحًا تتعلق بتنفيذ اؼبالآخر إف من اؼبهم، عند وضع 
تقييم اغباجة للزئبق يف بلد معُت. وقاؿ فبثل آخر إف من اؼبهم بنفس القدر البقاء ضمن نطاؽ اؼبعاىدة وتفادي 

 التزامات جديدة.فرض 
إجراء وجود وفيما يتعلق بتقدًن اؼبوافقة اؼبكتوبة أو اإلخطار العاـ بشأف استَتاد الزئبق، قاؿ فبثبلف إف  - ٚ٘

ف إمهم جدًا من أجل مراقبة إمدادات الزئبق وعمليات شحنو، و أمر م واضح ومفصل موافقة مسبقة عن عل
إف ىذا أحدمها وضع مثل ىذا اإلجراء جيب أف يعتمد على التجارب يف إطار اتفاقييت بازؿ وروترداـ. وقاؿ 

ذكورة، كما أف ستخدـ لؤلغراض اؼباإلجراء سيساعد، من صبلة أمور أخرى، يف التحقق من أف الزئبق اؼبستورد سيُ 
األطراؼ اؼبستوردة جيب أيضًا أف توافق بشكل صريح على الواردات؛ وأضاؼ أف وجود استمارة أكثر تفصيبلً 

 من شأنو أف يساعد البلداف يف تكييف االستمارة على احتياجاهتا وظروفها احملددة.
 موافقة مكتوبة من اعبهات وقاؿ فبثبلف ؼبنظمتُت غَت حكوميتُت إف من اؼبهم بنفس القدر طلب تقدًن - ٛ٘

علومات اليت ربتاج إليها اؼب اؼبخصصة لتقدًن ىذه اؼبوافقة ينبغي أف توفرستمارات االإف  مهااؼبصدرة. وقاؿ أحد
البلداف اؼبستوردة لضماف االمتثاؿ لبلتفاقية وربديد ما إذا كانت الواردات مبلئمة لظروفها احمللية. وقاؿ اآلخر إف 

مهمة جدًا يف ضوء وجود مراكز ذبارة جديدة غَت مرئية يف أغلب األحواؿ نشأت نتيجة  مثل ىذه اؼبعلومات
غبظر تصدير الزئبق يف اآلونة األخَتة. وأضاؼ أنو يتعُت على البلداف اؼبصدرة أيضًا أف ربدد بلداف العبور، وأف 

تتقاسم اغبكومات  مانة، وأفدير اؼبقدمة إىل األالبيانات اؼبتعلقة بإخطارات االستَتاد والتص للجمهور تتاح
 اللوائح ذات الصلة اؼبتعلقة بواردات الزئبق وصادراتو واإلذبار فيو يف بلداهنا ذات الصلة.

أحد ركباتو، أشار وفيما يتعلق بقائمة العوامل اؼبقًتحة للنظر فيها عند ربديد ـبزونات الزئبق أو مُ  - ٜ٘
داف، إىل أنو يتعُت وضع التوجيهات من أجل تقدًن بيانات عن  ، متحدثًا بالنيابة عن ؾبموعة من البلُتمثلاؼب

اإلعفاءات اؼبسجلة ذات الصلة بالتحديد.  أف تؤخذ كميات الزئبق اؼبخزنة أو اؼبولدة، وأضاؼ أنو يتعُت أيضاً 
ق، إنو سيكوف من اؼبفيد بياف اؼببادئ التوجيهية ومتطلبات التخزين اؼبؤقت للزئب االقًتاحوكرر فبثل آخر نفس 

، وأنو نظرًا ألف مرفق البيئة العاؼبية سيدعم الكثَت من األطراؼ يف اعبمع األويل ـبزوناتالذي ديكن اعتباره 
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غَت أف للمعلومات فإنو يتعُت أف تتاح لو وثيقة التوجيهات الناذبة دبجرد أف تضعها اللجنة يف صيغتها النهائية. 
وحذَّر من وضع ترتيبات معقدة نظرًا ألف وضع عبء كبَت على إف التمويل اؼبتاح يظل ؿبدودًا قاؿ آخر  فبثبلً 

جهها الصعوبات اإلضافية اليت ستوامراعاة األطراؼ ذات السيادة سيشكل عامبًل معيقاً. وقاؿ آخر إف من اؼبهم 
أف إف األولوية األوىل جيب  ُتمثلأحد اؼبالبلداف النامية يف حصوؽبا على القدرات التكنولوجية البلزمة. وقاؿ 

ستمارات تكوف للوفاء بالشروط احملددة يف االتفاقية لتوفَت اؼبعلومات وتبادؽبا يف سياؽ االذبار وأف ـبتلف اال
 اؼبعدة لذلك الغرض جيب أف تكوف واضحة وعملية لؤلطراؼ وغَت األطراؼ معاً.

ل يلومبيا( والسيد كار يمينا نيتو )كو خاللجنة إنشاء فريق اتصاؿ تقٍت، تشارؾ يف رئاستو السيدة  قررتو  - ٓٙ
األمانة بشأف  اليت تعدىا( لكي يستعرض ويعدؿ، إذا دعت الضرورة، التوجيهات يةمهورية التشيكاعبببلىا )

من االتفاقية. وسَتكز الفريق على اإلجراءات اؼبطلوبة من األطراؼ وغَت األطراؼ دبوجب الفقرتُت  ٖتنفيذ اؼبادة 
، وقائمة ًتحتو األمانة والواليات اؼبتحدةدًن اؼبعلومات، بالشكل الذي اقتقالشكل اؼبناسب لمن اؼبادة، و  ٛو ٙ

ا يف ذلك اؼبسائل دب، إضافيةركباتو، وأي مسائل العوامل اليت سيتم النظر فيها عند ربديد ـبزونات الزئبق أو مُ 
 .ٖمن اؼبادة  ٕٔالفقرة الواردة يف 

يف جلسة الحقة، ورقة اجتماع تتضمن ؾبموعة من أربعة  َقدَّـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ التقٍت،و  - ٔٙ
قـو األطراؼ وغَت تاإلببلغ: يتعلق أوؿ اثنُت منها بتقدًن موافقة خطية الستَتاد الزئبق، استمارات مشاريع 

غَت طرؼ بشأف مصدر الزئبق جهة ُمَصد رة بياناهتما، ويتعلق الثالث باغبصوؿ على شهادة من األطراؼ دبلء 
تصديره إىل طرؼ، وخيتص الرابع بالتبليغ العاـ للموافقة على استَتاد الزئبق. وقدـ فبثل األمانة تعديبلً  ُمقررػال

 ربريرياً بسيطاً سبت اإلشارة إىل اغباجة إليو أثناء إعداد ورقة االجتماع.
من جانب  إلمكانية اعتمادىاربسُّبا اإلببلغ، على أساس مؤقت، استمارات اللجنة مشاريع واعتمدت  - ٕٙ

الذي النحو اإلببلغ على استمارات . وترد يف اؼبرفق األوؿ من ىذا التقرير يف اجتماعو األوؿ مؤسبر األطراؼ
 اعتمدت فيو على أساس مؤقت.

قررت اللجنة أيضاً أف يواصل فريق االتصاؿ مناقشاتو، والسعي إىل ربديد العناصر اليت ينبغي إدراجها و  - ٖٙ
نة لتنظر فيها يف اجتماعها السابع بشأف اؼبسائل اإلضافية اليت يلـز معاعبتها تنفيذاً يف وثيقة تُعدىا األما

(، والتخزين اؼبؤقت من الزئبق ٖمن االتفاقية، دبا يف ذلك مسألة العبلقة بُت ـبزونات الزئبق )اؼبادة  ٖ للمادة
 (.ٓٔ)اؼبادة 

على أف تعد األمانة أعضاء الفريق موافقة عن ويف وقت الحق، أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ  - ٗٙ
، ؼبساعدة اجتماع، على أساس العناصر اليت اتفق عليها فريق االتصاؿ والواردة يف ورقة اتمشروع توجيه
ـبزونات ، باإلضافة إىل إرشادات بشأف ربديد ٖاليت مت إعدادىا دبوجب اؼبادة ملء االستمارات األعضاء يف 

ما يرد من ، وذلك استنادًا إىل ٖ)أ( من اؼبادة  ٘وجب الفقرة دة ؼبخزونات دباؼبول   اإلمداد بوومصادر الزئبق 
إليها يف بيانات، حىت تنظر فيهما اللجنة يف دورهتا السابعة. ويف صلة بعناصر إضافية يف التوجيهات اؼبشار 

لؤلمانة بيانات لتقدًن  غَت اؼبوصوفة أعبله دعيت اغبكومات واعبهات الفاعلة األخرى ٖمن اؼبادة  ٕٔالفقرة 
 .اإلضافية ىل ىذه التوجيهاتإدبا يف ذلك بشأف ما إذا كانت ىناؾ حاجة 

 إىل تقرير الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ اتفقت اللجنة على أف تقـو األمانة دبا يلي: استناداً و  - ٘ٙ
ساعد يسي ذال ،هاتالتوجيمشروع من  وؿاأل د لنظر اللجنة يف دورهتا السابعة القسمَ أف تعِ  )أ( 

 التوجيهات العناصر التالية:ىذه ، على أف تتضمن ٖوفق ما ىو مطلوب يف اؼبادة االستمارات ملء ؼ يف ااألطر 
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نفايات الزئبق )اؼبادة أي ، ىاليت مل تُغطَّ  رما ىي األمو دبعٌت ، ٖتوضيح نطاؽ اؼبادة  ‘ٔ’
 ؛(ٗ)اؼبادة  و( ومنتجاتٔٔ

 ؛اؼبختلفة ظروؼيف الا أي استمارة ينبغي استخدامه ‘ٕ’
 توضيح اؼبعلومات اؼبقدمة يف كل قسم؛ ‘ٖ’
 دور السجبلت وكيفية استخدامها؛ ‘ٗ’
 من أين يتم اغبصوؿ على االستمارات؛ ‘٘’
 ؛كيف تُبلغ االستمارات ‘ٙ’

غطي ربديد  يي ذأف تعد لنظر اللجنة يف دورهتا السابعة القسم الثاين من مشروع التوجيهات، ال )ب( 
طنًا مًتيًا باإلضافة إىل مصادر  ٓ٘ نة على ِحدة من ـبزونات الزئبق أو مرّكبات الزئبق اليت تزيد عكل كمي

، على ٖ)أ( من اؼبادة  ٘بالفقرة  أطناف مًتية سنوياً، عمبلً  ٓٔاإلمداد بالزئبق اليت تتوّلد عنها ـبزونات تزيد عن 
إىل العوامل اؼبقًتحة يف  األخرى، وذلك استناداً  أساس اؼبسامهات اليت ستطلب من اغبكومات واعبهات الفاعلة

 ؛UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9الوثيقة 

ا إذا كاف ىناؾ أي عناصر متبُت من اغبكومات واعبهات الفاعلة األخرى بيانات أف تطلب  )ج( 
تلك  وال التوجيهات بشأف االستمارات تغطيها ال ٖمن اؼبادة  ٕٔإضافية يف التوجيهات اؼبشار إليها يف الفقرة 

إىل األمانة، دبا يف ذلك البيانات لب من اغبكومات واعبهات الفاعلة األخرى إرساؿ تعلقة باؼبخزونات. وطُ اؼب
ا إذا كانت ىناؾ حاجة إىل ىذه التوجيهات اإلضافية، وطبيعة تلك التوجيهات، ويتعُت على األمانة أف القوؿ دب

 ميناماتا.على اؼبوقع الشبكي التفاقية  بياناتتتيح تلك ال
 طرف عند الطلبل: اإلعفاءات المتاحة ل6المادة  - 2

قاؿ فبثل األمانة عند تقدديو ؽبذا البند إف ىناؾ ثبلث وثائق ذات صلة هبذه اؼبسألة معروضة على  - ٙٙ
، ومشروع اقًتاح بشأف (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/6)اللجنة: مشروع اقًتاح بشأف استمارة تسجيل اإلعفاءات 

؛ ومشروع اقًتاح بشأف سجل (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/7)اليت ستقدـ عند تسجيل إعفاء  اؼبعلومات
اإلعفاءات الذي ربتفظ بو األمانة، دبا يف ذلك اؼبعلومات عن حفظ اؼبعلومات اؼبقدمة عندما تصبح جهة 

ئق الثبلثة لب إىل اللجنة النظر يف اؼبقًتحات الواردة يف الوثاوطُ  .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/8)طرفًا  ما
 واعتمادىا مؤقتاً، ريثما يتم البت رظبياً فيها يف االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ.

يف من االتفاقية. و  ٙإطار اؼبادة تندرج يف وقدمت فبثلة الواليات اؼبتحدة ورقة اجتماع بشأف مسائل  - ٚٙ
للمنتجات اؼبدرجة يف اؼبرفق  ادامهإخطار لئلعفاءات ديكن استخاستمارة إىل أف األمانة اقًتحت معرض إشارهتا 

ألف باالتفاقية والعمليات اؼبدرجة يف اؼبرفق باء باالتفاقية، واقًتحت بشكل منفصل توجيهات بشأف اؼبعلومات 
ئلعفاء، قالت إف من اؼبمكن دمج الوثيقتُت اؼبنفصلتُت يف لاليت يتعُت تقدديها يف بياف يوضح حاجة الطرؼ 

 أحدمها للمنتجات واآلخر للعمليات. وإضافة إىل دمج الوثيقتُت قدمت ورقةُ من فرعُت،  ةواحداستمارة 
سجل اإلعفاءات الذي شكل االجتماع اقًتاحات إضافية لتحسُت وضوحهما، وبعض التغيَتات اؼبقًتحة على 

ما  ربتفظ بو األمانة. وقالت اؼبمثلة إف من اؼبهم على وجو اػبصوص أف يُقدَّـ البياف الذي يوضح حاجة طرؼ
 لئلعفاء بالشكل الذي يقدمو بو الطرؼ.
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ويف اؼبناقشات اليت تلت ذلك، قاؿ عدد من اؼبمثلُت إف ورقة االجتماع اليت قدمتها الواليات اؼبتحدة  - ٛٙ
سبثل إضافة مفيدة للوثائق اليت أعدهتا األمانة وتشكل أساسًا جيدًا ؼبزيد من اؼبناقشات. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف 

ؼبعلومات اؼبطلوبة تتضمن الؤلطراؼ و ة اإلعفاءات مفيداستمارة كوف حىت تاد التوازف الصحيح من اؼبهم إجي
بياف تفصيلي يوضح حاجة الطرؼ  اجيب أف يصحبه ةمقدماستمارة لبياف اغباجة لئلعفاء. وقاؿ أيضًا إف كل 

لسجل العاـ. وقاؿ فبثل يتجزأ من ا للحصوؿ على إعفاء وأف البياف جيب أف يكوف جزءًا الستمارة اؼبقدـ لبل
توجد معايَت  من غَت اؼبفيد اإلشارة إىل ما يتعُت على البلداف إدراجو يف بياناهتا التوضيحية، نظراً ألنو ال وآخر إن

إعفاء. وسُتمنح اإلعفاءات كتدبَت عاـ مرف للسماح باؼبزيد من الوقت لؤلطراؼ أي ؿبددة يف االتفاقية لتربير 
، كما أف ىذه الظروؼ ىي اليت جيب توضيحها يف البياف. وقاؿ اػباصةفقاً لظروفها الوطنية لبلمتثاؿ اللتزاماهتا و 

توجد حاجة للتبسيط والوضوح فيما يتعلق باإلعفاءات، مع وجود قواعد واضحة تتعلق بتقدًن  فبثل آخر إنو ال
تتطلب أدىن قدر مناذج  مبسط وسهل الفهم عبميع اؼبستخدمُت؛ ومشاريع بياف اإلخطار وفًتة اإلعفاء؛ وسجلّ 

 ربتاج إىل تقدًن إفادات مطولة. من استخداـ الورؽ وال
قاؿ العديد من اؼبمثلُت إنو جيب عدـ التسليم بأف اإلعفاءات ستكوف  ،وفيما يتعلق دبدة اإلعفاءات - ٜٙ

ء اؼبطلوبة. دد فًتة اإلعفاربجيب أف لؤىا مَ  يتعُت يتالستمارة لفًتة مدهتا طبس سنوات كاملة، كما أف اال
وتساءؿ أحد اؼبمثلُت عما إذا كاف ىناؾ ارتباط بُت مدة اإلعفاء وكمية اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق اؼبستوردة 
من جانب طرؼ ما. وتساءؿ أيضًا عما إذا كاف ىناؾ أي ؾباؿ للمناورة فيما يتعلق بفًتة اإلعفاء عند نشوء 

إف الشرط القاضي بإعداد خطة عمل للتخلص التدرجيي من  ُتمثلأحد اؼبمشاكل تتطلب سبديد مدتو. وقاؿ 
 إعفاءات معينة سيحتاج إىل مساعدة مبلئمة وحسنة التوقيت من جانب األمانة.

اؼبرفق الذي تندرج فيو اؼبنتجات  عند وضع منوذجوقاؿ العديد من اؼبمثلُت إنو جيب توخي اغبذر  - ٓٚ
لة بشكل واضح عن بعضها البعض يف سطور منفصلة، اؼبضاؼ إليها الزئبق، مع وضع فئات فرعية مفصو 

 ق على صبيع البنود يف فئة معينة.لتفادي سوء الفهم الذي قد يؤدي إىل اعتبار أف اإلعفاءات تنطب
وقاؿ بعض اؼبمثلُت إف اتفاقية استكهومل توفر منوذجًا جيدًا لتقدًن اإلعفاءات يف إطار اتفاقية ميناماتا،  - ٔٚ

ُت قاؿ إف تقدمًا كبَتًا قد أحرز منذ صياغة اتفاقية استكهومل وأنو يتعُت إيبلء اعتبار دقيق رغم أف أحد اؼبمثل
 لقيمة استخداـ أي منوذج بعينو.

اللجنة إحالة اؼبسألة إىل فريق االتصاؿ التقٍت ؼبواصلة النظر فيها. وطلب  قررت، وعقب ىذه اؼبناقشة - ٕٚ
تبار صبيع التعليقات اؼبقدمة أثناء اؼبناقشات العامة وكذلك وثائق ما الرئيس إىل فريق االتصاؿ أف يأخذ يف االع

اؼبقًتح النموذج قبل الدورة ذات الصلة وورقة االجتماع اليت قدمتها الواليات اؼبتحدة. وسيستعرض فريق االتصاؿ 
اؼبسائل اإلضافية  يتعُت إدراج ما إذا كاف مستوى اؼبعلومات مبلئمًا وما إذا كافمراعاة لتسجيل اإلعفاءات، مع 

تقدديها عند تسجيل إعفاء،  نبغييف وثيقة تسجيل اإلعفاء. وسيستعرض الفريق االقًتاح بشأف اؼبعلومات اليت ي
إذا كانت اؼبعلومات اؼبطلوبة حباجة للتبسيط؛  مع النظر فيما إذا كانت ىناؾ حاجة ؼبعلومات إضافية أو ما

 ذي سيتم االحتفاظ بو، مع تقدًن أي توصيات لتعديل االقًتاح.ستعرض االقًتاح بشأف سجل اإلعفاءات الوسيَ 
قدـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل التقنية للجنة ورقة اجتماع أعدىا يف وقت الحق و  - ٖٚ

 استندت إىل ورقة اجتماع قدمتها ظر فيها اؼبؤسبر، وقاؿ إف الورقةالرئيساف اؼبشاركاف لفريق االتصاؿ لكي ين
 من اتفاقية ميناماتا. ٙالواليات اؼبتحدة وتضمنت النتيجة اليت وافق عليها الفريق فيما يتعلق باؼبادة 
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منوذجُت مقًتحُت لتسجيل لئلعفاءات من تواريخ التخلص تتضمن وأوضح أف النتيجة اؼبتفق عليها  - ٗٚ
ؼبدرجة يف تجات اؼبضاؼ إليها الزئبق اللمن التدرجيي اؼبدرجة يف االتفاقية، عندما تصبح جهة ما طرفاً، أحدمها

اؼبدرجة يف ئبق أو مركباتو، اعبزء األوؿ من اؼبرفق ألف لبلتفاقية، واآلخر لعمليات التصنيع اليت يستخدـ فيها الز 
اعبزء األوؿ من اؼبرفق باء لبلتفاقية، ومنوذجُت مقًتحُت لسجل اإلعفاءات الذي ربتفظ بو األمانة، منوذج لكل 

. ويوفر النموذجاف األوالف مرونة لؤلطراؼ اليت تطلب إعفاءات فيما يتعلق بالبيانات التفسَتية من اؼبرفقُت
لكًتوين بصورة تلقائية يف إاؼبتعلقة حباجتها إىل اإلعفاءات؛ وسيدرج أي من ىذه البيانات اليت ستقدـ بشكل 

 السجل الذي ربتفظ بو األمانة، والذي سيتاح للجمهور.
النظر فيها يف انتظار نة بصفة مؤقتة النماذج اؼبقًتحة األربعة الواردة يف ورقة االجتماع واعتمدت اللج - ٘ٚ

 يف اجتماعو األوؿ.من جانب مؤسبر األطراؼ اعتمادىا احتماؿ و 
 : االنبعاثات8المادة  - 3

التفاقية أف من ا ٛمؤسبر األطراؼ دبوجب اؼبادة من  و طُلبذكر فبثل األمانة، لدى عرضو ؽبذا البند، أن - ٙٚ
اؼبادة. وتبعًا لذلك، أنشأ مؤسبر اؼبفوضُت، دبوجب قراره ىذه يعتمد التوجيهات الضرورية لتنفيذ بعض أحكاـ 

، وتقع تلك ٛاؼبتعلق بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية، فريق خرباء تقنيُت لوضع التوجيهات اؼبطلوبة دبوجب اؼبادة 
نيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية؛ وتقدًن الدعم لؤلطراؼ يف تنفيذ ؾباالت: أفضل التقأربعة التوجيهات يف 

اؼبتعلقة دبصادر االنبعاثات؛ واؼبعايَت اليت ديكن أف تضعها األطراؼ  ٛمن اؼبادة  ٘التدابَت اؼبذكورة يف الفقرة 
عقد فريق اػبرباء  )ب( من اؼبادة؛ ومنهجية إلعداد قوائم جرد النفايات. وحىت اآلف ٕعمبًل بأحكاـ الفقرة 

إىل  ٛلفًتة من ، ويف مونًتو، سويسرا، يف إٗٔٓاير شباط/فرب  ٕٛإىل  ٕ٘يف الفًتة من أوتاوا اجتماعُت، يف 
عثماف  عبد الشفيع. ويرد تقرير الفريق، الذي اشًتؾ يف رئاستو السيداف عادؿ ٕٗٔٓأيلوؿ/سبتمرب  ٔٔ

اليت تتضمن مرفقاً ، UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/10وثيقة )مصر( والسيد جوف روبرت )اؼبملكة اؼبتحدة( يف ال
 يشتمل على مشروع النظاـ الداخلي للفريق.

طلع بذلك العمل من ضبعد ذلك موجزًا للعمل الذي أقبزه فريق اػبرباء، الذي ا سقدـ السيد روبرتو  - ٚٚ
ما يقـو فريق خامس بإعداد مواد في، يف اؼبرفق داؿ باالتفاقية ةخبلؿ أربعة أفرقة صياغة تبعاً لفئات اؼبصادر الوارد

لتوجيهات األمانة بإعداد مقدمة لبشأف الرصد يف إطار أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية. وتقـو 
وللفروع اؼبشًتكة يف فئات اؼبصادر، وذلك يف ضوء مناقشات الفريق. وسيتم استعراض تلك اؼبواد يف االجتماع 

، هبدؼ إصدار مشروع أويل للتوجيهات الكاملة بشأف أفضل التقنيات ٕ٘ٔٓار/مارس الثالث للفريق، يف آذ
لكي تعلق عليها البلداف، وبعد ذلك يتم إعداد مشروع منقح للجنة التفاوض البيئية اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات 

تكهومل والتوجيهات اؼبتعلقة للنظر فيو يف اجتماعها القادـ. وقد اعتمد الفريق اعتمادًا كبَتًا على منوذج اتفاقية اس
بأفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات اليت اعتمدت يف إطار تلك االتفاقية كما راعى الفريق أيضًا ضرورة 

احًتاؽ اؼبعٍت بالشراكة ؾباؿ يف ما مت من عمل ىل إالفريق  ستندامع أحكاـ اتفاقييت استكهومل وبازؿ. كما التوافق 
يف أولياِّ أحرز الفريق تقدمًا  . وقدلزئبق العاؼبية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئةشراكة ايف إطار الفحم 

التوجيهات بشأف منهجية إعداد قوائم اعبرد، واليت ستكوف مفيدة للبلداف يف زبطيط اؼبراحل األوىل من تنفيذىا 
ع بلجتما لناسب اؼبوقت يف الة لبلتفاقية، ومن اؼبأموؿ أف يكتمل إعداد مشروع توجيهات بشأف ىذه اؼبسأل

 ،ٛالفريق مناقشات أولية حوؿ البندين اآلخرين اللذين أوكبل للفريق دبوجب اؼبادة  التايل للجنة. وقد بدأ
بلنبعاثات وذلك ؼبساعدة ل تنظيميةوستطلب األمانة من البلداف وغَتىا تقدًن معلومات عن معايَت وقيم حدود 
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يتطلع و  ،قاؿ إف الفريق قد أرسى طريقة فعالة للعمل، وأحرز تقدمًا طيبًا يف البداية ،الفريق يف مداوالتو. وإصباالً 
 كبَت يف الشهور االثٍت عشر القادمة. تقدـإىل إحراز 

ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، أثٌت عدد من اؼبمثلُت على الفريق ؼبا قاـ بو من عمل وؼبا أحرزه من تقدـ.  - ٛٚ
ضعت يف إطار اتفاقية ية ؾبموعات األدوات، من قبيل ؾبموعة األدوات اليت وُ وأشار أحد اؼبمثلُت إىل أمه

استكهومل لتعيُت وربديد كمية إطبلقات الديوكسينات والفيورانات، يف توفَت البيانات للمساعدة يف ازباذ 
ع ؼبنهجيات القرارات بشأف السياسات على الصعيد الوطٍت، وتساءؿ عما إذا كاف الفريق قد درس التقييم السري

رصد إطبلقات الزئبق يف اؽبواء واؼباء حىت تتمكن البلداف من أف تضع خطوط أساس يف األوقات اؼبناسبة وترصد 
مدى قباح التدابَت اليت تتخذىا. وقاؿ فبثل األمانة إف الفريق قد نظر، يف اجتماعو الثاين، يف توجيهات بشأف 

وثيقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة، وطلب إىل األمانة أف عى فيها أيضًا امنهجيات لوضع قوائم اعبرد، ور 
تعد توجيهات أخرى باستخداـ ؾبموعة األدوات لتعيُت وربديد كميات إطبلقات الزئبق، على الرغم من أف 

 . وناقش الفريقٛللمصادر اليت مت ربديدىا يف اؼبادة  اؼبفصلةالبلداف قد ربتاج إىل أف ذبري اؼبزيد من التقييمات 
أيضًا فبارسات الرصد لتحديد خطوط األساس وقياس التقدـ احملرز، وسوؼ تتواصل تلك اؼبناقشات يف 

عمل الفريق. هبا اػبرباء من بلده يف االجتماع الثالث. وتساءؿ فبثل آخر عن الكيفية اليت ديكن أف يشارؾ 
اؼبعينُت ـ من خبلؿ اػبرباء اإلقليميُت تقدَّ وأجاب الرئيس بأف للخرباء من صبيع أكباء العامل اؼبسامهة اليت ديكن أف 

. وىناؾ فرصة أخرى إلبداء التعليقات وذلك عند تعميم اؼبشروع مناطق األمم اؼبتحدة اػبمس منطقة من للك
 األوؿ للتوجيهات، وسوؼ تدرج التعليقات الواردة يف اؼبشروع اؼبنقح.

بلداف، عن ثقتو يف أف الفريق سيقدـ للجنة يف نيابة عن ؾبموعة من المتحدثا أعرب أحد اؼبمثلُت، و  - ٜٚ
دورهتا السابعة مشروع وثيقة مبادئ توجيهية تتناوؿ القطاعات اؼبختلفة واؼبسائل ذات الصلة دبا يف ذلك األداء 

يف استخداـ ىذه اؼبعلومات لؤلطراؼ البيئي ألفضل التقنيات اؼبتاحة احملددة من حيث االنبعاثات وكيف ديكن 
 .من االتفاقية ٛمن اؼبادة  ٘الصكوؾ اؼبذكورة يف الفقرة سياؽ ـبتلف 

اللجنة النظاـ الداخلي لفريق اػبرباء التقنيُت لوضع التوجيهات اؼبطلوبة اعتمدت وعقب تلك اؼبناقشة،  - ٓٛ
 . وأخذت اللجنة علماً اؼبرفق الثاين( UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/10) من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ٛيف اؼبادة 

 .واعيد دقيقة وبكفاءةأيضاً بتقرير فريق اػبرباء وشجعت الفريق على مواصلة عملو دب
 الموارد المالية واآللية المالية: 13المادة  - 4

لفت فبثل األمانة االنتباه، يف معرض تقدديو ىذا البند الفرعي، إىل أربع وثائق صاغتها األمانة بشأف  - ٔٛ
فيذ اتفاقية ميناماتا تتألف من جزأين مها: الصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية ، ربدد آلية مالية لتنٖٔاؼبادة 

 والربنامج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات وتقدًن اؼبساعدة التقنية.
قائمة دبسائل يُتوخى أف تنظر فيها اللجنة بصفة  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20)وترد يف الوثيقة األوىل  - ٕٛ

فيما يتصل بالربنامج الدويل احملدد، يف حُت تتناوؿ الوثيقة الثانية  علق بتشغيل اآللية اؼبالية، وخصوصاً أولية وتت
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/21)  اإلرشادات األولية اليت ستقدـ إىل ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية بشأف

اؼبوارد اؼبالية واالستفادة منها، وقائمة  االسًتاتيجيات العامة والسياسات وأولويات الربامج واألىلية للحصوؿ على
عن اؼببادئ  إرشادية بفئات األنشطة اليت يُتوخى أف ديوؽبا الصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية، فضبلً 
سيما أنشطة  التوجيهية األولية اليت أعدىا مرفق البيئة العاؼبية بشأف اغبصوؿ على التمويل لؤلنشطة التمكينية، ال

اتفاقية ميناماتا وإعداد خطط العمل الوطنية بشأف التعدين اغبريف والضي ق النطاؽ اؼبنبثقة عن يم األوَّيل التقي
احملرز صوب وضع مذكرة تفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف للذىب. وتقدـ الوثيقتاف األخرياف معلومات عن التقدـ 
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مذكرات التفاىم القائمة بُت ؾبلس  وعن، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/23) اتفاقية ميناماتا وؾبلس مرفق البيئة العاؼبية
 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/8)مرفق البيئة العاؼبية وؾبالس إدارة االتفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرى 

وفيما إف   UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20وُدعيت اللجنة إىل النظر يف قائمة اؼبسائل الواردة يف الوثيقة  - ٖٛ
ت ترغب يف أف تطلب إىل األمانة أف تعد وثائق إضافية تتعلق بتشغيل اآللية اؼبالية، دبا يف ذلك ما يتصل كان

مرفق البيئة لس باػبربات يف إطار االتفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرى؛ وإىل النظر يف اقًتاح إرشادات جمل
جراءات اؼبتصلة بااللتزامات دبوجب االتفاقية وسبويل فيما يتصل بوضع أولويات لتمويل اإلسيما  الالعاؼبية، 

األنشطة اليت يُعترب أهنا تساعد على التنفيذ اؼببك ر لبلتفاقية؛ وإىل النظر يف تقدًن تعليقات إىل مرفق البيئة العاؼبية 
باب التوقيع على على اؼببادئ التوجيهية األولية ؼبرفق البيئة العاؼبية بشأف األنشطة التمكينية، مع مراعاة أف 

وأف التمويل من مرفق البيئة العاؼبية غَت متاح إال للموقعُت على االتفاقية؛ وإىل النظر يف  االتفاقية مل يعد مفتوحاً 
تقدًن طلب إىل األمانة بأف تواصل العمل مع أمانة مرفق البيئة العاؼبية على وضع مشروع مذكرة تفاىم، بناء 

ت األخرى اؼبماثلة، بُت ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية وؾبالس إدارة االتفاقات البيئية على اػبربة اؼبتعلقة باؼبذكرا
 األطراؼ األخرى.اؼبتعددة 

ىم لؤلمانة على الوثائق ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، أعرب معظم اؼبمثلُت الذين ربدثوا عن شكر  - ٗٛ
 اؼبقدمة.

 تشغيل اآللية المالية )أ(
لربنامج الدويل ا أمهية، من بينهم اثناف ربدثا باسم ؾبموعتُت من البلداف، على أكد عدد من اؼبمثلُت - ٘ٛ

، وأعرب من تنفيذ االتفاقية اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ األطراؼ واألطراؼاحملدد يف سبكُت البلداف النامية 
باسم ؾبموعة من  ؼبمثلُت، متحدثاً الربنامج فور بدء نفاذ االتفاقية. وقاؿ أحد اوضع أحدمها عن أملو يف أف يتم 

البلداف، إنو يلـز اغبصوؿ على مزيد من اؼبدخبلت من األمانة بشأف اؽبيكل اؼبمكن غبوكمة الربنامج، يف حُت 
 ىذه اؼبسألة يف االجتماع اغبايل.أيد متحدثوف آخروف عديدوف النظر يف 

ة اؼبضيفة وؾباالت األولوية ومعايَت األىلية واقًتح أحد اؼبمثلُت أف ذُبري األمانة دراسات عن اؼبؤسس - ٙٛ
للحصوؿ على التمويل من الربنامج، باالستفادة من النماذج القائمة يف ؾباالت اؼبناخ واألوزوف والتصحر، من 

يف الفًتة  ٖٔأجل ربقيق توافق آراء مبكر حوؿ تلك اؼبسائل. واقًتح كذلك إجراء مشاورات بشأف اؼبادة 
 السابعة للجنة.فضية إىل الدورة اؼب

باسم ؾبموعة من البلداف، إعداد قائمة إرشادية باؼبسائل تعكس احتياجات  واقًتح فبثل آخر، متحدثاً  - ٚٛ
للتشجيع على تقدًن التربعات للربنامج  واسًتاتيجياً  واقعياً  البلداف األفريقية، والنظر فيها، وأف تضع األمانة إطاراً 

 الدويل احملدد.
على اؽبياكل  التأسيسؼبمثبلت إف من اؼبهم، لدى وضع الربنامج الدويل احملدد، وقالت إحدى ا - ٛٛ

تدعم األنشطة بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية. وأشارت، مع فبثل آخر، إىل  رشيقةالقائمة، لضماف وجود إدارة 
م ؾبموعة من أف من الضروري التفكَت يف اؽبدؼ العاـ للربنامج. وقاؿ فبثبلف آخراف، ربدث أحدمها باس

لدعم التعزيز اؼبؤسسي احملدد والربنامج اػباص الدويل البلداف، إف ىناؾ حاجة للتفكَت يف العبلقة بُت الربنامج 
اؼبمثل اؼبتحدث قاؿ حيث ، يف اجتماعها األوؿ الذي اعتمدتو صبعية األمم اؼبتحدة للبيئةعلى اؼبستوى الوطٍت 

ديكن أف يساعد البلداف على التصديق على اتفاقية ميناماتا اص اػبإف الربنامج باسم ؾبموعة من البلداف 
 وتنفيذىا اؼببكر قبل دخوؽبا حيز التنفيذ.
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 باسم ؾبموعة من البلداف، إف الربنامج اػباص والربنامج الدويل احملدد مها وقاؿ فبثل آخر، متحدثاً  - ٜٛ
ألخَتة ينبغي أف توفر موارد كافية، إضافة ف اآللية اإآليتاف منفصلتاف ومتمايزتاف، وأضاؼ، مع متحدث آخر، 

تقنية، لتمكُت الساعدة اؼبإىل اؼبوارد اليت تقدـ يف إطار االتفاقيات األخرى اػباصة باؼبواد الكيميائية، وكذلك 
البلداف النامية من تنفيذ اتفاقية ميناماتا. وقاؿ فبثل آخر إف من الضروري التمييز بوضوح بُت الربنامج الدويل 

ازدواجية اؼبسامهات يف األنشطة تفادي د والربنامج اػباص والصندوؽ االستئماين ؼبرفق البيئة العاؼبية، بغية احملد
إف الربنامج  اؼبختلفة. وحث على توضيح الغرض من الربنامج الدويل احملدد وأنواع األنشطة اليت سيتناوؽبا، قائبلً 

 يف إطار اآلليات اؼبالية األخرى.ويل الدويل ينبغي أف ديوؿ األنشطة اليت ال يتوفر ؽبا سب
وقالت فبثلة سويسرا إف بلدىا ملتـز دبواصلة تقدًن دعم مايل التفاقية ميناماتا من أجل تسهيل دخوؽبا  - ٜٓ

 حيز النفاذ وتنفيذىا.اؼببكر 
 ادات لمجلس مرفق البيئة العالميةإرش )ب(

ف، إف من اؼبهم أف تعمل اللجنة بالتعاوف الوثيق مع باسم ؾبموعة من البلدا قاؿ أحد اؼبمثلُت، متحدثاً  - ٜٔ
أمانة مرفق البيئة العاؼبية يف الدورة اغبالية من أجل إحراز تقدُّـ يف وضع إرشادات جمللس مرفق البيئة العاؼبية. 

ة وأعربت إحدى اؼبمثبلت عن تأييدىا لئلرشادات األولية اليت وضعها مرفق البيئة العاؼبية بشأف سبويل األنشط
التمكينية التفاقية ميناماتا قبل دخوؽبا حيز التنفيذ، وكذلك ؽبدفها العاـ اؼبتمثل يف سبويل األنشطة التمكينية 
اؼبرتبطة بوضع تقييمات أولية وخطط عمل وطنية للتعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب، قائلة إف ىذه 

و مبادئ أولية تضعها اللجنة. واقًتحت  التقييمات وخطط العمل ينبغي أف تكوف متسقة مع أي إرشادات أ
كذلك أف تضع األمانة، بالتشاور مع أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل، إرشادات واضحة ومتماسكة 

فيها اللجنة يف دورهتا  ؼبرفق البيئة العاؼبية بشأف كل من الفًتة االنتقالية وما بعد بدء نفاذ االتفاقية، لكي تنظر
 السابعة.

وأعرب فبثل آخر عن تأييده لوضع إرشادات عامة ؼبرفق البيئة العاؼبية تتناوؿ فًتة ما بعد بدء نفاذ  - ٕٜ
ما يًتتب عن االتفاقية وقبل االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ، وعلى سبيل اؼبثاؿ فيما يتعلق بتحديد أولويات 

يف انبعاثات الزئبق. وقاؿ فبثل آخر إف التزامات وإجراءات ديكن أف تؤدي إىل زبفيضات كبَتة االتفاقية من 
يعطي األولوية لؤلنشطة اؼبتعلقة بالتزامات االتفاقية اليت زبص الزئبق وحده، مثل أف مرفق البيئة العاؼبية ينبغي 

االلتزامات اؼبتعلقة بالتعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب وإنشاء ـبزونات الزئبق، وليس لبللتزامات اليت تقدـ 
 ء أو باإلدارة السليمة للنفايات.شًتكة، مثل األنشطة اؼبتصلة بتحسُت نوعية اؽبوافوائد م

ورحب فبثبلف، ربدث أحدىم باسم ؾبموعة من البلداف، بإعادة ىيكلة صك مرفق البيئة العاؼبية فيما  - ٖٜ
قات اؼبواد الكيميائية اليت يتعلق باؼبواد الكيميائية والنفايات وإدراج اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف قائمة اتفا

يدعمها اؼبرفق، يف حُت أعرب عن تأييده إلدخاؿ اؼبزيد من التنقيحات على معايَت وإجراءات مرفق البيئة العاؼبية 
من  ٖٔمن اؼبادة  ٚبغية زيادة تسهيل حصوؿ البلداف على التمويل من اؼبرفق. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الفقرة 

يف  بيئة العاؼبية مسؤوؿ أماـ مؤسبر األطراؼ، يف حُت أف مرفق البيئة العاؼبية ليس مسؤوالً االتفاقية تزعم أف مرفق ال
الواقع أماـ اؼبؤسبر؛ ولذلك حث مرفق البيئة العاؼبية على إظهار اؼبرونة يف اختصاصاتو هبدؼ تسهيل تنفيذ 

 تبٍت قدرات البلداف وعلى دعم االتفاقية. وحث مرفق البيئة العاؼبية كذلك على إعطاء األولوية لؤلنشطة اليت
سيما األنشطة اليت تقضي هبا االتفاقية واألنشطة اليت تسهل اغبد من الزئبق ومن  األنشطة ذات األولوية، وال

 انبعاثات الزئبق وإطبلقاتو، وعلى تعزيز التواصل مع البلداف بغية ربسُت فهم احتياجاهتا يف سياؽ االتفاقية.
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على النحو الوارد يف الفرع )د( أدناه، الذي مت تكوينو أولية يف فريق االتصاؿ،  بعد إجراء مناقشاتو  - ٜٗ
وبناء على طلب الرئيس، قدـ فبثل أمانة مرفق البيئة العاؼبية تقريراً أعدتو أمانة اؼبرفق عن األنشطة اليت اضطلع هبا 

، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/6)د االتفاقية اؼبرفق فيما يتعلق باتفاقية ميناماتا أثناء الفًتة االنتقالية منذ اعتما
 وقدـ توضيحاً لعدد من اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبرفق اليت أُثَتت يف فريق االتصاؿ.

وفيما يتعلق باألنشطة التمكينية قاؿ إف ؾبلس اؼبرفق اعتمد يف اجتماعو اػبامس واألربعُت يف تشرين  - ٜ٘
. (GEF/C.45/Inf.05)نشطة التمكينية بالنسبة التفاقية ميناماتا مبادئ توجيهية أولية لؤل ٖٕٔٓالثاين/نوفمرب 

وبينما استخدـ اؼبرفق اؼببادئ التوجيهية منذ اعتمادىا وسيواصل استخدامها أثناء الفًتة السادسة لتجديد اؼبوارد، 
للجنة أو ، فإنو ديكن تنقيحها استجابة ؼبقررات إٛٔٓوحىت حزيراف/يونيو  ٕٗٔٓواليت بدأت من سبوز/يوليو 

 مؤسبر األطراؼ.
مليوف دوالر جملاؿ الًتكيز  ٘٘٘وفيما يتعلق بالتجديد السادس ؼبوارد اؼبرفق، الذي مت دبوجبو زبصيص  - ٜٙ

مليوف دوالر لدعم اتفاقية ميناماتا، قاؿ إف اسًتاتيجية  ٔٗٔاػباص باؼبواد الكيميائية والنفايات، دبا يف ذلك 
يقة مت التفاوض بشأهنا بعناية واستخدمت ؼبوارد الربنامج يف صبيع ؾباالت الًتكيز التجديد السادس للموارد تعد وث

تضمنت تقدًن الدعم لؤلنشطة  بق،َت أنو أُدرجت بعض عناصر اؼبرونة فيما يتعلق بربنامج الزئغاػباصة باؼبرفق. 
رية الصغَتة النامية، لتمكُت ألقل البلداف منوًا وللدوؿ اعبز  اودعم ة،مبكر وتنفيذا بصورة  اتالتمكينية، وإجراء

سائل اؼباللجنة أو مؤسبر األطراؼ من تقدًن توجيهات للمرفق بشأف مسائل من قبيل ربديد أولويات األنشطة، و 
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/21من الوثيقة  ٘نوقشت يف الفقرة اليت خرى األ

، ٕٚٔٓبدأ يف عاـ تللموارد س وأشار يف ختاـ كلمتو إىل أف األعماؿ التحضَتية للتجديد السابع - ٜٚ
وأشار إىل أف تقدًن توجيهات مؤقتة من اللجنة أو مؤسبر األطراؼ قد يساعد على إثراء عملية ذبديد اؼبوارد فيما 

 يتعلق باتفاقية ميناماتا.
 مداوالتو.بالتمويل عٍت اؼبفريق االتصاؿ يواصل وبعد ىذا التوضيح، قررت اللجنة أف  - ٜٛ

 بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالميةمذكرة تفاىم  )ج(
أعرب أحد اؼبمثلُت، متحدثًا باسم ؾبموعة من البلداف، عن أملو يف أف تعًتؼ مذكرة التفاىم اليت  - ٜٜ

سيوقعها مؤسبر األطراؼ ومرفق البيئة العاؼبية بالظروؼ واالحتياجات اػباصة للبلداف األفريقية. واقًتح فبثل آخر 
كرة التفاىم أحكامًا تقضي بأف يكف مرفق البيئة العاؼبية عن ازباذ قرارات بشأف اؼبشاريع على أف تشمل مذ 

أساس االعتبارات السياسية، وأف يقدـ للبلداف معلومات مفصلة عن أسباب حاالت رفض اؼبشاريع، أو التأخَت 
العناصر الواردة يف مذكرة األمانة يف اإلقباز، أو اإللغاء. وأعرب فبثل آخر عن دعمو ألف تتضمن مذكرة التفاىم 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/23)) مرفق ، واقًتح أف تضع األمانة مشروعًا أوليًا ؼبذكرة التفاىم بالتعاوف مع أمانة
 لتنظر فيو اللجنة يف دورهتا السابعة. البيئة العاؼبية

التفاقية لتمكينها من التصديق وحث فبثبلف األمانة على تقدًن الدعم للبلداف اليت مل توقع بعد على ا -ٓٓٔ
عليها، وأشار أحدمها إىل أف باب التوقيع على االتفاقية مل يعد مفتوحاً، وأف األطراؼ اؼبوقعة فقط ىي اؼبؤىلة 

 اغبريف التعدينقطاع من نسبياً  اكبَت ا  حجم ، الذي ديلكللحصوؿ على التمويل من مرفق البيئة العاؼبية، وأف بلده
. وقاؿ فبثل آخر إنو ينبغي أيضًا أف إداريةقيود ، مل يستطع التوقيع على اؼبعاىدة بسبب بوالضيق النطاؽ للذى

 تتاح لؤلطراؼ غَت اؼبوقعة إمكانية اغبصوؿ على التمويل من مرفق البيئة العاؼبية.
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 ونتيجة عملو تصالاالإنشاء فريق  )د(
السيدة غيلياف  يشارؾ يف رئاستو كل منل بالتموياتصاؿ معٍت فريق اللجنة إنشاء  قررتبعد اؼبناقشة،  -ٔٓٔ

. وطُلب من الفريق تبادؿ ٖٔغوتري )جامايكا(، والسيد غريك فليك )كندا( ؼبواصلة اؼبناقشة بشأف اؼبادة 
اآلراء، وإذا اقتضى األمر، تقدًن توصيات للجنة بشأف معايَت األىلية للتمويل يف الفًتة السابقة للدورة األوىل 

الًتتيبات اؼبمكنة لئلرشادات األولية اليت تضعها أمانة اؼبرفق، واإلرشادات اؼبستقبلية اػباصة ؼبؤسبر األطراؼ، و 
باؼبرفق، دبا يف ذلك اإلرشادات بشأف االعتماد اؼبؤقت يف الفًتة االنتقالية، واإلرشادات اليت سيعتمدىا مؤسبر 

ؽ وضع الربنامج الدويل احملدد دبزيد من األطراؼ يف دورتو األوىل، واؼبسائل اليت ينبغي النظر فيها يف سيا
التفاصيل، دبا يف ذلك الشكل اؼبمكن للربنامج، وعملية وضعو، وعند االقتضاء التعليقات بشأف مذكرة التفاىم 

 .ٖٔمسألة أخرى ذات صلة باؼبادة  اليت سيوقعها مؤسبر األطراؼ وؾبلس اؼبرفق، وأي
النتائج اليت ورقة اجتماع تتضمن  بالتمويلريق االتصاؿ اؼبعٍت َقدَّمت الرئيسة اؼبشاركة لف ،بعد ذلكو  -ٕٓٔ

دبرفق البيئة اؼبتعلقة سائل اؼبىل اتفاؽ بشأف إمناقشات الفريق. وقالت إف أعضاء الفريق توصلوا سبخضت عنها 
يميائية تنفيذ برنامج الزئبق التابع السًتاتيجية اؼبواد الك بشأفتقدًن توجيهات للمرفق العاؼبية، دبا يف ذلك 

، ومذكرة التفاىم اليت ستوقع بُت والنفايات اليت سبثل أحد ؾباالت الًتكيز يف إطار التجديد السادس ؼبوارد اؼبرفق
ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ومؤسبر األطراؼ؛ والربنامج اػباص لدعم التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت؛ وخريطة 

ا يف ذلك إنشاء فريق عمل دب الفًتة اؼبؤدية إىل الدورة السابعة للجنة، طريق للعمل الذي يتعُت االضطبلع بو يف
على النحو الوارد يف  يف حدود اؼبوارد اؼبتاحة، ،ـبصص معٍت بالتمويل للقياـ هبذا العمل فيما بُت الدورات

صاؿ إىل تأعضاء فريق االالفروع األوؿ والثاين والرابع من الوثيقة اػبتامية لفريق االتصاؿ، على التوايل. ومل يتوصل 
حدد اؼبزمع 

ُ
من االتفاقية. ويرد يف الفرع الثالث من ورقة  ٖٔدبقتضى اؼبادة وضعو اتفاؽ بشأف الربنامج الدويل اؼب

االجتماع موجز لآلراء اليت أُعرب عنها يف ىذه اؼبسألة أعده الرئيساف اؼبشاركاف لفريق االتصاؿ؛ وجرى التأكيد 
  .توافقياآلراء اؼبعرب عنها يف فريق االتصاؿ وليس رأيا ل ُت اؼبشاركَ ُتالرئيسَ م َفهعلى أف اؼبوجز يورد 

ويف أعقاب ذلك التقرير، اعتمدت اللجنة اقًتاحات فريق االتصاؿ الواردة يف الفروع األوؿ والثاين  -ٖٓٔ
وثيقة، مع تأكيد العديد والرابع من ورقة فريق االتصاؿ واحاطت علما دبوجز اآلراء الوارد يف الفرع الثالث من ال

ال ليست فهم الرئيسُت اؼبشاركُت لآلراء اليت أُعرب عنها وأهنا توجز من اؼبمثلُت على فهمهم بأف ىذه األخَتة 
اليت وضعها فريق االتصاؿ على النحو الذي ورقة االجتماع ترد يف اؼبرفق الثالث من ىذا التقرير وثيقة توافقية. و 

 فرع الثالث من ورقة االجتماع اليت تعكس آراء الرئيسُت اؼبشاركُت إىل تذييل. اعتمدتو اللجنة، مع نقل ال
ء وانتخبت اللجنة بعد ذلك السيدة غوتري والسيد فيليك كي يعمبل رئيسُت مشاركُت لفريق اػبربا -ٗٓٔ

 ،حد اؼبمثلُت. وأعلن أٖٔاؼبعٍت بالتمويل لبلضطبلع فيما بُت الدورات بالعمل اؼبتعلق باؼبادة  العامل اؼبخصص
أف اإلقليم سَتشح خرباء من الربازيل واألرجنتُت وكوبا للعمل  ،متحدثا نيابة عن إقليم أمريكا البلتينية والكارييب

ـ أظباء اؼبرشحُت إىل األمانة يف وقت الحق. وأشار الرئيس إىل أف ترشيحات يف فريق اػبرباء اؼبخصص. وستقدَّ 
كانوف   ٖٔعضو كل إقليم يف اؼبكتب حبلوؿ عن طريق ـ ستقدَّ أعضاء فريق اػبرباء اؼبخصص اآلخرين 

 .ٕٗٔٓاألوؿ/ديسمرب 
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اإلببلغ  وتواترمنوذج يف إطار تقدًن ىذا البند الفرعي، وجهت فبثلة األمانة االنتباه إىل مقًتح بشأف  -٘ٓٔ
. (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/11/Rev.1)جب االتفاقية التقدـ الذي ربرزه األطراؼ يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا دبو عن 
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، وأف تطلب من األمانة استكشاؼ اػبيارات بشأف استحداث نموذجنة إىل أف تنظر يف مشروع الجوُدعيت الل
إىل فضبل عن ذلك . وُدعيت األمانة استكهوملاإلببلغ اإللكًتوين بالتعاوف مع أمانة اتفاقيات بازؿ، وروترداـ، و 

ها لينظر وتقًتح، األطراؼ يف اجتماعو الثالث ؼبؤسبرءًا بتقرير يُقدـ بدرة إببلغ مدهتا أربع سنوات أف تنظر يف دو 
ستكهومل إلتاحة امؤسبر األطراؼ، ، وأف تقًتح أف تكوف التواريخ متوافقة مع تواريخ اإلببلغ اػباصة باتفاقية فيها 

 صبع البيات بصورة منسقة على الصعيد الوطٍت.
مسائل إضافية اؼبقًتح إلببلغ امنوذج اجتماع تقًتح أف ُتدرج يف مشروع ذلك فبثل كندا ورقة  وقدـ بعد -ٙٓٔ

سعيًا إىل اغبصوؿ على معلومات تكميلية، باإلضافة إىل اؼبعلومات اؼبطلوبة إلزامياً، من شأهنا أف تساعد يف 
ـٍ توضيح التقدـ احملرز يف تنفيذ االتفاقية. واقًتحت الورقة أيضًا أنو عندم  ا يعلن الطرؼ امتثالو الكامل اللتزا

دبوجب االتفاقية يف دورة إببلغ سابقة، فإف ؿبتوى التقرير الوطٍت السابق الذي قدمو الطرؼ بشأف ىذا االلتزاـ 
يُدرج تلقائيًا يف النسخة اإللكًتونية للتقرير اغبايل للطرؼ، وبذلك ال يُطلب من الطرؼ سوى إدخاؿ بعض 

 ، ومن مث يتم زبفيف العبء اإلداري على ىذا الطرؼ.اؼبعلومات اؼبستكملة
إلعدادىا للوثيقة بشأف مسألة تُعترب بالغة نت األمانة ؿبل تقدير بصورة عامة ويف اؼبناقشة اليت تلت، كا -ٚٓٔ

إدخاؽبا على مشروع  الوفد الكندي األمهية لفعالية االتفاقية، كما كاف ىناؾ تأييد عاـ للتحسينات اليت اقًتح
، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنظاـ اإلببلغ اإللكًتوين. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف ىذا النظاـ ينبغي أف ذج اإلببلغمنو 

يكوف سهل االستعماؿ بقدر اإلمكاف، وإنو ينبغي التشاور مع األطراؼ بشأف وضعو. وقاؿ فبثل آخر إف النظاـ 
رير بعض العمل امهمة إعداد التقبينما تتطلب مضيفا أنو سيساعد على إنشاء قاعدة بيانات عن حالة التنفيذ، 

، فإف ىذه اؼبهمة تصبح تدرجييًا أقل مشقة عند إعداد دورات اإلببلغ التالية. يف دورة اإلببلغ األوىل يف البداية
اؼبنقح ال يأخذ يف االعتبار األعباء اإلدارية األخرى اليت تقع على عاتق نموذج غَت أف أحد اؼبمثلُت قاؿ إف ال

داف اليت تفتقر إىل القدرة التكنولوجية واؼبعرفة البلزمتُت، واقًتح، وأيده يف ذلك فبثلوف آخروف، أف يكوف البل
بدقيق العبارة. وقاؿ فبثبلف إنو من  ٕٔالنظاـ يف البداية مبسطًا بقدر اإلمكاف، وأف يكوف يف نطاؽ اؼبادة 

الذي طلوبة لتقييم فعالية االتفاقية، وعبء اإلببلغ الضروري ربقيق توازف بُت اإلببلغ الكامل عن اؼبعلومات اؼب
 على األطراؼ اليت تقـو باإلببلغ.يقع 

وفيما يتعلق باؼبسائل الرامية إىل توضيح اؼبعلومات التكميلية، قاؿ أحد اؼبمثلُت إف ىذه اؼبعلومات  -ٛٓٔ
ء للمعلومات اإللزامية، إىل جزئُت، جز نموذج ينبغي أف تقدـ على أساس طوعي، واقًتح فبثل آخر تقسيم ال

واآلخر للمعلومات التكميلية، وقاؿ فبثل آخر إنو من اؼبهم التمييز جببلء بُت االلتزامات دبوجب االتفاقية اليت 
تشمل ىذه الشروط، والتدابَت اليت حظيت بالتشجيع  تشمل شروط إببلغ صرحية، وااللتزامات اليت ال

اؼبسائل ذاهتا، كاف ىناؾ اقًتاح بأف أمهية بعض اؼبسائل ربتاج إىل تنطوي على شروط إببلغ. وفيما يتعلق ب وال
إعادة تقييم، ووجو العديد من اؼبمثلُت، ومن بينهم فبثل ربدث باسم منظمة غَت حكومية، االنتباه إىل اؼبسائل 

اليت تواجو مثل التدفقات التجارية، والصادرات إىل اعبهات غَت األطراؼ، والتحديات يف النموذج غَت اؼبشمولة 
األطراؼ، واالنبعاثات، واإلطبلقات، والتدابَت اؼبستحدثة لتحقيق اػبفض التدرجيي الستعماؿ الزئبق، وعدـ 

 تشجيع األنواع اعبديدة من اؼبنتجات والعمليات.
 اإلببلغ، قاؿ العديد من اؼبمثلُت إف دورة األربع سنوات تبدو مناسبة بالنسبة ؼبعظم تواتروفيما يتعلق ب -ٜٓٔ

، وفبثل بلدافأنواع اؼبعلومات. غَت أف العديد من اؼبمثلُت اآلخرين، ومن بينهم فبثبلف ربدثا باسم ؾبموعات 
يكفل تقدًن  ربدث باسم منظمة غَت حكومية، أعربوا عن قلقهم من أف اإلببلغ مرة واحدة كل أربع سنوات ال

رصد تدفقات التجارة العاؼبية، والتخفيضات يف  البيانات الكافية يف الوقت اؼبناسب اؼبطلوبة لعدة أغراض تشمل
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يف ذلك العديد  ا، وأيدىبلدافباسم ؾبموعة  ةً ، متحدثةفبثل تاإلمدادات، وحجم اؼبخزونات ومصادرىا. واقًتح
من اؼبمثلُت، إمكانية استحداث دورة ثنائية تشمل اؼبدى القريب واؼبدى البعيد على حد سواء، ومن أجل ذبنب 

يكوف  قد، عدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽعن أنشطة تى األطراؼ اؼبطلوب منها اإلببلغ زيادة العبء عل
تعدين الذىب اغبريف والضيق مواءمة اإلببلغ دبوجب االتفاقية مع دورة الثبلث سنوات اؼبطبقة على يف اغبل 

إىل ما بعد انقضاء أربع . واعًتض وفد بلدىا، كما اعًتضت وفود أخرى، على االقًتاح بتأجيل التقرير النطاؽ
اإلببلغ ينبغي  تواتر، إف البلدافباسم ؾبموعة من  سنوات على بدء نفاذ االتفاقية. وقاؿ أحد اؼبمثلُت، متحدثاً 

االنتباه إىل الصلة بُت اإلببلغ دبوجب  أف تستند إىل توقيت اجتماعات مؤسبر األطراؼ. وقاؿ أيضاً، موجهاً 
اقية الذي سيبدأ يف غضوف ست سنوات من بدء نفاذ االتفاقية على كبو ما ، وتقييم فعالية االتفٕٔاؼبادة 

 ، إف ىناؾ حاجة إىل اؼبزيد من الوقت للنظر يف الشكل اؼبقًتح لئلببلغ يف ضوء ىذا التقييم.ٕٕتقتضيو اؼبادة 
اف التنسيق ، إنو من اؼبهم ضمالبلدافوقاؿ العديد من اؼبمثلُت، دبن فيهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من  -ٓٔٔ

روترداـ، واستكهومل لتفادي ازدواجية اإلببلغ، وضماف الفعالية واالتساؽ، وثيق مع أمانات اتفاقيات بازؿ، و ال
 مع مراعاة اؼبوارد احملدودة اليت ديكن أف زبصصها بعض األطراؼ ؽبذه اؼبهمة.

قًتحات اليت قدمتها األمانة وقاؿ معظم اؼبمثلُت الذين ُمنحت ؽبم فرصة اغبديث إهنم يعتربوف أف اؼب -ٔٔٔ
 اؼبناقشة يف إطار ؾبموعة اتصاؿ. وكندا أساساً جيداً للمزيد من

 و  -ٕٔٔ
ُ
نشأ للنظر يف مشروع النظاـ الداخلي ومشروع القواعد اؼبالية، قررت اللجنة أف ينظر فريق االتصاؿ اؼب

اليت قدمتها  غ، دبا يف ذلك ورقة االجتماع أدناه، يف مشروع الوثائق اؼبتعلقة باإلببل ٚعلى النحو اؼببُت يف القسم 
 كندا.
ويف وقت الحق، أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ عن أف الفريق قد بدأ بإرساء فهم مشًتؾ واسع  -ٖٔٔ

قدديها على أساس طوعي و نوع األسئلة اليت تتطلب أكثر من بشأف مسائل مثل نطاؽ اؼبعلومات اليت يتعُت ت
 ومع ذلك قدـ أعضاء الفريق عددا من اؼبقًتحات، مل جيد الفريق الوقت للنظر يف .(‘‘نعم/ال’’) بػجابة اإلؾبرد 

، ومل يتمكن الفريق أيضا من الوصوؿ إىل اؼبسألة اؼبتعلقة بعدد اؼبرات اليت يتعُت فيها على األطراؼ أغلبها
على حصيلة عملو، ويتضمن   تتضمن مشروع منوذج إببلغ ينطويالفريق ورقة اجتماع التبليغ. ولذلك فقد أعد 

كل اؼبقًتحات اليت قدمها أعضاء الفريق وحيتوي على أقواس معقوفة حوؿ النصوص اليت مل يتوصل الفريق إىل 
ؿ اللجنة يف دورهتا السابعة. وكاف أعضاء الفريق اعماتفاؽ بشأهنا، وىو النص الذي يوصي بو كنقطة انطبلؽ أل

تواتر اإلببلغ يف بذبميع للمعلومات اؼبتعلقة إعداد بأف تطلب إىل األمانة أف يوصوا اللجنة قد اتفقوا أيضا على 
لكي تنظر ، ، دبا يف ذلك اتفاقيات بازؿ، وروترداـ، واستكهوملاألخرى إطار االتفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراؼ

يت قدمت تقارير يف طراؼ النات، إذا كانت متاحة، عن عدد األإىل جانب بيايف دورهتا السابعة، اللجنة فيها 
 خرى.األتفاقيات اال ىذه إطار

اللجنة، عل النحو الذي أوصى بو فريق االتصاؿ، وافقت  ،وعقب تقرير الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ -ٗٔٔ
عليو فريق االتصاؿ، دبا يف ذلك األقواس اؼبعقوفة حوؿ النصوص وافق مشروع منوذج اإلببلغ الذي إرفاؽ على 

يف يف دورهتا السابعة. ويرد  اتقرير دورهتا السادسة كنقطة انطبلؽ ألعماؽببصل إىل اتفاؽ بشأهنا، اليت مل يتم التو 
. وباإلضافة إىل ذلك، ومثلما أوصى اإلببلغ حسبما اتفق عليو فريق االتصاؿاؼبرفق الرابع من ىذا التقرير منوذج 

اإلببلغ يف إطار االتفاقيات  تواترات اؼبتعلقة بذبميع للمعلومإعداد بو فريق االتصاؿ، طلبت اللجنة إىل األمانة 
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يف دورهتا اللجنة ، لكي تنظر فيها اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهوملاؼبتعددة األطراؼ األخرى، دبا يف ذلك 
 السابعة، إىل جانب بيانات، إذا كانت متاحة، عن عدد األطراؼ اليت قدمت تقارير يف إطار اتفاقيات أخرى.

 : تقييم الفعالية22المادة  - 6
ة ػػػػػػػػػن األمانػػػػػرة مػػػػػػػػإىل مذك ،ذا البند الفرعيػػػػػػعند تقدًن ىاالنتباه، فبثل األمانة  اسًتعى -٘ٔٔ

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/12)  رصد وتزويد مؤسبر اللمعلومات عن منهجيات حيازة بيانات لويل األتجميع البشأف
 من االتفاقية.  ٕٕض تقييم الفعالية اؼبطلوبة يف اؼبادة األطراؼ ببيانات مقارنة ألغرا

تقييم فعالية االتفاقية خبلؿ فًتة ال تقل  ،ٕٕ، دبوجب اؼبادة مؤسبر األطراؼيتعُت على أشار إىل أنو و  -ٙٔٔ
غي على أنو ينب ٕٕعن ستة أعواـ بعد بدء نفاذ االتفاقية، وبصورة دورية بعد ذلك. ولتيسَت التقييم، تنص اؼبادة 

ؼبؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ وضع ترتيبات للحصوؿ على بيانات عن وجود الزئبق وانتقالو يف البيئة، 
وكذلك مستويات الزئبق يف األوساط اغبيوية أو األحيائية وبُت السكاف الضعفاء. ومن اؼبقرر إجراء التقييم "على 

مؤسبر اؼبفوضُت يف قراره بشأف قد طلب القتصادية اؼبتاحة". و أساس اؼبعلومات العلمية والبيئية والتقنية واؼبالية وا
الًتتيبات يف الفًتة اؼبؤقتة من األمانة أف تركز جهودىا على مسائل تتطلب ازباذ مقرر يف االجتماع األوؿ ؼبؤسبر 

ىذه اؼبسألة األطراؼ، دبا يف ذلك توفَت بيانات رصد مقارنة ؼبؤسبر األطراؼ ألغراض تقييم الفعالية. وقد أُدرجت 
 على جدوؿ أعماؿ االجتماع اغبايل بسبب طوؿ الوقت البلـز إلنشاء اآلليات اؼبطلوبة لتقييم الفعالية.

درجت الوثيقة بعض اؼببادرات اغبالية واؼبخططة عبمع البيانات، دبا يف ذلك تقييم الزئبق العاؼبي التابع وأَ  -ٚٔٔ
طريق التقديرات األولية التفاقية ميناماتا، ومشروع رصد الزئبق  لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، وصبع بيانات عن

العاؼبي الذي يقـو بو برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بتمويل من مرفق البيئة العاؼبية، ومعلومات صبعتها منظمات 
الفعالية.  اجملتمع اؼبدين يف عدد من البلداف. وقد أبدت منظمة الصحة العاؼبية اىتمامها باؼبسامهة يف تقييم

وُدعيت اللجنة إىل النظر يف مطالبة األمانة بالتماس معلومات عن توفر بيانات الرصد من صبيع اغبكومات 
واؼبنظمات ذات الصلة، وإعداد ذبميع وربليل لوسائل اغبصوؿ على بيانات الرصد لكي تبحثها اللجنة يف 

 اجتماعها السابع.
ظم اؼبمثلُت الذين ربدثوا عن شكرىم لؤلمانة على الوثيقة ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، أعرب مع -ٛٔٔ

من الضروري تقييم ماىية  واؼبقدمة. وبصفة عامة، قاؿ اؼبمثلوف إف تقييم الفعالية مهم لنجاح االتفاقية وإن
البيانات اليت ستستخدـ ووضع خطوط أساس ومعايَت لئلببلغ. ودعا أحد اؼبمثلُت إىل وضع طريقة موحدة 

ت قابلة للمقارنة، ديكن أف تكوف يف شكل جدوؿ سبلؤه األطراؼ ويُعرض على اللجنة يف دورهتا عبمع بيانا
 السابعة.

وأبرز العديد من اؼبمثلُت أمهية العمل يف شراكات، دبا يف ذلك مع اجملتمع العلمي وأصحاب اؼبصلحة  -ٜٔٔ
د جوي مستمر للزئبق ومركبات الزئبق، اآلخرين، طواؿ فًتة اؼبفاوضات. وربدث أحد اؼبمثلُت عن قياـ بلده برص

باسم ؾبموعة من أحدمها وعرض إتاحة بيانات ومنهجية الرصد اؼبرتبطة بذلك. وقاؿ اثناف من اؼبمثلُت، ربدث 
البلداف، إهنما مستعداف لتبادؿ اؼبعلومات عن ذبربتهما اؼبتعلقة خبطة الرصد العاؼبية للملوثات العضوية الثابتة 

 كهومل.دبوجب اتفاقية است
واقًتح عدة فبثلُت أف تقـو األمانة بتجميع كل البيانات اؼبتاحة يف فًتة ما بُت الدورات قبل الدورة  -ٕٓٔ

السابعة للجنة، باستخداـ اؼبصادر اؼبذكورة يف مذكرة األمانة، عبلوة على اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها من 
م فيها اغبكومات. وأشار أحد اؼبمثلُت إىل أنو ديكن بعد خبلؿ عملية مفتوحة لتقدًن التقارير ديكن أف تسه



UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24 

25 

ذلك أف يُطلب إىل الشراكة العاؼبية ألحباث انتقاؿ الزئبق ومآلو التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة اإلمنائي أف تضيف 
 وتستعرضها وتقدـ ربليبل أوليا ؽبا.  اؼبتلقاةإىل البيانات 

موعة من البلداف، إف فائدة خطة الرصد العاؼبية بشأف اؼبلوثات وقاؿ أحد اؼبمثلُت، متحدثا باسم ؾب -ٕٔٔ
العضوية الثابتة ألغراض تقييم الفعالية ينبغي أف زبضع للمزيد من التقييم، بينما قاؿ فبثل آخر إنو ينبغي تقييم 

 التجربة اؼبكتسبة يف سياؽ اؼبعاىدات الدولية األخرى اليت لديها آليات إببلغ فباثلة.
عدد من اؼبمثلُت إىل توفَت اؼبزيد من اؼبوارد وبناء القدرات ؼبساعدة البلداف النامية والبلداف اليت سبر ودعا  -ٕٕٔ

اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية على صبع البيانات واإلببلغ هبا، وقاؿ عدد منهم إف نقص اؼبوارد، دبا فيها مرافق 
النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية  اؼبختربات، حيوؿ يف كثَت من األحياف دوف مشاركة البلداف

يف مشاريع مثل مشروع مرفق البيئة العاؼبية لدعم خطة الرصد العاؼبية بشأف اؼبلوثات العضوية مشاركًة كاملة 
 ٚإىل  ٘ صحة العاؼبية واؼبذكور يف الفقرات منالثابتة واؼبسح اػباص بالرصد األحيائي الذي تقـو بو منظمة ال

من مذكرة األمانة. ودارت بعض اؼبناقشة حوؿ مزية برامج الرصد اإلقليمية مقارنة بالربامج اليت تنفذ يف كل بلد 
على حدة. واقًتح أحد اؼبمثلُت أف يتم صبع البيانات على نطاؽ عاؼبي بدال من صبعها من عدد قليل من 

للبيانات وأف يتم ذبميعها يف شكل يصلح البلداف؛ وقاؿ عبلوة على ذلك إنو ينبغي إجراء استعراض نظراء 
لئلببلغ. وقاؿ عدة فبثلُت إف الرصد والتقييم على الصعيد اإلقليمي فعاؿ، كما يتضح من التجربة اؼبكتسبة يف 

 إطار اتفاقية استكهومل.
وبعد اؼبناقشة، قررت اللجنة أف تسعى األمانة إىل اغبصوؿ على معلومات عن توفر بيانات الرصد من  -ٖٕٔ

صبيع اغبكومات واؼبنظمات ذات الصلة وأف تعّد ذبميعًا وربليبًل لسبل اغبصوؿ على بيانات الرصد لكي تنظر 
ينبغي الًتكيز على احتياجات بناء القدرات لدى البلداف النامية رأت أنو فيهما اللجنة يف دورهتا السابعة. و 

 الذي تؤديو األنشطة اإلقليمية؛ وعلى فائدة الشراكات.والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية؛ وعلى الدور 
 : مؤتمر األطراف23المادة  - 7

األمانة يت و فبثل األمانة االنتباه إىل مذكر يف إطار تقدًن ىذا البند الفرعي من جدوؿ األعماؿ، وجَّ  -ٕٗٔ
عد اؼبالية ، ومشروع القوا(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/13)مشروع النظاـ الداخلي يرد فيهما لتُت ال
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/14) .ؼبؤسبر األطراؼ. وُدعيت اللجنة إىل النظر يف مشروع القواعد 

 ويف اؼبناقشة اليت تلت، أعرب اؼبشاركوف عن تقديرىم ودعمهم للوثائق اليت أعدهتا األمانة.  -ٕ٘ٔ
اخلي بغية أف يعتمده مؤسبر وقاؿ العديد من اؼبمثلُت إهنم مستعدوف للموافقة على مشروع النظاـ الد -ٕٙٔ

اػباصة بالتصويت يف حالة عدـ توصل اؼبؤسبر إىل توافق يف اآلراء بشأف اؼبسائل  ٘ٗاألطراؼ باستثناء القاعدة 
سوابق تصويت وجود ل الاعبوىرية، وأشاروا إىل أهنم يفضلوف ازباذ القرارات بتوافق اآلراء. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو 

حاجة إىل نظاـ تصويت يف  ستكهومل، ومن مث، الاألطراؼ يف اتفاقيات بازؿ، وروترداـ، و حىت اآلف يف مؤسبرات ا
 بالغ األمهية يف اؼبراحل األوىل من إطار اتفاقية ميناماتا. وقاؿ فبثل آخر إف ازباذ القرارات بتوافق اآلراء فقط أمرٌ 

القرارات التأثَت بقدر كبَت على من شأف طراؼ يف االتفاقية، كما أف عدد أقل من األاتفاقية، نظرًا لوجود  أي
تفسَت أحكاـ االتفاقية يف اؼبستقبل. وقاؿ أحد اؼبمثلُت، ودعمو يف ذلك فبثل آخر، إف التجربة يف ؾباؿ 

أف التصويت ضروري لتجنب حاالت الوصوؿ إىل طريق توضح االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرى 
القاضي بازباذ  ٘ٗثًا بالنيابة عن ؾبموعة بلداف، اغبكم الوارد يف القاعدة مسدود. وأيد أحد اؼبمثلُت، متحد
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من اؼبادة  ٖالقرارات بأغلبية الثلثُت، بينما مل يوافق فبثل آخر على ذلك قائبًل إف ىذا اغبكم ال يتسق مع الفقرة 
 اليت تقتضي أغلبية ثبلثة أرباع لتعديل االتفاقية. ٕٙ

تنص على  ٖقواعد اؼبالية، الحظ العديد من اؼبمثلُت مع االرتياح أف القاعدة وفيما يتعلق دبشروع ال -ٕٚٔ
شكل ميزانية برناؾبية متوائم مع أشكاؿ ميزانيات اتفاقيات بازؿ، وروترداـ، واستكهومل، وىو شكل، حسب رأي 

 عن نيابةً  ثيتحد وىو فبثل، أحد ىؤالء اؼبمثلُت، لو مزايا واضحة من حيث أوجو اؼبقارنة واالتساؽ. وقاؿ
 اتفاقية ميزانية مواءمة أف إال ضرورة دوف العمل تكرار عدـ اؼبهم منو أن من الرغم على إنو البلداف، من ؾبموعة
الطابع  عن النظر يغض أو النامية بالبلداف يضر أال جيب واستكهومل وروترداـ بازؿ اتفاقيات ميزانيات مع ميناماتا

 بإنشاء اؼبيزانيةتسمح  أف جيب  ذلك إىل ضافةً . وباإلميناماتا التفاقية ةاحملدد االحتياجات أو لزئبقاػباص ل
 من لتمكينها القدرات لبناء حاجة يف ىي اليت األطراؼ ومساعدة لؤلطراؼ خدمات تقدًن على قادرة أمانة

 .االتفاقية ألحكاـ االمتثاؿ
م، بُت مشروع القواعد وقواعد ووجو عدد من اؼبمثلُت االنتباه إىل حاالت عدـ االتساؽ، حسب قوؽب -ٕٛٔ

اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل فيما يتعلق دبسائل من قبيل تكاليف دعم الربامج اليت يتحملها برنامج األمم 
. ودعا أحد اؼبمثلُت ٘من القاعدة  ٛالفقرة عن اؼبتحدة للبيئة والفًتة اؼبالية. وطُلب توضيح بشأف اآلثار اؼبًتتبة 

الفقرة لتنص على أف يُطلب من اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة التشاور مع األمُت إىل تعديل ىذه 
 التنفيذي لبلتفاقية عند ازباذ قرار بشأف كيفية زبصيص التربعات غَت اؼبخصصة ألغراض معينة.

ضافة إىل القواعد اؼبالية وقاؿ أحد اؼبمثلُت، مقًتحًا أف تستفيد األمانة من القواعد اؼبالية األخرى باإل -ٜٕٔ
ستكهومل، إف القواعد ينبغي أف تربز الطابع الطوعي للتربعات اؼبقدمة للميزانية االتفاقيات بازؿ، وروترداـ، و 

التشغيلية لؤلمانة، وأف تبُت جببلء كيفية زبصيص ـبتلف أنواع التربعات. وقاؿ فبثل آخر، متحدثًا باسم ؾبموعة 
يومًا على  ٜٓؼبالية جيب أف تطلب إىل األمانة أف تعد وتنشر مشاريع ميزانيات قبل ، إف القواعد االبلدافمن 

األقل من االجتماعات اليت سُتدَرس فيها من جانب مؤسبر األطراؼ وأف تقدـ لؤلطراؼ خيارين كحد أدىن من 
ح للمدير التنفيذي خيارات اؼبيزانية. وقاؿ أيضاً، وقد دعمو يف ذلك فبثل آخر، إف مؤسبر األطراؼ جيب أف دين

اؼبرونة البلزمة للتواصل مع األطراؼ اليت عليها متأخرات بشأف مسامهاهتا اؼبقررة. وأخَتاً، قاؿ إنو من األمهية 
والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة  ،دبكاف كفالة اؼبشاركة الفعالة للبلداف النامية، والدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية

طية تكاليف مشاركة ىذه البلداف والدوؿ من اؼبيزانية األساسية بداًل من التربعات. وطلب انتقالية، وضماف تغ
أحد اؼبمثلُت من األمانة إعداد خطة ؼبيزانية اجتماعات مؤسبر األطراؼ لتناقشها األطراؼ اؼبتعاقدة قبل االجتماع 

 األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ.
ئاستو السيد ديفيد كابينديوال )زامبيا( والسيد ديفيد خبولز قررت اللجنة إنشاء فريق اتصاؿ يشارؾ يف ر و  -ٖٓٔ

 )الواليات اؼبتحدة(، إلجراء دراسة تفصيلية للوثيقتُت. 
النظاـ الداخلي، أف الفريق قد توصل إىل اتفاؽ بشأف بوبعد ذلك أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ  -ٖٔٔ

، اؼبتعلقة بالتصويت على اؼبسائل اؼبوضوعية، والفقرة ٘ٗلقاعدة من ا ٔباستثناء اعبملة الثانية الواردة يف الفقرة 
داف رِ تَ ذات طابع موضوعي أـ إجرائي، و اؼبطروحة ذا كانت اؼبسألة إمن القاعدة نفسها، اؼبتعلقة بتحديد ما  ٖ

 بُت أقواس معقوفة لئلشارة إىل أهّنا مل تكن ؿبل اتفاؽ.
اخلي حسبما اتفق عليو فريق االتصاؿ، دبا يف ذلك األقواس ق النظاـ الدترفِ أف اللجنة على  وافقتو  -ٕٖٔ

 لكي تنظر فيو كل األطراؼ، هبذا التقرير ٘ٗمن القاعدة  ٖوالفقرة  ٔاؼبعقوفة حوؿ اعبملة الثانية من الفقرة 
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و عند التحضَت للدورة السابعة للجنة واالجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ. ويرد النظاـ الداخلي، حسبما اتفق علي
 فريق االتصاؿ يف اؼبرفق اػبامس من ىذا التقرير.

وقاؿ أحد اؼبمثلُت، متحدثًا باسم ؾبموعة من البلداف، إف من اؼبهم أف يكوف ؼبؤسبر األطراؼ نظاـ  -ٖٖٔ
دورهتا يف ي على النظاـ الداخلعمل واصل التاللجنة أف يتعُت على  ،ذلكبناًء على داخلي واضح من البداية. و 

قاؿ الرئيس إف اؼبكتب سيضع و  التوصل إىل اتفاؽ بشأف النص الوارد بُت قوسُت معقوفتُت حاليا. السابعة هبدؼ
 ذلك الرأي يف االعتبار عند البت يف تنظيم الدورة السابعة للجنة واالجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ.

ي وأنو يمف للفريق نقاش مفاىوفيما يتعلق بالقواعد اؼبالية أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ بأنو كا -ٖٗٔ
األساسية استفاد من الشروح اليت قدمتها األمانة بشأف مسائل من قبيل طبيعة اؼبسامهات، والفرؽ بُت اؼبيزانية 

. وبينما كانت واألمواؿ األخرى، والفائدة من مواءمة وثائق اؼبيزانية مع وثائق اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل
 جيد الفريق الوقت للتوصل إىل اتفاؽ بشأف العديد من اؼبسائل، دبا يف ذلك قيمة تلك الشروح مفيدة، مل

أف ربدد القواعد أف اؼبسامهات كانت  غيب، وما إذا كاف يناألساسيةتكاليف اليت يتعُت دفعها من اؼبيزانية ال
، أعد الفريق مشروع . وتبعا لذلكيف حينهاطوعية وكيف ينبغي التعامل مع األطراؼ اليت مل تدفع اؼبسامهات 

ىل إالتوصل تعذر ي ذقواسا معقوفة حوؿ النص الأتضمن يالقواعد اؼبالية دبا يف ذلك كل اآلراء اؼبعرب عنها و 
  ستخدـ اؼبشروع كنقطة انطبلؽ ألعماؿ اللجنة يف دورهتا السابعة.وأوصى بأف يُ  ،اتفاؽ بشأنو

اللجنة، عل النحو الذي أوصى بو فريق االتصاؿ، وعقب تقرير الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ وافقت  -ٖ٘ٔ
على إرفاؽ مشروع القواعد اؼبالية على النحو الذي اتفق عليو فريق االتصاؿ، دبا يف ذلك األقواس اؼبعقوفة حوؿ 
النص الذي مل يتم التوصل إىل اتفاؽ بشأنو، كنقطة انطبلؽ ألعماؿ اللجنة يف دورهتا السابعة. ويرد يف اؼبرفق 

 من ىذا التقرير مشروع القواعد اؼبالية على النحو الذي اتفق عليو فريق االتصاؿ.السادس 
 )د( من جدول األعمال 3 البند - باء
 : تعدين الذىب على المستويين الحرفي والضيق النطاق7المادة  - 1

 ٚة بشأف اؼبادة األمانمن إىل مذكرة  ، يف معرض تقدًن ىذا البند الفرعي،لفتت فبثلة األمانة االنتباه -ٖٙٔ
ُتستخدـ فيو ملغمة الزئبق الذي اليت تتناوؿ تعدين وتصنيع الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ 

قرر أف تعدين وتصنيع الذىب على ي، يتعُت على كل طرؼ ٚدبوجب اؼبادة و الستخراج الذىب من الركاز. 
دًن األمهية أف يضع ويُنفذ خطة عمل وطنية وفقاً اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ يف أراضيو ىو أكثر من ع

بتقدًن التوجيهات  اأولي اتتضمن اقًتاح UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/16إىل أف الوثيقة  تللملحق ج. وأشار 
 واؼبساعدة للبلداف اليت هبا تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ يف ؾباؿ تطوير خططها الوطنية.

شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج البيئة وضعت بالفعل توجيهات بشأف العديد من وأوضحت أف  -ٖٚٔ
، دبا يف ذلك تطوير خطة اسًتاتيجية وطنية للحد من استخداـ الزئبق يف تعدين يمج رفقاجملاالت اؼبشمولة يف اؼب

ؤُلطر القانونية والتعليمية ل االتوجيهات استعراضىذه الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ. وتتضمن 
واالقتصادية والتنظيمية واإلنفاذية، وكذلك معلومات عن وضع اؼبيزانيات وخطط العمل وربديد مصادر التمويل 

 احملتملة والشركاء.
وُدعيت اللجنة للنظر يف ما إذا كانت التوجيهات اليت وضعتها شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج البيئة  -ٖٛٔ
أف تطلب إىل األمانة، بالتعاوف مع يف  خطة عمل وطنية. وقد ترغب اللجنة أيضاً لوضع  اأساستكوف أف  ديكن
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ؾباؿ شراكة تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ ضمن شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج البيئة، 
ؼبواصلة النظر الت اؼببينة يف اؼبرفق جيم من االتفاقية، أف تُنقح وثيقة التوجيهات عند االقتضاء لتناوؿ صبيع اجملا

اللجنة يف دورهتا السابعة. وأشارت إىل أف منظمة الصحة العاؼبية تضع توجيهات بشأف اعبوانب فيها من جانب 
 . ٚاؼبادة اؼبتعلقة بديكن دؾبها يف التوجيهات  الصحية لتعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ

وَقدَّـ فبثبلف عن منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية وؾبلس الدفاع عن اؼبوارد الطبيعية، ومها  -ٜٖٔ
الرئيساف اؼبشاركاف جملاؿ شراكة تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ ضمن شراكة الزئبق العاؼبية 

ين أف تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف لشراكة، مؤكدَ التابعة لربنامج البيئة، عرضاً عن التوجيهات اليت أعدهتا ا
، ُمشَتين إىل أف تفاصيل عملها على طِلق لوالزئبق وأكرب مُ االت الرئيسية الستخداـ اجملوالضيق النطاؽ من 

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/16تطوير خطة عمل وطنية ديكن اغبصوؿ عليها يف الوثيقة 
عاؼبية أف منظمتها تقـو بتطوير ؾبموعة من اؼبواد الفنية اليت هتدؼ إىل وأكدت فبثلة منظمة الصحة ال -ٓٗٔ

معاعبة اعبوانب الصحية لتعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ، دبا يف ذلك االسًتاتيجيات 
درات الصحية الوطنية؛ والتقييمات الصحية إلثراء تطوير تلك االسًتاتيجيات؛ ومواد التدريب على بناء الق

غبد من التعرض للزئبق ونشر إجراءات ؼبقدمي الرعاية الصحية لتحديد ومعاعبة قضايا الصحة البيئية واؼبهنية؛ و 
تلبية احتياجات الفئات لالوعي يف اجملتمعات احمللية لتعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ و 

 الضعيفة من السكاف.
وجو معظم اؼبمثلُت الذين تناولوا الكلمة الشكر لؤلمانة عن الوثيقة وأعربوا  ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، -ٔٗٔ

عن امتناهنم جملاؿ شراكة تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ ضمن شراكة الزئبق العاؼبية التابعة 
أعرب صبيع اؼبمثلُت الذين ربدثوا لربنامج البيئة للتوجيهات اليت أعدهتا والدعم الذي قدمتو إىل البلداف اؼبتضررة؛ و 

عن تأييدىم لبلقًتاح بالطلب إىل األمانة أف تُعد، بالتعاوف مع ؾباؿ شراكة تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف 
والضيق النطاؽ ضمن شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج البيئة، وثيقة توجيهية ُمنقحة ؼبواصلة النظر فيها من 

  دورهتا السابعة.جانب اللجنة يف
وأبرز عدد من اؼبمثلُت، من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف واثناف ربدثا باسم اؼبنظمات  -ٕٗٔ

غَت اغبكومية، اؼبشاكل اليت تواجهها اجملتمعات احمللية اؼبمارسة لتعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق 
لنائية واؼبخاطر على صحة اإلنساف والبيئة الناذبة عن أنشطتها، نطاؽ، وصعوبات الوصوؿ إىل تلك اؼبواقع ا

 وأشاروا إىل ضرورة إعطاء األولوية القصوى لوضع خطط عمل وطنية يف البلداف اؼبتضررة.
وقاؿ عدد من اؼبمثلُت، من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف، وربدث فبثل آخر نيابة عن  -ٖٗٔ

ناؾ حاجة إىل التنسيق بُت عدد كبَت من أصحاب اؼبصلحة والشركاء، دبا يف ذلك منظمة غَت حكومية، أف ى
اؼبنظمات الدولية واغبكومات والوزارات والصناعة واجملتمع اؼبدين يف وضع خطط وطنية وتنفيذ متطلبات اتفاقية 

 ميناماتا فيما يتعلق دبجاؿ تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق نطاؽ.
العديد من اؼبمثلُت، من بينهم فبثل ربدث باسم ؾبموعة من البلداف، عن القلق بشأف االذبار  وأعرب -ٗٗٔ

غَت اؼبشروع يف الزئبق وقالوا إف بلداهنم تسَت ُقدما كبو وضع تدابَت ؼبكافحتو. وقاؿ فبثل ؼبنظمة غَت حكومية أف 
اؼبستويُت الوطٍت والعاؼبي ىي أيضاً من  وضع ضوابط على ذبارة الزئبق وزيادة التنسيق بُت سلطات اعبمارؾ على

 األمور اؼبهمة يف ىذا السياؽ.
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اؼبمثبلت إف بلدىا وضع بالفعل خطة عمل وطنية، تشًتؾ كل من اغبكومة اؼبركزية إحدى وقالت  -٘ٗٔ
واغبكومات احمللية يف تنفيذىا يف اؼبناطق اليت يكوف فيها اؼبصدر الرئيسي للدخل ىو تعدين الذىب على 

ف التوجيهات بشأف تطوير اػبطط االسًتاتيجية جيب أف إفبثلة أخرى  تتويُت اغبريف والضيق النطاؽ. وقالاؼبس
تأخذ يف االعتبار التقدـ الذي أحرزتو بلداف، مثل بلدىا، اليت بدأت بالفعل يف وضع خطط وطنية للحد من 

 استخداـ الزئبق والقضاء عليو.
اعبهود اؼببذولة لوضع توجيهات بشأف خطط عمل وطنية ينبغي عن وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف اؼبعلومات  -ٙٗٔ

توجيهاتو على تقاظبها مع مرفق البيئة العاؼبية، حيث ديكن أف يُثري ذلك، بشكل نافع، عمل مرفق البيئة العاؼبية 
ريف والضيق أيضًا تعدين الذىب على اؼبستويُت اغبتشمل اليت  األولية بشأف األنشطة التمكينية التفاقية ميناماتا

 النطاؽ.
وقاؿ فبثل ؼبنظمة غَت حكومية إف الوثيقة التوجيهية اليت وضع مشروَعها ؾباؿ شراكة تعدين الذىب  -ٚٗٔ

وعبلوة على ذلك، ينبغي  .على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ كانت ُمستفيضة بعض الشيء، وجيب تبسيطها
لذىب على اؼبستويُت اغبريف والضيق النطاؽ بالنظر إىل على البلداف الصد عن استخداـ الزئبق يف تعدين ا

وقاؿ أيضاً إف تنظيف اؼبناطق اؼبتضررة ينبغي أال ُيًتؾ للشركات الصغَتة  .إمكانية استخداـ فبارسات بديلة عملية
 .وينبغي أف يكوف من مسؤولية كل بلد، وبالتايل معاعبتها يف خطط عملها الوطنية

بغي أف تكوف التوجيهات اليت ُوضعت يف إطار شراكة الزئبق العاؼبية التابعة لربنامج وقررت اللجنة أنو ين -ٛٗٔ
البيئة أساسا إلعداد توجيهات بشأف وضع خطط عمل وطنية فيما يتعلق بتعدين الذىب على اؼبستويُت اغبريف 

ويُت اغبريف والضيق والضيق النطاؽ، وأف تطلب إىل األمانة، بالتعاوف مع ؾباؿ شراكة تعدين الذىب على اؼبست
النطاؽ ومنظمة الصحة العاؼبية، تنقيح تلك التوجيهات عند االقتضاء ؼبعاعبة كافة اجملاالت اؼببينة يف اؼبرفق جيم 

قد ُتدرِج عملية الصياغة ذبارب  من االتفاقية، وذلك ؼبواصلة النظر فيها من جانب اللجنة يف دورهتا السابعة. و
 أو بصدد وضع خطط عمل وطنية.البلداف اليت َوضعت بالفعل 

 : اإلطالقات9المادة  - 2
ىذا البند، إف اؼبذكرة اليت أعدهتا األمانة وعرضت فيها اؼبعلومات  هاقالت فبثلة األمانة، لدى عرض -ٜٗٔ

عدت استجابة أُ  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/15)لوضع قوائم اعبرد  األولية عن مصادر اإلطبلقات ومنهجيةً 
األنشطة اليت تيسر سرعة بدء نفاذ االتفاقية وفعالية تنفيذىا دعم عبنة التفاوض ببأف تقـو وضُت لطلب مؤسبر اؼبف

مصادر اإلطبلقات ومنهجية إلعداد قوائم  ديدعند بدء نفاذىا، دبا يف ذلك إعداد مبادئ توجيهية بشأف رب
اصة بإعداد قوائم جرد االنبعاثات، باالتفاقية. وأشارت إىل أف اؼبنهجيات اػب ٜاعبرد واإلطبلقات عمبًل باؼبادة 

دبا يف ذلك ؾبموعة أدوات برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتعيُت وربديد حجم إطبلقات الزئبق، واليت تتناوؿ 
 االنبعاثات واإلطبلقات من ؾبموعة واسعة من اؼبصادر، زبضع لنظر فريق اػبرباء التقنيُت الذي أنشأه مؤسبر

 .األطراؼ
ؼبمثلُت توضيحات بشأف ما إذا كاف ينبغي للبلداف اليت تقـو بإجراء تقييمات أولية وطلب أحد ا -ٓ٘ٔ

ؼبصادر اإلطبلقات أف تنتظر حىت اكتماؿ التوجيهات اليت يقـو فريق اػبرباء بإعدادىا حالياً. وقالت فبثلة األمانة 
ع اؼبصادر واالنبعاثات وبالتايل إف ؾبموعة األدوات جاىزة ومتاحة وأهنا توفر منهجية إلعداد قوائم اعبرد عبمي

ىناؾ مبادرات عديدة جارية حالياً لتوفَت التدريب للحكومات يف  وأضافت أف . انتظار التوجيهاتحاجة إىل  ال
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كيفية استخداـ ؾبموعة األدوات، دبا يف ذلك عن طريق اؼبراكز اإلقليمية التفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل 
 يب والبحث.ومعهد األمم اؼبتحدة للتدر 

أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير الذي يتضمن اؼبعلومات األولية عن مصادر اإلطبلقات ومنهجية لوضع و  -ٔ٘ٔ
 تنتظر نتائج األعماؿ األخرى لفريق اػبرباء التقنيُت بشأف ىذا اؼبوضوع.قالت إهنا قوائم اعبرد، و 

 فايات الزئبق: التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق بخالف ن11المادة  - 3
التخزين اؼبؤقت السليم بيئيًا للزئبق بقدمت فبثلة األمانة مذكرة من األمانة بشأف وضع توجيهات تتعلق  -ٕ٘ٔ

إعداد . وتقًتح اؼبذكرة أف تطلب اللجنة إىل األمانة (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/17)خببلؼ نفايات الزئبق 
بيئيًا للزئبق خببلؼ نفايات الزئبق، لكي تنظر فيو األمانة  مشروع مبادئ توجيهية تتعلق بالتخزين اؼبؤقت السليم

يف دورهتا السابعة وبالتعاوف مع اتفاقية بازؿ. وتقًتح الوثيقة أيضًا أف تستفيد األمانة عند صياغتها للمبادئ 
التوجيهية من العمل ذي الصلة اؼبتعلق دبجاؿ شراكة اإلمدادات والتخزين الذي اضطلعت بو شراكة الزئبق 
العاؼبية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، دبا يف ذلك تقييم خيارات وتكنولوجيات التخزين أو التخلص النهائي 

 ؛من فائض إمدادات الزئبق وصبع اؼبعلومات عن خيارات التخزين اؼبستخدمة من جانب عدد من اغبكومات
قًتح أجل اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبشار إليها اُ ومعلومات تقدمها اغبكومات. ومن  ؛ومعلومات من اتفاقية بازؿ

 اؼبعلومات ذات الصلة لؤلمانة لتيسَت إعداد مشروع اؼببادئ التوجيهية.إتاحة أف تطلب اللجنة إىل اغبكومات 
ويف اؼبناقشات اليت تلت ذلك قاؿ ثبلثة فبثلُت، دبن فيهم فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، إنو  -ٖ٘ٔ

من أف التخزين اؼبؤقت للزئبق خبلؼ نفايات الزئبق يشمل جانب مهمًا من اتفاقية ميناماتا إال أنو على الرغم 
للجنة، دبا يف ذلك وضع عة بالسايتعُت على األمانة أف تركز على أولويات أخرى يف الفًتة اليت تسبق الدورة 

يق النطاؽ. وعرب فبثل آخر عن توجيهات بشأف خطط العمل الوطنية لئلنتاج من تعدين الذىب اغبريف والض
ؼبنظمة غَت حكومية  . بيد أف فبثبلUNEP(DTIE)/Hg/INC.6/17دعمو للطريق اؼبقًتح للمضي قدمًا يف الوثيقة 

قاؿ إف الطريق اؼبقًتح للمضي قدمًا تركز بشكل ال داعي لو على العمل الذي جيري االضطبلع بو يف إطار 
 غَت النفايات، واقًتح توسيع نطاؽ العمل اؼبقًتح. ٓٔات، بينما تعاجل اؼبادة اتفاقية بازؿ، اليت تتعامل مع النفاي

أف بداًل من بأنو أيده فبثبلف آخراف، دبا يف ذلك فبثل ؼبنظمة غَت حكومية، و ، ُتمثلأحد اؼباقًتح و  -ٗ٘ٔ
، ورهتا التاليةمشروع مبادئ توجيهية عن التخزين اؼبؤقت لكي تنظر فيو يف دإعداد إىل األمانة تطلب اللجنة 

د األمانة دبعلومات عن فبارسات التخزين اؼبؤقت السليم بيئيًا للزئبق، والتدابَت يأف تطلب إىل البلداف تزو عليها 
وأف ربدد،  ؛أف ذبمع وتوجز اؼبعلوماتبعد ذلك لؤلمانة . وديكن واؼبتطلبات اليت اعتمدهتا ونفذهتا بنجاح

اء ذوي الصلة، أجزاء اؼببادئ التوجيهية التقنية اػباصة باإلدارة السليمة بيئياً بالتعاوف مع أمانة اتفاقية بازؿ واػبرب 
للنفايات اؼبكونة من عنصر الزئبق والنفايات اليت ربتوي على الزئبق أو اؼبلوثة بو اليت وضعت يف إطار اتفاقية 

وأف تعد ـبططًا وخارطة  بازؿ، اليت ديكن أف تكوف ذات صلة بالتخزين اؼبؤقت للزئبق خببلؼ نفايات الزئبق،
 طريق لعمل مستقبلي لكي تنظر فيو اللجنة يف دورهتا السابعة.

وطلبت فبثلة توضيحاً بشأف نوع اؼبعلومات اليت يتعُت على البلداف تقدديها فيما يتعلق بالتخزين اؼبؤقت  -٘٘ٔ
 بات اتفاقية بازؿ السارية.للزئبق، وقالت إف بلدىا اعتمد مبادئ توجيهية بشأف نفايات الزئبق تتسق مع متطل

وأشار فبثل كاف يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف إىل أنو يتعُت على األمانة أف تركز يف عملها يف  -ٙ٘ٔ
ؾباؿ التوجيهات اؼبتعلقة بالتخزين اؼبؤقت على عمليات التخزين اؼبؤقت لكميات كبَتة من الزئبق سباثل عمليات 
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لدفع لنوقشت يف اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف نفايات الزئبق. و التخزين اؼبؤقت للنفايات اليت 
 ديكن دعوة اغبكومات إىل تقدًن معلومات ذات صلة إىل األمانة بشأف ىذه العمليات. ذا العمل فإنوهبُقدما 
ن مرنة لكي سبك   جيب أف تكوف ٓٔإف اؼببادئ التوجيهية اليت ستوضع دبوجب اؼبادة  ُتمثلأحد اؼبوقاؿ  -ٚ٘ٔ

األمانة أف ذبمع وتستكمل  و يتعُت علىالبلداف من إجياد تكنولوجيات عملية ذات صلة بظروفها وأشار إىل أن
 علومات عن خيارات التخزين الطويل األجل للزئبق اليت تطبقها اغبكومات.اؼب

علومات عن فبارسات د األمانة دبيوعقب ىذه اؼبناقشات قررت اللجنة أف تطلب إىل البلداف تزو  -ٛ٘ٔ
 اً وموجز  اً ذبميعأف تعد التخزين اؼبؤقت السليم للزئبق اليت اعتمدهتا ونفذهتا بنجاح. وطلبت اللجنة إىل األمانة 

ربدد، بالتعاوف مع أمانة اتفاقية ؛ وأف للمعلومات اؼبقدمة من جانب البلداف، لكي تنظر فيها يف دورهتا السابعة
زاء اؼببادئ التوجيهية التقنية اػباصة باإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات اؼبكونة من بازؿ واػبرباء ذوي الصلة، أج

عنصر الزئبق والنفايات اليت ربتوي على الزئبق أو اؼبلوثة بو اليت وضعت يف إطار اتفاقية بازؿ، اليت ديكن أف 
ارطة طريق لعمل بشأف اؼببادئ تعد ختقًتح وأف ؛ تكوف ذات صلة بالتخزين اؼبؤقت للزئبق خببلؼ نفايات الزئبق

 التوجيهية للتخزين اؼبؤقت.

 : نفايات الزئبق11المادة  - 4
قدمت فبثلة األمانة مذكرة من األمانة بشأف النظر يف عتبات لتحديد نفايات الزئبق  -ٜ٘ٔ

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/18) معلومات عن  تقدًن، ربتوي على اقًتاح بأف تطلب اللجنة إىل اغبكومات
اقًتاح إعداد طلب إىل األمانة أف تستخداـ الوطٍت للعتبات اليت تنطبق على نفايات الزئبق واؼبستويات احملددة و اال

إىل اؼببادئ تشَت بشأف عتبات نفايات الزئبق لكي تنظر فيو اللجنة يف دورهتا السابعة. وقالت إف الوثيقة 
سليمة بيئيًا للنفايات اليت تتكوف من عنصر الزئبق والنفايات التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ واؼبتعلقة باإلدارة ال

ف اؼببادئ التوجيهية ىي وأضافت أاليت ربتوي على الزئبق أو اؼبلوثة بو، والحظت أهنا ال تتضمن تعريفاً للعتبات. 
على قيم  يف الوقت اغبايل قيد التنقيح. وتشَت الوثيقة أيضًا إىل توجيهات منظمة الصحة العاؼبية اليت ربتوي

 توجيهات صحية للتعرض للزئبق عرب اؽبواء واؼباء والطعاـ وعرب التلوث باألدوية التقليدية، باستثناء الًتبة.
 العديد من اؼبمثلُت عن دعمهم لنظر اللجنة اؼببكر يف عتبات ويف اؼبناقشات اليت تلت ذلك عربَّ  -ٓٙٔ

ستخداـ البلداف لعتبات نفايات الزئبق. وأشار فبثل نفايات الزئبق كما عربوا عن دعمهم للتجميع اؼبقًتح ال
سبقية على أآخر، ربدث بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف إىل أف ربديد عتبات نفايات الزئبق ينبغي أال يعطى 

من قرار مؤسبر اؼبفوضُت بشأف الًتتيبات يف الفًتة  ٚإىل  ٘األعماؿ األخرى ذات األولوية الواردة يف الفقرات من 
 نتقالية.اال

وأشارت فبثلة الياباف إىل أف بلدىا يقـو بدور رائد يف أعماؿ تنقيح اؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبتعلقة  -ٔٙٔ
بنفايات الزئبق الصادرة عن اتفاقية بازؿ، وعربت عن دعمها الستخداـ اؼببادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ 

فايات الزئبق، وقالت إف من الضروري أف تعمل اتفاقيتا بازؿ بشأف نفايات الزئبق كأساس لتحديد عتبات ن
 وميناماتا بصورة تعاونية بشأف ىذه اؼبسألة، وأيدىا يف ذلك فبثل آخر.

ف نفايات أ فبثبلف عن تقديرمها للياباف لدورىا الرائد يف العمل اؼبتعلق باؼببادئ التوجيهية التقنية بشوعرّب  -ٕٙٔ
بازؿ، وقالت إحدامها إف األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا ديكن أف تعتمد على النسخة اتفاقية الواردة يف الزئبق 

اغبالية من اؼببادئ التوجيهية التفاقية بازؿ ريثما يتم ربديد عتبات نفايات نظرًا إىل أف عدـ وجود ىذه العتبات 
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ضافت قائلة بطريقة سليمة بيئياً. وأ يف اؼببادئ التوجيهية يعٍت أف صبيع النفايات احملتوية على الزئبق جيب أف تدار
 العمل اؼبتعلق بالعتبات جيب أف يسلم التفاقية بازؿ دبجرد االنتهاء من صبع اؼبعلومات.إف 

عتبات نفايات الزئبق يف توجيهاهتا الصحية بإدراج منظمة الصحة العاؼبية تقـو أف اقًتح أحد اؼبمثلُت و  -ٖٙٔ
حاجة ؼبنهجية واضحة لقياس قيم عتبات الزئبق لضماف مقارنة البيانات اؼبتعلقة بالزئبق. وقاؿ آخر إف ىناؾ 

اؼبقدمة من جانب البلداف. وقاؿ فبثل إف ربديد عتبات نفايات الزئبق جيب أف يستند إىل اؼبخاطر وأف اؼببادئ 
ل آخر عن التوجيهية اؼبنقحة التفاقية بازؿ جيب أف تكوف مرنة وأف تعكس الواقع يف ـبتلف البلداف. وعرب فبث

 مل يف أف تأخذ اؼببادئ التوجيهية اؼبنقحة يف االعتبار احتياجات البلداف النامية.األ
ودعا أربعة فبثلُت إىل تقدًن اؼبزيد من الدعم التقٍت وأنواع الدعم األخرى للبلداف النامية لضماف اإلدارة  -ٗٙٔ

وثة وإذكاء وعي مقرري السياسات واجملموعات السليمة بيئيًا لنفايات الزئبق، دبا يف ذلك تنظيف اؼبواقع اؼبل
نية اؼبتأثرة بالزئبق. وأشار فبثل إىل مسامهات اؼبراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ واستكهومل وشراكة الزئبق االسك

 العاؼبية يف ىذا اجملاؿ.
كتيب ’’اري على مشروع العمل اعبووجو فبثل مركز تنسيق اتفاقية بازؿ يف منطقة أفريقيا االنتباه إىل  -٘ٙٔ

برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة والرابطة الدولية للنفايات بإعداده يقـو ‘‘ عملي بشأف زبزين الزئبق والتخلص منو
قدـ معلومات عن أفضل اؼبمارسات والتكنولوجيات ويسعى إىل تعزيز ي الكتيبمشروع وقاؿ إف  .الصلبة 

يئيًا للتخزين اؼبؤقت للزئبق خببلؼ نفايات الزئبق وإدارة نفايات قدرات اغبكومات لوضع اسًتاتيجيات سليمة ب
 الزئبق.
إىل األمانة عن استخدامها معلومات  تقدًنقررت اللجنة أف تطلب إىل البلداف  وعقب اؼبناقشة، -ٙٙٔ

لجنة يف لعتبات نفايات الزئبق واؼبستويات احملددة وأف تطلب إىل األمانة صبع ىذه اؼبعلومات لكي تنظر فيها ال
 دورهتا السابعة.

 : المواقع الملوثة12المادة  - 5
تطلب إىل مؤسبر األطراؼ صبلة أمور من بينها  ٕٔأشار فبثل األمانة عند تقدديو ؽبذا البند إىل أف اؼبادة  -ٚٙٔ

بإدارة أف يعتمد توجيهات بشأف إدارة اؼبواقع اؼبلوثة. ووفقًا لذلك أصدرت األمانة مذكرًة بشأف توجيهات تتعلق 
. وعند إعدادىا (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/19)اؼبواقع اؼبلوثة واقًتاحًا للمضي قدمًا يف وضع ىذه التوجيهات 

للمذكرة أخذت األمانة يف االعتبار ذبارب االتفاقيات األخرى يف ؾبموعة اؼبواد الكيميائية والنفايات، خصوصاً 
للنفايات اليت تتكوف من عنصر الزئبق والنفايات اليت ربتوي على  اؼببادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئياً 

 اتفاقية بازؿ.دبقتضى الزئبق أو اؼبلوثة بو اليت اعتمدت 
على أمهية التعاوف اإلقليمي يف إدارة اؼبواقع اؼبلوثة.  ُتمثلأحد اؼبويف اؼبناقشات اليت تلت ذلك شدد  -ٛٙٔ

اقع اؼبلوثة تشكل عنصرًا بالغ األمهية يف خطط العمل الوطنية، إف من وقاؿ فبثل آخر، مشَتًا إىل أف إدارة اؼبو 
 تعاجل شواغل مشًتكة على أساس إقليمي.اليت خرى األبلداف الاؼبفيد للبلداف أف تتقاسم اؼبعارؼ مع 

وقاؿ العديد من اؼبمثلُت إف الوقت غَت مبلئم للشروع يف عمل يتعلق بالتوجيهات بشأف إدارة اؼبواقع  -ٜٙٔ
بشأف  بالفعل ىناؾ عمل كبَت قائم . وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إفأولويات أكثر إغباحاً وجود ، بالنظر إىل ؼبلوثةا

 ىذا اؼبوضوع ديكن االستفادة منو يف الوقت اغبايل.
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إف الكثَت من البلداف، خصوصًا البلداف اليت ال تنتج الزئبق، تفتقر إىل قاؿ  ُتمثلغَت أف أحد اؼب -ٓٚٔ
فبا جيعل من الصعب ربديد اؼبواقع  ،تقنية لقياس مستوى التلوث بالزئبق وربديد قيم لعتبات التلوثالقدرات ال

ذات األولوية وتنفيذ تدابَت عبلجية. وقاؿ فبثل آخر إنو فيما يتعلق بالبلداف اليت تفتقر إىل معارؼ مبلئمة 
لنفايات فإف عدـ وجود التوجيهات ديكن أف وذبارب ومنهجيات لتحديد اؼبواقع اؼبلوثة ولئلدارة السليمة بيئيًا ل

يشكل عائقًا للتصديق على االتفاقية، بالنظر إىل الصعوبات اليت قد تواجهها ىذه البلداف على صعيد تنفيذ 
. ولذلك فإف وضع ىذه التوجيهات، أو آلية ديكن من خبلؽبا نشر وتقاسم اؼبعلومات ذات الصلة، ٕٔاؼبادة 

 ىو مسألة شديدة اإلغباح.
يف الدورة  ٕٔف النظر يف اؼبادة إوقاؿ فبثل ؼبنظمة غَت حكومية إف ىذه اؼبسألة ذات أولوية عالية و  -ٔٚٔ

القادمة للجنة سيستفيد من إعداد مشروع أويل لوثيقة توجيهية ومن استعراضو من جانب فريق خرباء. ويتعُت 
نية مقارنًة باؼببادئ التوجيهية التقنية اؼبتعلقة على اؼببادئ التوجيهية أف تتناوؿ بصورة أكثر عمقًا اؼبسائل التق

بنفايات الزئبق الصادر عن اتفاقية بازؿ. إضافة إىل ذلك يتعُت أيضًا معاعبة مسألة إطبلقات الزئبق من اؼبواقع 
 اؼبلوثة يف ؾبموعة أدوات برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة لتحديد إطبلقات الزئبق وقياسها.

قررت اللجنة أف تؤجل مواصلة النظر يف ىذا البند حىت دورهتا السابعة،  ،اتوعقب ىذه اؼبناقش -ٕٚٔ
وشجعت البلداف على االستمرار يف إحراز تقدـ على أساس وطٍت وإقليمي وأف تتقاسم اؼبعارؼ ذات الصلة وأف 

 تنشرىا.

من جدول  4البند تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتة خالل الفترة التي تسبق بدء نفاذ االتفاقية ) - خامسا
 األعمال(

 ٗ)أ( )األنشطة على اؼبستويُت اإلقليمي والقطري لدعم التنفيذ ( و ٗنظرت اللجنة يف البنود الفرعية  -ٖٚٔ
 )ج( )سبويل األمانة واألنشطة( معاً. ٗ)ب( )أنشطة التعاوف مع اعبهات الفاعلة األخرى ذات الصلة( و

أنشطة األمانة تتعلقاف بعلى اللجنة  تُتمعروضىناؾ وثيقتُت إف  وعرض فبثل األمانة ىذا البند، قائبلً  -ٗٚٔ
 ٔوالتعديل  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22)اؼبؤقتة خبلؿ الفًتة اليت تسبق بدء نفاذ االتفاقية 

اؼبدير  بأف يقـواستجابة لطلب تقدـ بو مؤسبر اؼبفوضُت  اأعدتيقتاف وثمها و ؛ (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/7و
األنشطة على اؼبستويُت اإلقليمي والقطري لدعم التنفيذ خبلؿ  َتسبتينامج األمم اؼبتحدة للبيئة التنفيذي لرب 

للجنة التفاوض اغبكومية يف اؼبرحلية خدمات األمانة خبلؿ الفًتة يوفر الفًتة االنتقالية، بطريقة فعالة وناجعة و 
وف وتنسق، حسب االقتضاء، مع اعبهات إىل حُت عقد االجتماع األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ، وأف تتعاأنشطتها 

الفاعلة األخرى ذات الصلة، دبا فيها أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل من أجل االستفادة الكاملة من 
ل الذي معلومات عن العمتقدـ ثبلث وثائق أخرى  ىناؾأضاؼ أف اػبربات والدراية العملية ذات الصلة؛ و 

، وصبعية (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/3)ية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تضطلع بو شراكة الزئبق العاؼب
(، UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/6، ومرفق البيئة العاؼبية )(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/4)الصحة العاؼبية 

فاقيات بازؿ وثيقة أخرى معلومات عن التعاوف والتنسيق مع اعبهات الفاعلة األخرى، دبا يف ذلك اتتقدـ و 
وروترداـ واستكهومل، وبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد األمم 

 .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/5)اؼبتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة الصحة العاؼبية 
عم عبنة التفاوض اغبكومية الدولية ديكن أف يقسم إىل فئتُت رئيستُت: د عمل األمانة اؼبؤقتةوقاؿ إف  -٘ٚٔ

وفريق اػبرباء التقنيُت إلعداد التوجيهات بشأف االنبعاثات؛ واألنشطة اؼبنفذة يف ؾباالت التثقيف والتدريب 
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والتوعية وبناء القدرات دعما للتوقيع والتصديق على االتفاقية وتنفيذىا اؼببكر. ويف الفئة األوىل اضطلعت األمانة 
عن اجتماعات  للدورة السادسة للجنة التفاوض ونظمت اجتماعُت لفريق اػبرباء فضبلً ربضَتية  اؼبؤقتة بأنشطة

ن العمل إعداد مواد فئة الثانية تضمَّ ل. ويف اةعديالبُ  اتاؼبكتب اليت عقدت معا باغبضور الشخصي وباؼبؤسبر 
لقات عمل دوف إقليمية، بالتعاوف م شباين حيلبلتفاقية؛ وتنظ كيالتوعية ونشرىا ومواصل العمل على اؼبوقع الشب

 ويلاألالوضع مع طائفة واسعة من األطراؼ الفاعلة من أجل تعزيز اؼبعرفة باالتفاقية وعملية التصديق والتنفيذ؛ و 
ؼبشاريع ذبريبية على اؼبستوى الوطٍت لتعزيز األنشطة الرامية للوصوؿ إىل التوقيع والتصديق على االتفاقية. 

جانيب خاص رفيع اؼبستوى لتشجيع التوقيع والتصديق على حدث مانة بتنسيق قامت األوباإلضافة إىل ذلك، 
والواليات اؼبتحدة يف نيويورؾ على ىامش الدورة السادسة أوروغواي وسويسرا االتفاقية، استضافتو حكومات 

التربعات السخية  والستُت للجمعية العامة. وحظيت األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة اؼبؤقتة بالدعم من خبلؿ
قدمها االرباد األورويب، والدامنرؾ، والسويد، وسويسرا، والصُت، وفرنسا، وفنلندا، وكندا، والنرويج، وىولندا،  اليت

واستفادت من التشاور والتعاوف الفعالُت مع أمانة اتفاقيات بازؿ وروترداـ  والواليات اؼبتحدة األمريكية، والياباف
لشهور القادمة وأف سلسلة من حلقات العمل يف ال األمانة أنو ستنظم حلقات عمل كما ذكر فبث  واستكهومل.

 .ٕ٘ٔٓاإلقليمية ستنظم بالتعاوف مع اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل يف بواكَت علم 
أشادوا ويف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك، أعرب كثَت من اؼبمثلُت عن تقديرىم للعمل الذي أقبزتو األمانة و  -ٙٚٔ

يف تنفيذ ذلك العمل. وقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو يضع الشركاء اعبهود اليت بذلتها يف التعاوف مع طائفة واسعة من ب
ألمانة. نفسو رىن التصرؼ لدعم اؼبزيد من العمل لتفعيل االتفاقية وشجع كل الشركاء على مواصلة العمل مع ا

اإلقليمية التفاقييت بازؿ واستكهومل  زوف مع اؼبراكبالتعا حلقات عمل دوف إقليميةيم وأشار مع التقدير إىل تنظ
متظافرة مع  ابقدر ما تكوف جهود اتفاقية ميناماتإنو  قائبلً والدعم اؼبقدـ من أجل إعداد خرائط الطريق الوطنية، 

يكوف ىناؾ اىتماـ سياسي ووضوح وموارد. وأشاد أحد بقدر ما اآلخرين يف ؾبموعة اؼبواد الكيميائية والنفايات 
اؼبمثلُت بأعماؿ اللجنة اؼبصغرة اليت كاف عبهودىا وإقبازاهتا وقع كبَت. وقد شجع على مواصلة العمل لوضع 
منشورات إضافية ومواد مرجعية تكوف قابلة لبلستخداـ على الصعيد الوطٍت واإلقليمي والعاؼبي من أجل دعم 

 التوعية، وىو ما سيساىم يف التصديق والتنفيذ اؼببكر.
أحد اؼبمثلُت، متكلمًا بالنيابة عن ؾبموعة بلداف، إنو فيما يتعلق دبواصلة العمل، كانت األنشطة  وقاؿ -ٚٚٔ

دور الربنامج اػباص يف دعم  تأكيداليت دعمت التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستوى القطري ىامة جدا وإنو ينبغي 
ؤقتة التفاقية ميناماتا وأمانة اتفاقات مانة اؼب. وإذ رحب بالتعاوف بُت األالتعزيز اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت

من  ٜمن األمهية دبكاف اتباع ذلك الرابط سبشيا مع الطلب الوارد يف الفقرة  وقاؿ إن ،بازؿ وروترداـ واستكهومل
وقاؿ فبثل آخر إف التعاوف  .التفاقيةامانة أالصادر عن مؤسبر اؼبفاوضُت بشأف اػبيارات لتنفيذ وظائف  ٔالقرار 

ظبح حُبسن استخداـ اؼبوارد احملدودة وينبغي اؼبضي فيو. وقاؿ فبثل آخر،  ستكهوملاات بازؿ، وروترداـ و مع اتفاقي
، ينبغي موجها الشكر ل العمل رفع الوعي على كل  شمليللعمل اؼبقبل أف ؤلمانة على عملها إىل اليـو

 بكر.بشكل ماؼبستويات بشأف أمهية االتفاقية يف تعزيز التصديق عليها وتنفيذىا 
واقًتح فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من البلداف، أف تقـو األمانة حبشد دعم تقٍت ومايل إضايف غبلقات  -ٛٚٔ

بَتة يف تنفيذ والية مؤسبر اؼبفوضُت، بينما كمسامهة  ظمت إىل حد اآلف سامهت إف اغبلقات اليت نُ  العمل، قائبل
اليم من اإلعداد للدورة السابعة للجنة واالجتماع األوؿ األق ُتدعا العديد إىل تنظيم اجتماعات إقليمية لتمك

على على بذؿ اؼبزيد من اعبهود لتكرار التعاوف الذي بينتو حلقات العمل  رؼبؤسبر األطراؼ. وحث فبثل آخ
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بُت الكيانات الوطنية بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة باؼبواد الكيميائية  التعاوفاؼبزيد من اؼبستوى الُقطري، من خبلؿ 
 لنفايات، دبا يف ذلك الزئبق.وا

يورو لدعم عمل  ٓٓٔ ٓٓٓ وأعلن فبثل ىولندا أف حكومتو وافقت على مسامهة إضافية قدرىا -ٜٚٔ
 بكر.اؼبتنفيذىا و األمانة اؼبؤقتة اؼبتعلق بالتصديق على االتفاقية 

ور بشأف د (WHA67.11)ة الصحة العاؼبية اعتمدت قرارًا يوأبلغ فبثل منظمة الصحة العاؼبية بأف صبع -ٓٛٔ
منظمة الصحة العاؼبية ووزارات الصحة يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا، وىو ما يشَت إىل التزاـ وزارات الصحة باؼبشاركة 

قاؿ إف النشطة يف تنفيذ االتفاقية ودينح أمانة منظمة الصحة العاؼبية والية لدعم الدوؿ األعضاء يف ىذا الشأف. 
اؼبواد ذات الصلة بالصحة النقاش بُت وزارات الصحة بشأف تنفيذ دائرة إىل توسيع منظمة الصحة العاؼبية ترمي 

ترحب بعروض الدعم أو الشراكة من إهنا اإلقليمية و دوف يف االتفاقية من خبلؿ حلقات العمل اإلقليمية أو 
الربنامج باإلضافة إىل ذلك أنشأت اؼبنظمات األعضاء يف أشار إىل اغبكومات للتمكُت لتلك األنشطة. و 

اؼبشًتؾ بُت اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية فريقا رظبيا لتنسيق العمل وتعزيزه دعما التفاقية ميناماتا، 
 وخطط العمل الوطنية. التقديرات األولية التفاقية ميناماتامع الًتكيز على توجيهات وأدوات 

ية إف اؼبنظمة ما فتئت تشارؾ بنشاط يف اعبهود اؼببكرة وقاؿ فبثل منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناع -ٔٛٔ
بلداف يف ؾباالت من  ٓٔقبل اعتماد االتفاقية يف كوماموتو ظلت اؼبنظمة تعمل يف أضاؼ أنو لتنفيذ االتفاقية. و 

، بدعم من أنشطة تعدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽ، وإدارة النفايات، وتذويب اؼبعادف غَت اغبديديةقبيل 
ساعدت اؼبنظمة ستة  فق البيئة العاؼبية وحكومات فرنسا وفنلندا والواليات اؼبتحدة، ومنذ اعتماد االتفاقيةمر 

األولية التفاقية ميناماتا. ومل يكن ىذا العمل فبكنا إال بالتعاوف مع العديد من الشركاء،  ابلداف يف إعداد تقديراهت
يف الربنامج اؼبشًتؾ بُت الدفاع عن اؼبوارد الطبيعية، واألعضاء  دبا يف ذلك الشراكة العاؼبية بشأف الزئبق وؾبلس

 اؼبنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
قاـ  ،نة التفاوضجمنذ الدورة اػبامسة لل ،اؼبعهدوقالت فبثلة معهد األمم اؼبتحدة للتدريب والبحث إف  -ٕٛٔ

برامج للتدريب وبناء  وضعكما قاـ بيذىا بشكل مبكر  اؼبتعلقة بالتصديق على االتفاقية وتنف أنشطتوبتعزيز 
القدرات يف ؾباؿ إدارة اؼبواد الكيميائية والنفايات من أجل دعم البلداف النامية، والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا 

د شرع ف اؼبعهأأضافت دبرحلة انتقاؿ يف جهودىا ؼبعاعبة اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، دبا يف ذلك الزئبق. و 
ولية األ اهتاقدر  تطويريف  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓبلدًا يف الفًتة  ٘ٔلدعم  عاؼبي مشروعيف سويسرا بدعم مايل من 

وب التصديق على االتفاقية وربديد اإلجراءات اؼببكرة للتنفيذ. وبالتعاوف مع برنامج األمم صازباذ خطوات و 
 اتركيزىينصب  ،للتدريب وتبادؿ اؼبعرفة إلكًتونيةمنصة  ي"الزئبق: تعلم"، وىمنصة وضع اؼبعهد  ،اؼبتحدة للبيئة

تنفيذية الوكالة ال ، وأضافت أف اؼبعهد مستعد لبلضطبلع بدورعلى عمليات جرد إطبلقات الزئبق يف البداية
 لدعم مشاريع التقدير األويل التفاقية ميناماتا.

الوفاء دبتطلبات اتفاقية ة البلداف على ملتزمة دبساعد مم اؼبتحدة للبيئة إف منظمتواأل وقاؿ فبثل برنامج -ٖٛٔ
 ةمانوثيق مع األالتعاوف الوكالة منفذة ؼبرفق البيئة العاؼبية، ب ابوصفه ادورىإطار ، يف تلعمِ  اميناماتا. وأضاؼ إهن

دعم البلداف يف استكماؿ التقديرات األولية التفاقية ميناماتا وخطط العمل الوطنية بشأف على  ،اؼبؤقتة لبلتفاقية
األخذ بنهج متكامل إلعداد الربامج برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  وقد أيدلتعدين اغبريف والضيق النطاؽ للذىب. ا

على صحة اإلنساف. وستتواصل ما ىو متوخى من آثار بيئية وآثار تكوف اإلجراءات مستدامة وربقق  لضماف أف
الكيمائية التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  داؼبوا يف شعبةاالستفادة من العمل اعباري بالفعل  جهود اؼبنظمة يف
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طبلقات الزئبق، وزبفيضات صد العاؼبي إلأنشطة تعدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽ، والر يف ؾباالت من قبيل 
 .ة اؼبنتجات اليت ربتوي على الزئبقي من الفحم وغَتىا من مصادر الزئبق، وإدار اعبو الزئبق يف الغبلؼ نبعاثات ا

تطلع للعمل يف يعضوا نشطا يف الشراكة العاؼبية بشأف الزئبق، و سيظل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة وأضاؼ أف 
ها على من أجل التصدي للتحديات اليت تواجه الشراكة، ومع كل اؼبنظمات األخرى الشريكة، إطار ىذه

 العاؼبي واإلقليمي والوطٍت واحمللي.الصعيد 
ُت مًا باؼبعلومات اؼبقدمة، مشج عة األمانة على مواصلة العمل مع الشركاء واؼباكبوأحاطت اللجنة عل -ٗٛٔ

صبيع ما يلـز من إجراءات األنشطة اؼبتعلقة بالتصديق على االتفاقية وتنفيذىا بشكل مبكر وعلى ازباذ  يف صبيع
 فعاؿ للدورة السابعة للجنة.حىت يتسٌت التحضَت ال

 من جدول األعمال( 5مسائل أخرى )البند  -سادساً 
 طلب تقديم عروض الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق - ألف

اغبكومات اؼبهتمة باستضافة األمانة أف تدعو اقًتح أحد اؼبمثلُت أف تطلب اللجنة إىل األمانة اؼبؤقتة  -٘ٛٔ
تنظر كي لاؼبتلقاة العروض  لمع وربلّ قـو جبتأف يف ىذا الصدد، و  الدائمة التفاقية ميناماتا إىل تقدًن العروض

لجنة للفكرة، ومن مث طلبت الفيها اللجنة يف دروهتا السابعة. وأعرب الكثَت من اؼبمثلُت اآلخرين عن تأييدىم 
 رؼ وفقا لبلقًتاح.صإىل األمانة اؼبؤقتة أف تت

 عرض الستضافة الدورة السابعة للجنة -باء 
حكومتو باستضافة الدروة السابعة للجنة. وقاؿ إف حكومتو مستعدة  نقل فبثل األردف عرضًا من -ٙٛٔ

 .بدعم اؼباكبُت يف ىذا الصددللمسامهة ماليا يف الدورة وترحب 
رض الذي قدمو األردف ودعت اؼباكبُت إىل اؼبسامهة يف سبويل الدورة السابعة عحاطت اللجنة علما بالأو  -ٚٛٔ

 للجنة.
 قية ميناماتاتصديق نيكاراغوا على اتفا -جيم 

اغوا قامت ر إعبلف الرئيس بأف نيكاأعضاء اللجنة عن ترحيبهم ب أعرب تشرين الثاين/نوفمرب ٗيف صباح  -ٛٛٔ
 ع.يدى اتفاقية ميناماتا لدى الو مؤخرا بإيداع صك تصديقها عل

 من جدول األعمال( 6تماد التقرير )البند اع - سابعاً 
إىل مشروع التقرير اؼبعمم خبلؿ الدورة، على أساس أف اؼبقر ر  اعتمدت اللجنة ىذا التقرير استناداً  -ٜٛٔ

 سيضعو يف صيغتو النهائية بالتشاور مع الرئيس ودبساعدة األمانة.
 من جدول األعمال( 7اختتام الدورة )البند  - ثامناً 

سنوات الطويلة اليت واف على ال-السيدة كيتا الرئيسبعد تبادؿ عبارات اجملاملة اؼبعتادة، اليت حيا خبلؽبا  -ٜٓٔ
التقاعد من األمم اؼبتحدة، أعلن الرئيس اختتاـ االجتماع يف الساعة  إذ أهنا على وشكقضتها يف خدمة البيئة، 

 .ٕٗٔٓتشرين الثاين/نوفمرب  ٚمن عشية اعبمعة  ٛٔ/ٓٔ
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 األول المرفق

 النموذج ألف

 نموذج لتقديم موافقة مكتوبة من طرف على استيراد الزئبق

رط االتفاقية تقديم ىذا النموذج في الحاالت التي يكون فيها الطرف المستورد قد قدم إخطاراً )ال تشت
 (3من المادة  7عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة 

 معلومات االتصال التي يقدمها الطرف المستورد :الفرع ألف
 :الطرؼ

 :اسم مركز التنسيق الوطٍت اؼبعُت
 :العنواف
 :اؽباتف

 :الفاكس
 :اإللكًتوينالربيد 

 
 معلومات االتصال التي يقدمها الطرف أو غير الطرف المصدَّر :الفرع باء

 الطرؼ أو غَت الطرؼ:
 :اسم مركز التنسيق الوطٍت اؼبعُتَّ أو اؼبوظف اغبكومي اؼبسؤوؿ

 :العنواف
 :اؽباتف

 :الفاكس
 الربيد اإللكًتوين:

 قدمها البلد المصدِّر:معلومات عن الشحنة ي الفرع جيم:
 يرجى بياف كمية الزئبق اإلصبالية التقريبية اليت ستشحن:

 يرجى بياف التاريخ التقرييب الشحن:
 يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق من التعدين األويل للزئبق:

 يرجى بياف ما إذا كاف الطرؼ اؼبصد ر قد حدد أف الزئبق فائض من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات:
 د اؼبصد ر غَت طرؼ، يتعُت أف يطلب الطرؼ اؼبستورد أيضاً ملء النموذج جيم()إذا كاف البل
 المعلومات التي يقدمها الطرف المستورد الفرع دال:

 ما ىو الغرض من استَتاد الزئبق؟ يرجى وضع دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة:
 (:ٓٔزبزين مؤقت سليم بيئياً وفقاً للمادة ) ‘ٔ’ 
 ال  نعم  
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 جابة بنعم، يرجى ربديد االستخداـ اؼبقصود إذا كاف معروفاً.إذا كانت اإل
 
 
 
 

 ال  نعم استخداـ مسموح بو للطرؼ دبوجب االتفاقية: ‘ٕ’ 
 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدراج تفاصيل إضافية عن االستخداـ اؼبقصود للزئبق.  

 
 
 

 معلومات الشحن، بحسب االقتضاء الفرع ىاء:
 اؼبستورد

 اؼبنشأة التجارية:اسم 
 العنواف:
 اؽباتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتوين:

 اؼبصد ر
 اسم اؼبنشأة التجارية:

 العنواف:
 اؽباتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتوين:

 
 بيان موافقة الطرف المستورد الفرع واو:

 طبيعة اؼبوافقة، يرجى وضع دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة:
 

 مرفوضة    فبنوحة
 
 

 مركز التنسيق الوطٍت اؼبعُتَّ للطرؼ اؼبستورد والتاريختوقيع 
 االسم:

 مسمى الوظيفة:
 التوقيع:
 التاريخ:
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 النموذج باء

 نموذج لتقديم موافقة مكتوبة من غير طرف على استيراد الزئبق

)ال تشترط االتفاقية تقديم ىذا النموذج في الحاالت التي يكون فيها غير الطرف المستورد قد قدم 
 (3من المادة  7را عاما بالموافقة وفقاً للفقرة إخطا

 
 معلومات االتصال التي يقدمها الطرف في االتفاقية :الفرع ألف

 :الطرؼ
 :اسم مركز التنسيق الوطٍت اؼبعُتَّ 

 :العنواف
 :اؽباتف

 :الفاكس
 :الربيد اإللكًتوين

 
 يقدمها غير الطرف ينبغي أن معلومات االتصال التي :الفرع باء

 :البلد
 :اسم اؽبيئة أو اؼبوظف اغبكومي

 :العنواف
 :اؽباتف

 :الفاكس
 الربيد اإللكًتوين:

 
 معلومات عن الشحنة يقدمها الطرف المصدِّر الفرع جيم:

 يرجى بياف كمية الزئبق اإلصبالية التقريبية اليت ستشحن:
 يرجى بياف التاريخ التقرييب الشحن:

 ويل للزئبق:يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق من التعدين األ
 يرجى بياف ما إذا كاف الطرؼ اؼبصد ر قد حدد أف الزئبق فائض من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات:

 
 الشهادة والمعلومات التي يقدمها غير الطرف المستورد الفرع دال:

ضباية صحة اإلنساف  تقدًن  شهادة من غَت الطرؼ بأف لديو تدابَت تكفل ٖمن اؼبادة ‘ ٔ’)ب(  ٙتشًتط الفقرة 
 من االتفاقية. ٔٔو ٓٔألحكاـ اؼبادتُت  والبيئة وتضمن امتثالو

 ال  نعم .  ىذه التدابَتمثل ما إذا كاف لدى بلدؾ  لتحديديرجى وضع دائرة 
إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقدًن الوثائق اؼبناسبة اليت تثبت وجود ىذه التدابَت. وديكن أف تشمل ىذه الوثائق 

جراءات أو التشريعات أو اللوائح أو غَتىا من التدابَت اؼبتخذة على الصعيد الوطٍت، ويتعُت أف توف ر تفاصيل كافية اإل
 إلثبات فعالية ىذه التدابَت.

تصدير الزئبق من طرؼ إىل غَت طرؼ إال الستخداـ مسموح بو للطرؼ دبوجب االتفاقية أو جيوز وفضبلً عن ذلك، ال 
 من االتفاقية. ٓٔليمة بيئيا، على النحو اؼببُت يف اؼبادة لتخزينو بطريقة س

 ما ىو الغرض من استَتاد الزئبق؟ يرجى وضع دائرة حوؿ اإلجابة الصحيحة:
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 (:ٓٔالتخزين اؼبؤقت السليم بيئيا وفقا للمادة ) ‘ٔ’ 
 ال  نعم  
 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ربديد االستخداـ اؼبقصود إذا كاف معروفا.  
 اؽباتف:  
 ال  نعم استخداـ مسموح بو للطرؼ دبوجب االتفاقية: ‘ٕ’ 
 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إدراج تفاصيل إضافية عن االستخداـ اؼبقصود للزئبق.  

 
 معلومات الشحن، بحسب االقتضاء الفرع ىاء:

 اؼبستورد
 اسم اؼبنشأة التجارية:

 العنواف:
 الفاكس:

 الربيد اإللكًتوين:
 

 ر:اؼبصد  
 اسم اؼبنشأة التجارية: 
 العنواف: 
 اؽباتف: 
 الفاكس: 
 الربيد اإللكًتوين: 

 
 اإلشارة بالموافقة من جانب الجهة المستوردة غير الطرف الفرع واو:

 طبيعة اؼبوافقة، يرجى وضع دائرة:
 

   رُفضت   مُنحت
 معلومات ذات صلة. يرجى استخداـ اؼبساحة أدناه لئلشارة إىل أي شروط، أو تفاصيل إضافية، أو

 
 
 

 توقيع اؼبوظف اغبكومي اؼبسؤوؿ للجهة اؼبستوردة غَت الطرؼ والتاريخ
 االسم:

 الوظيفة:
 التوقيع:
 التاريخ:

 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24 

41 

 النموذج جيم

نموذج شهادة الجهة المصدرة غير الطرف بشأن مصدر الزئبق المُراد تصديره إلى طرف الذي يُستخدم 
 دال، عند االقتضاءموذج الن وأألف  باالقتران مع النموذج

من االتفاقية على أال يسمح الطرؼ باستَتاد الزئبق من جهة غَت طرؼ تقدـ لو  ٖمن اؼبادة  ٛتنص الفقرة 
موافقتها اػبطية ما مل تقدـ ىذه اعبهة غَت الطرؼ شهادة بأف الزئبق ليس من اؼبصادر غَت اؼبسموح هبا دبوجب 

التعدين األويل للزئبق، أو الزئبق الذي حددت ليس من أي )ب(،  ٘أو الفقرة ، ٖ)ب( من اؼبادة  ٘الفقرة 
 اعبهة غَت الطرؼ اؼبصدرة على أنو زئبق فائض من وقف تشغيل مرافق الكلور والقلويات.

 
 معلومات عن الشحنة توفرىا الجهة غير الطرف المصدرة الفرع ألف:

 يرجى ربديد الكمية الكلية بالتقريب اؼبراد شحنها:
 يد التاريخ التقرييب للشحن:يرجى ربد

 
 معلومات عن الشحن، حسب االقتضاء الفرع باء:

 :اؼبستورد
 اسم اؼبنشأة التجارية: 
 العنواف: 
 اؽباتف: 
 الفاكس: 
 الربيد اإللكًتوين: 

 ر:اؼبصد  
 اسم اؼبنشأة التجارية: 
 العنواف: 
 اؽباتف: 
 الفاكس: 
 الربيد اإللكًتوين: 

 
 الشهادة الفرع جيم:

من االتفاقية، تشهد حكوميت بأف مصدر الزئبق الوارد يف الشحنة اؼبوصوفة يف ىذا  ٖمن اؼبادة  ٛللفقرة  وفقاً 
 النموذج ليس:

 التعدين األويل للزئبق؛ أوصادرا عن  ‘ٔ’
 حددت حكوميت أنو فائض من وقف تشغيل مرافق الكلور والقلويات. الزئبق  ‘ٕ’

 
  داعمة: معلومات

 
 ومي اؼبسؤوؿ والتاريختوقيع اؼبوظف اغبك

 االسم:
 الوظيفة:
 التوقيع:
 التاريخ:
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 النموذج دال

 نموذج اإلخطار العام بالموافقة على استيراد الزئبق

من االتفاقية على أنو جيوز للطرؼ اؼبصدر االعتماد على إخطار عاـ يقدمو لؤلمانة  ٖمن اؼبادة  ٚتنص الفقرة 
. ٖمن اؼبادة  ٙو موافقة خطية على كبو ما تقتضيو الفقرة طرؼ مستورد أو جهة غَت طرؼ مستوردة بوصف

وحيدد ىذا اإلخطار العاـ أي شروط وأحكاـ تُقدـ دبوجبها موافقة الطرؼ اؼبستورد أو اعبهة غَت الطرؼ 
 اؼبستوردة. وربتفظ األمانة بسجل عاـ لكل ىذه اإلخطارات.

. وعلى الطرؼ أو اعبهة غَت الطرؼ الذي يلغي وجيوز للطرؼ أو اعبهة غَت الطرؼ إلغاء اإلخطار يف أي وقت
اإلخطار أف يقدـ لؤلمانة طلباً خطياً بشطبو من السجل العاـ لئلخطارات العامة، وأف يشَت إىل تاريخ سرياف 

 ىذا اإللغاء.
قة ال يتناوؿ سوى شرط اؼبواف ٖمن اؼبادة  ٚوتُذكَّر األطراؼ بأف تقدًن اإلخطار العاـ أو قبولو وفقًا للفقرة 

اػبطية بالنسبة لكل شحنة من الزئبق. وىو ال يعفي األطراؼ من االلتزامات األخرى دبوجب االتفاقية، وبصفة 
 )أنظر النموذج جيم(. ٖمن اؼبادة  ٛو  ٙخاصة االلتزامات دبوجب الفقرتُت 

 
 معلومات االتصال بشأن اإلخطارات العامة بالموافقة الفرع ألف:

 طرؼ:اسم الطرؼ أو اعبهة غَت ال
 مركز التنسيق الوطٍت اؼبعُت، أو اسم الوكالة اغبكومية واؼبوظف:

 العنواف:
 اؽباتف:

 الفاكس:
 الربيد اإللكًتوين:

 اإلخطار العام بالموافقة  الفرع باء:
هبذا تقدـ حكوميت إخطاراً عاماً باؼبوافقة على واردات الزئبق. وجيوز للجهة اؼبصدرة غَت الطرؼ أف تعتمد على 

 من االتفاقية.  ٖمن اؼبادة  ٙخطار العاـ بوصفو موافقة خطية على كبو ما تقتضيو الفقرة ىذا اإل
 شروط اإلخطارات العامة وأحكامها الفرع جيم:

 :يرجى استخداـ اؼبساحة أدناه لتحديد أي شروط أو أحكاـ
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 الشهادات من الجهة غير الطرف )ال ينطبق ىذا الفرع على األطراف( الفرع دال:
 من االتفاقية، تشهد حكوميت بأف: ٖمن اؼبادة  ٙوفقاً للفقرة 

 ٔٔو ٓٔلديها تدابَت قائمة تكفل ضباية صحة اإلنساف والبيئة وتكفل امتثاؽبا ألحكاـ اؼبادتُت 
يرجى تقدًن الوثائق اؼببلئمة اليت تثبت وجود ىذه التدابَت. جيوز أف تشمل ىذا  من االتفاقية.

تشريعات، واللوائح، أو غَتىا من التدابَت اؼبتخذة على الصعيد الوطٍت، الوثائق اإلجراءات وال
وتقدـ ىذه اإلجراءات، والتشريعات، واللوائح، أو غَتىا من التدابَت التفاصيل الكافية إلثبات 

 فعالية ىذه التدابَت؛ 
لطرؼ وال يستخدـ الزئبق اؼبستورد اؼبشموؿ هبذا اإلخطار العاـ إال يف استخداـ مسموح بو ل
من  ٓٔدبوجب االتفاقية، أو للتخزين اؼبؤقت السليم بيئيا على النحو اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  

 االتفاقية.
وبالنسبة لبلستخدامات اؼبسموح هبا دبوجب االتفاقية، أو للتخزين اؼبؤقت السليم بيئيا، يُرجى 

 تقدًن معلومات، إف وجدت، بشأف االستخداـ اؼبقصود للزئبق.
 
 

 
 ع اؼبوظف اغبكومي اؼبسؤوؿ والتاريختوقي

 االسم:
 الوظيفة:
 التوقيع:
 التاريخ:

 
 اإلخطارات العامة بالموافقة لسج

 
 الوثائق الخاصة باإلخطار البلد

على النحو الذي قُدمت بو )سيظهر ذلك يف شكل  
وصلة إلكًتونية ربيل إىل النموذج اؼبكتمل على النحو 

 (الذي قدمو بو الطرؼ أو غَت الطرؼ
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من اتفاقية  3من المادة  8إخطار لسجل المعلومات التي تقدمها األطراف التي تختار عدم تطبيق الفقرة 
 ميناماتا بشأن الزئبق

 
 الطرؼ:ػ

 
 القيود الشاملة اؼبطبقة على الصادرات:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التدابَت الداخلية اؼبطبقة لضماف اإلدارة السليمة بيئيا للزئبق اؼبستورد:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 واردات الزئبق من جهات غَت أطراؼ:

 الكمية اؼبستوردة بلد اؼبنشأ
  
  
  
  
  

 : إذا كانت ىناؾ حاجة إىل مساحة إضافية ألي إجابة، يرجى استخداـ صفحات إضافية.مبلحظة
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 الثاني المرفق
ء األول من المرفقين لتسجيل إعفاءات المنتجات والعمليات المدرجة في الجز مقترح النموذج ال

 ألف وباء

 المرفق ألف: المنتجات المضاف إليها الزئبق
 4تسجيل إعفاء فيما يخص المادة 

 الطرف:
من االتفاقية. وال يشًتط اغبصوؿ  ٙمن اؼبادة  ٔهبذا زُبطَر أمانة اتفاقية ميناماتا بتسجيل اإلعفاء التايل عمبلً بالفقرة 

 اؼبرفق ألف. على إعفاء للمنتجات اؼبستثناة من
المنتجات المضاف إليها الزئبق المدرجة في 

 الجزء األول من المرفق ألف
يرجى اإلشارة إلى الفئة أو الفئة 

الفرعية التي يجري تسجيل اإلعفاء 
فيما يخصها، وىل ىو للتصنيع 

 و/أو االستيراد و/أو التصدير

مدة اإلعفاء )إذا  
 5أقل من  تكان

أعوام من تاريخ 
 ريجي(التخلص التد

البطاريات، ما عدا البطاريات الزرّية اؼبصنوعة من 
الزنك وأكسيد الفضة اليت ربتوي على الزئبق 

ٝ والبطاريات الزرّية اؽبوائية اؼبصنوعة من ٕ>بنسبة 
 ٕٝ>الزنك واحملتوية على الزئبق بنسبة 

 
 

 

اؼبفاتيح الكهربائية واؼبرح بلت، ما عدا قناطر قياس 
الية الدقة واؼبفاتيح واؼبرحبلت السعة أو الفقد الع

البلسلكية ذات الذبذبة العالية يف أجهزة اؼبراقبة 
ملغم لكل  ٕٓوالتحكُّم، دبحتوى زئبق ال يزيد عن 

 قنطرة أو مفتاح أو مرح ل

 

 

 

مصابيح فلَورية مدؾبة ألغراض اإلنارة العامة ذات 
واط وؿبتوى زئبق  ٖٓقدرة تقل عن أو تساوي 

 لكل مشعلة مصباحملغم  ٘يزيد عن 

 
 

 

ألغراض  اؼبستخدمة ستقيمةاؼبفلورية الصابيح اؼب
 اإلنارة العامة:

ثبلثي النطاؽ الفسفور المصابيح  ( أ)
 ٘واط وؿبتوى زئبق يزيد عن  ٓٙ>

 ملغم لكل مصباح
 ٓٗ≥الوفوسفايت اؽبفسفور المصابيح  ( ب)

ملغم  ٓٔواط وؿبتوى زئبق يزيد عن 
 لكل مصباح

 

 

 

لضغط اؼبرتفع لبخار الزئبق اؼبصابيح اليت تعمل با
 وُتستعمل ألغراض اإلنارة العامة

 
 

 

الزئبق يف اؼبصابيح ذات اؼبهبط البارد واؼبصابيح 
الَفلَورية ذات القطب اػبارجي للوحات العرض 

 اإللكًتونية:
ملم( دبحتوى زئبق يزيد عن  ٓٓ٘≥القصَتة ) )أ(

 ملغم لكل مصباح ٘,ٖ
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 ٔ ٓٓ٘≥ ملم و ٓٓ٘ <اؼبتوسطة الطوؿ ) )ب(
ملغم لكل  ٘ملم( دبحتوى زئبق يزيد عن 

 مصباح
ملم( دبحتوى زئبق يزيد  ٔ ٓٓ٘ <الطويلة ) )ج(

 ملغم لكل مصباح ٖٔعن 
مواد التجميل )دبحتوى زئبق يزيد عن جزء واحد 
باؼبليوف(، دبا يف ذلك صابوف وكرديات تفتيح 
البشرة، ويستثٌت منها مواد ذبميل منطقة العُت 

ـ الزئبق كمادة حافظة وال يوجد ؽبا حيث يستخد
 (ٔ)بديل فّعاؿ ومأموف

 

 

 

    مبيدات اآلفات، واؼببيدات األحيائية، ومواد التطهَت

أجهزة القياس غَت اإللكًتونية التالية، ما عدا أجهزة 
القياس غَت اإللكًتونية اؼبركَّبة يف اؼبعدات الكبَتة أو 

واليت تلك اؼبستخدمة يف القياس العايل الدقة 
 يوجد ؽبا بديل خاؿ من الزئبق: ال

 البارومًتات؛ )أ(
 أجهزة قياس الرطوبة؛ )ب(

 مقاييس الضغط؛ )ج(
 مقاييس اغبرارة؛ )د(
 مقاييس ضغط الدـ. )ىػ(

 

 

 

بياف واحد لكل فئة منتج مدرجة يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق بواقع يرجى إرفاؽ البياف التوضيحي بشأف اغباجة إلعفاء، 
 ألف.

 :كجزء من بياف اغباجة لئلعفاء أو كإضافًة إليو  جيوز للطرؼ اؼبسجل أف يدرج، حسب االقتضاء، اؼبعلومات التاليةو 
  أي جدوؿ زمٍت أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من االستَتاد أو التصدير أو التصنيع أو لضبط مواصفات

 اؼبرفق ألف؛التصنيع هبدؼ االمتثاؿ لًتكيزات الزئبق يف اؼبنتجات الواردة يف 

 على اؼبستوى الوطٍت. وجودةمعلومات عن مستوى ـبزونات اؼبنتج اؼب 

  ىذا اإلخطار مقدم من:
   الوظيفة:

   اؼبؤسسة/اإلدارة:

   العنواف:

  الربيد اإللكًتوين: فاكس: ىاتف:
/الشهر/السنة(  اسم جهة االتصاؿ:   التاريخ: )اليـو

 
  العنوان التالي:يرجى إعادة النموذج بعد ملئو إلى 

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

International Environment House 

11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, 

Geneva, Switzerland 

 3460 797 22 41+فاكس: 
 mercury.chemicals@unep.orgبريد إلكًتوين: 

 
                                                      

 و أنواع الصابوف أو الكرديات اؼبلوثة بكميات ضئيلة جداً من الزئبق.مواد التجميل أ ناليس اؼبقصود ى ( ٔ)
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 المرفق باء: العمليات التي يستخدم فيها الزئبق
 5تسجيل إعفاء فيما يخص المادة 

 الطرف:
  من االتفاقية. ٙمن اؼبادة  ٔهبذا زُبطَر أمانة اتفاقية ميناماتا بتسجيل اإلعفاء التايل عمبلً بالفقرة 

عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق 
اتو وفق ما ىو وارد في الجزء األول أو مركب

 من المرفق باء

يرجى اإلشارة إلى الفئة أو الفئة 
الفرعية التي يجري تسجيل 

 اإلعفاء فيما يخصها

أقل  تمدة اإلعفاء )إذا كان
أعوام من تاريخ  5من 

 التخلص التدريجي(
   إنتاج الكلور والقلويات

أو إنتاج األسيتالدىيد الذي ُيستخدـ فيو الزئبق 
 مركباتو كمواد حفازة

  

 بياف واحد لكل فئة من فئات العمليات.بواقع يرجى إرفاؽ بياف توضيحي بشأف اغباجة لئلعفاء، 
 :كجزء من بياف اغباجة لئلعفاء أو كإضافًة إليو  جيوز للطرؼ اؼبسجل أف يدرج، حسب االقتضاء، اؼبعلومات التاليةو 

 من استخداـ الزئبق يف اؼبرافق؛ أي جدوؿ زمٍت أو خطة عمل للتخلص التدرجيي 

  ربديد اؼبرافق اليت جيري تسجيل اإلعفاء فيما خيصها، دبا يف ذلك طاقة اؼبرافق واالستخداـ السنوي اؼبتوقع
 للزئبق يف تلك اؼبرافق.
  ىذا اإلخطار مقدم من:

   الوظيفة:
   اؼبؤسسة/اإلدارة:

   العنواف:

  الربيد اإللكًتوين:  فاكس: ىاتف:
/الشهر/السنة(  اسم جهة االتصاؿ:   التاريخ: )اليـو

 
  يرجى إعادة النموذج بعد ملئو إلى العنوان التالي:

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

International Environment House 

11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, 

Geneva, Switzerland 

 3460 797 22 41+فاكس: 
 mercury.chemicals@unep.orgبريد إلكًتوين: 
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 النموذج المقترح لسجل اإلعفاءات من تواريخ التخلص
 التدريجي المدرجة في الجزء األول من المرفق ألف

 باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

عية المحددة التي الفئة/الفئة الفر بيان  الطرف
يجري تسجيل اإلعفاء فيما يخصها، 
وىل اإلعفاء للتصنيع و/أو االستيراد 

 و/أو التصدير

 بيان أسباب اإلعفاء
)يظهر يف شكل بالصورة المقدم بها 

رابط حييل إىل البياف بالصورة اليت 
 قدمو هبا الطرؼ(

تاريخ انتهاء اإلعفاء 
 )أ()اإلعفاءات(

ي عبميع اإلعفاءات بعد طبس سنوات من تاريخ التخلص التدرجيي اؼبعٍت اؼبدرج يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق )أ( ينتهي األجل النهائ
 ألف، ما مل يشر الطرؼ إىل خبلؼ ذلك.

 النموذج المقترح لسجل اإلعفاءات من تواريخ التخلص
 التدريجي المدرجة في الجزء األول من المرفق باء

 التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

الفئة/الفئة الفرعية المحددة التي  لطرفا
 يجري تسجيل اإلعفاء فيما يخصها

 بيان أسباب اإلعفاء
)يظهر يف شكل بالصورة المقدم بها 

رابط حييل إىل البياف بالصورة اليت 
 قدمو هبا الطرؼ(

تاريخ انتهاء اإلعفاء 
 )أ()اإلعفاءات(

وات من تاريخ التخلص التدرجيي اؼبعٍت اؼبدرج يف اعبزء األوؿ من اؼبرفق )أ( ينتهي األجل النهائي عبميع اإلعفاءات بعد طبس سن
 باء، ما مل يشر الطرؼ إىل خبلؼ ذلك.
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 المرفق الثالث
 المسائل المتصلة بمرفق البيئة العالمية -أواًل 
ئية والنفايات التي توجيهات لمرفق البيئة العالمية في تنفيذ برنامج الزئبق التابع الستراتيجية المواد الكيميا - ألف

 تمثل أحد مجاالت التركيز في إطار التجديد السادس لموارد المرفق

 :أف عبنة التفاوض اغبكومية الدوليةعلى ائل اؼبالية سفريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيقًتح  
نامية تطلب إىل مرفق البيئة العاؼبية أف يطبق معايَت األىلية التالية يف تقدًن الدعم اؼبايل للبلداف ال 

 والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ لتنفيذ أنشطة يف إطار اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق:
 معايير األىلية

 األطراؼ يف االتفاقية؛ )أ( 
األطراؼ اؼبوقعة على االتفاقية عند االضطبلع بأنشطة، خصوصًا األنشطة التمكينية، لتيسَت  )ب( 

 والتصديق عليها؛التنفيذ اؼببكر لبلتفاقية 
أي من  تتخذاألطراؼ غَت اؼبوقعة على االتفاقية، فيما خيص األنشطة التمكينية، شريطة أف  )ج( 

رسالة من الوزير ذي الصلة إىل اؼبدير التنفيذي  كما تثبتو باذباه أف تصبح طرفًا   يعتد هباىذه الدوؿ خطوات 
 .األوؿ ورئيس مرفق البيئة العاؼبية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة وإىل اؼبسؤوؿ التنفيذي

توجيهات مؤقتة لتنفيذ استراتيجية المواد الكيميائية والنفايات التي تمثل أحد مجاالت التركيز في إطار 
 التجديد السادس لموارد المرفق نظرًا لصلتها بالزئبق

 على عبنة التفاوض اغبكومية أف: يقًتح فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل اؼبالية 
أحد ؾباالت الًتكيز يف إطار التجديد بوصفها ترحب باسًتاتيجية اؼبواد الكيميائية والنفايات،  - ٔ 

 السادس ؼبوارد اؼبرفق؛
 من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛ ٖٔمن اؼبادة  ٛتشَت إىل الفقرة  - ٕ 
يقة اػبتامية التفاقية من القرار الثاين بشأف الًتتيبات اؼبالية للوث ٖتشَت كذلك إىل الفقرة  - ٖ 
 ميناماتا؛

تطلب إىل مرفق البيئة العاؼبية أف ينظر يف األنشطة التالية عند توفَت اؼبوارد اؼبالية للبلداف النامية  - ٗ 
 والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ:

ة التفاقية ميناماتا اؼببادئ التوجيهية األولية لؤلنشطة التمكينياألنشطة التمكينية احملددة يف  )أ( 
الصادرة عن مرفق البيئة العاؼبية، خصوصًا أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماتا وخطط العمل  بشأف الزئبق

 الوطنية لتعدين الذىب اغبريف والضيق النطاؽ، لتيسَت التصديق؛
 األنشطة الرامية لتنفيذ أحكاـ االتفاقية مع إعطاء األولوية لؤلنشطة اليت: )ب( 
 تتعلق بااللتزامات اؼبلزمة قانوناً؛ ‘ٔ’  
 تيسر التنفيذ اؼببكر عند بدء النفاذ؛ ‘ٕ’  
 تسمح خبفض انبعاثات الزئبق وإطبلقاتو وتعاجل اآلثار الصحية والبيئية للزئبق؛ ‘ٖ’  



UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24 

50 

 بقمذكرة تفاىم بين مجلس مرفق البيئة العالمية ومؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئ -باء 

 :أفعبنة التفاوض اغبكومية الدولية على اؼبالية سائل يقًتح فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼب 
 من القرار الثاين بشأف الًتتيبات اؼبالية للوثيقة اػبتامية التفاقية ميناماتا؛ ٕإىل الفقرة  تشَت 
انة مرفق البيئة العاؼبية يف واصلة التعاوف مع أمماألمانة اؼبؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق إىل  طلبت 

إعداد مشروع مذكرة تفاىم بُت ؾبلس مرفق البيئة العاؼبية ومؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق لُينظر 
ر األطراؼ يف اعتمادىا يف االجتماع األوؿ ؼبؤسبفيها إباف الدورة السابعة للجنة التفاوض اغبكومية الدولية و 

طار إ اػبربة اؼبكتسبة يف ، عند قيامها بذلك،أخذ يف اغبسبافينبغي لؤلمانة اؼبؤقتة أف تو  فاقية ميناماتا.ات
 اليت جرت يف الدورة السادسة للجنة التفاوض اغبكومية الدولية. اتشقاناالتفاقات البيئية اؼبتعدة األطراؼ واؼب

ذ اتفاقيات بازل وروتردام المؤسسي على الصعيد الوطني لتنفيالتعزيز لبرنامج الخاص لدعم ا - ثانياً 
 واستكهولم، واتفاقية ميناماتا والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

 يقًتح فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل اؼبالية على عبنة التفاوض اغبكومية الدولية أف: 
ية الربنامج اػباص لدعم ، الذي أنشأت دبوجبو اعبمع٘/ٔترحب بقرار صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة  

التعزيز اؼبؤسسي على اؼبستوى الوطٍت لتنفيذ اتفاقيات بازؿ وروترداـ واستكهومل واتفاقية ميناماتا والنهج 
، خصوصاً الربنامج اػباص االسًتاتيجي لئلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وتتطلع إىل البداية اؼببكرة لعمليات

 للتصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذىا اؼببكر.فيما يتعلق بالتعزيز اؼبؤسسي 

 العمل فيما بين الدورات - ثالثاً 
 فريق الخبراء العامل المخصص المعني بالتمويل

 يقًتح فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبسائل اؼبالية على عبنة التفاوض اغبكومية الدولية أف: 
 معٍت بالتمويل؛ عامل ـبصصخرباء توافق على إنشاء فريق  
قرر أف جيتمع فريق اػبرباء العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالتمويل مرة فيما بُت الدورات قبل الدورة السابعة تُ  

 ؛للجنة التفاوض اغبكومية الدولية
يف تزويد عبنة التفاوض تتمثل فريق اػبرباء العامل اؼبخصص اؼبعٍت بالتمويل مهمة أف  قرر أيضاً تُ  

من  ٙحسبما ىو مبُت يف الفقرة مؤسبر اؼبفوضُت، مقرر ا السابعة لدى تنفيذ اغبكومية الدولية دبدخبلت يف دورهت
مقًتح بشأف اؼبؤسسة اؼبستضيفة إعداد لوثيقة اػبتامية، اؼبتعلق بالًتتيبات اؼبالية، اؼبتمثل يف "... من ا ٕالقرار 

ة إىل توجيهات بشأف ، يتضمن أي ترتيبات ضرورية مع اؼبؤسسة اؼبستضيفة، باإلضافاحملددللربنامج الدويل 
 ؛اشتغاؿ ذلك الربنامج ومدتو، لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األوؿ"

قرر بأنو يتعُت إعداد مدخبلت الفريق اؼبخصص للدورة السابعة للجنة التفاوض اغبكومية الدولية يف تُ  
ص اؼبعٍت بتعزيز اؼبؤسسات على الصعيد سياؽ اآللية اؼبالية وغَتىا من مصادر التمويل، دبا يف ذلك الربنامج اػبا

 الوطٍت؛
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أف يأخذ يف اغبسباف تقرير اجتماع الدورة السادسة للجنة التفاوض تدعو فريق اػبرباء العامل اؼبخصص  
 ؛دبا يف ذلك اؼبرافق ذات الصلة ،اغبكومية الدولية

بشأف اؼبهمة تقدًن تعليقات لتطلب إىل األمانة اؼبؤقتة أف تدعو أعضاء عبنة التفاوض اغبكومية الدولية  
اؼبؤسسات اؼبستضيفة بشأف اػبيارات  وثيقة توجزف تعد الحقا أو  وأف ذبمع ىذه التعليقات،اؼبذكورة أعبله 

اؼبؤسسات اؼبستضيفة، من أجل توفَت بشأف الًتتيبات مع ضرورية متوفرة للربنامج الدويل اػباص وأي معلومات 
 قبل اجتماعاتو؛اء العامل اؼبخصص فريق اػبرب لعمل اؼبفيدة  اؼبعلومات
تقرر أف يتألف فريق اػبرباء العمل اؼبخصص من رئيسُت مشاركُت تعي نهما عبنة التفاوض اغبكومية  

الدولية يف دورهتا السادسة، فضبل عن خرباء من كل من ؾبموعات األمم اؼبتحدة اإلقليمية اػبمس يتوزعوف على 
قيا، طبسة خرباء من آسيا ومنطقة احمليط اؽبادئ، خبَتاف من منطقة أوروبا النحو التايل: ثبلثة خرباء من أفري

الوسطى والشرقية، ثبلثة خرباء من أمريكا البلتينية ومنطقة البحر الكارييب، ستة خرباء من أوروبا الغربية ودوؿ 
 وسيحصل االجتماع على الدعم من حضور رئيس اللجنة، وسيتلقى اؼبساعدة من األمانة؛ أخرى.

ء اؼبخصص. وإذا قرر اة بصفة مراقب لدعم عمل فريق اػبرب دعى أمانة مرفق البيئة العاؼبية للمشاركوستُ  
  ٖٔبصفة مراقبُت. وحبلوؿ ديكن دعوة استشاريُت تقنيُت من اؼبؤسسات اؼبعنية  ذلك، اؼبشاركاف يسافالرئ
ػبرباء اؼبخصص من خبلؿ أعضائها ، تقـو اؼبناطق بًتشيح فبثليها لعضوية فريق إٗٔٓوف األوؿ/ديسمرب نكا

 يف اؼبكتب؛
كُت لفريق اػبرباء العامل اؼبخصص تزويد عبنة التفاوض اغبكومية الدولية شار اؼب تطلب إىل الرئيسُت 

 كُت عن عمل الفريق.شار ة يف شكل تقرير الرئيسُت اؼببعباؼبدخبلت البلزمة يف دورهتا السا
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 تذييل
المتعلقة بالبرنامج  وليةين المعبر عنها في المناقشات األركمشاراء الرئيسين الآلموجز وتجميع 

 ئبقالتفاقية ميناماتا بشأن الز  دمحدَّ الدولي ال
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة: قدمت أمانة برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة عرضا عن التابع الربنامج اػباص 
عن اتفاقيات بازؿ  ٍت، مشل اتفاقية ميناماتا فضبلً على الصعيد الوط التعزيز اؼبؤسسيالربنامج اػباص اؼبعٍت ب

عبنة التفاوض اغبكومية الدولية بقياـ وروترداـ واستكهومل والنهج االسًتاتيجي. واقًتح أحد اؼبندوبُت أف ترحب 
طة لدعم أنش االربنامج اػباص وباستعدادىوضع صبعية األمم اؼبتحدة للبيئة التابعة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ب

 التعزيز اؼبؤسسي التفاقية ميناماتا.
من القرار  ٙمن اتفاقية ميناماتا إىل جانب الفقرة  ٖٔمن اؼبادة  ٜو ٙوقد سبت اإلشارة إىل الفقرتُت 

 .ددبوصفها نقطة االنطبلؽ للعمل على الربنامج الدويل احمل من الوثيقة اػبتامية ٕ
، دبا يف ذلك عن العناصر ددلربنامج الدويل احملعن ا ذات طابع عاـوأدىل اؼبندوبوف بآراء أولية و 

 موجزة أدناه بدوف ترتيب معُت.ىذه اآلراء ، وترد اؼبستقبلي رهيلتوجيو تطو  ةوالعمليات اؼبمكن
 محددالعناصر الممكنة للبرنامج الدولي ال

 تعريف بناء القدرات واؼبساعدة التقنية: 

o  احملددساعدة التقنية فيما يتعلق بالربنامج الدويلقدرات واؼبلتعريفا فبكنا لبناء ا ٗٔتقدـ اؼبادة . 

o اليت تتطلب  ،تقدًن الدعم لتنفيذ االلتزامات اؼبلزمة قانونا يف إطار االتفاقية ددديكن للربنامج الدويل احمل
 بناء القدرات، دبا يف ذلك التعزيز اؼبؤسسي واؼبساعدة التقنية.

o  وؽبا الربنامج الدويل احملدد.اليت سيتنا قائمة إرشادية ياألنشطةينبغي وضع 

o االتفاقية.  ينبغي مراعاة ما إذا كاف من الضروري ربديد الشروط دبا يتجاوز ما ىو موجود حاليا يف 

 النطاؽ 

o .تفادي االزدواجية مع اآلليات اؼبالية األخرى 

o  :اؼبية وغَت اؼبتعلقة األنشطة غَت اؼبتعلقة دبرفق البيئة الع ‘ٔ’تكملة اآلليات اؼبالية األخرى بالًتكيز على
  ومبالغ سبويل إضافية وتكميلية.ادر صم وفَتت‘ٕ’بالربنامج اػباص؛

o .ينبغي أف يكوف الربنامج الدويل احملدد أوسع من تركيز الربنامج اػباص على التعزيز اؼبؤسسي 

o مؤىبل يكوف ديكن ربديد نطاؽ الربنامج الدويل احملدد دبقارنتو بقائمة إرشادية بأنشطة متفق عليها ل
 دبقتضى الربنامج.

 /قائم بذاتو’’برنامج مستقل‘‘ 

o  على الرغم من أف الربنامج الدويل احملدد ذبري استضافتو يف مؤسسة قائمة، إال أف عملية الربنامج
 .االتفاقيةألغراض مستقلة حىت يتم ضماف التمويل  ينبغي أف تكوف
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o  ْيف توفَت مصادر التمويل لبناء القدرات معزوؿ غَت  ينبغي أف يكوف الربنامج الدويل احملدد مستقبل ولكن
خرى األمتعاونا مع مصادر التمويل أف يكوف وينبغي أف يتمتع بالكفاءة والفعالية، و  ،واؼبساعدة التقنية
  .حسب االقتضاء

 اغبوكمة/اؽبيكل اإلداري 

o ستضافة.اال مدةماعو األوؿ اؼبؤسسة اؼبستضيفة و ىناؾ حاجة إىل أف حيدد مؤسبر األطراؼ يف اجت 

   بشأف اؼبؤسسة اؼبمكنة يارات اػبديكن تكليف األمانة، أو فريق عامل فيما بُت الدروات، بتحديد
 ظر فيها عبنة التفاوض اغبكومية الدولية. ناؼبستضيفة، يف إطار اؼبؤسسات القائمة، لت

o  أماـ مؤسبر األطراؼ واؼبساءلة حاجة إىل إجراءات واضحة يف ؾباؿ اغبوكمةىناؾ: 

   مسؤولية كفالة إعداد الًتتيبات بشأف الربنامج الدويل  ةغبكومية الدولياوض اتفالعلى عبنة تقع
 طراؼ.ؼبؤسبر األ احملدد العتمادىا يف االجتماع األوؿ

   مؤسبر األطراؼ، واألمانة واؽبيئة اإلدارية للربنامج ومسؤولياهتم تملُت احملرئيسيُت الفاعلُت الأدوار(
 .الدويل احملدد(

 اسًتاتيجية لتعبئة اؼبوارد إعداد 

o  سياؽ هنج متكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن ينبغي وضع الربنامج الدويل احملدد
 اإلدماج ومشاركة الصناعة والتمويل اػبارجي اؼبخصص. وىي ا الثبلثة،والنفايات وعناصرى

o القطاع اػباص وغَته من اؼباكبُت  تواصل معتوسيع قاعدة اؼباكبُت والىناؾ حاجة إىل إطار اسًتاتيجي ل
 احملتملُت لكفالة االستدامة.

 العبلقة مع برامج التمويل األخرى 

o خرىأمهية التكامل مع الربامج األ: 

   ،طراؼ، )وأيضا التمويل الثنائي واؼبتعدد األالربنامج اػباص مثاؿ ذلك مع مرفق البيئة العاؼبية
ق التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، والصندوؽ االستئماين والصندوؽ االستئماين القائم للزئب

التفاقية ميناماتا اؼبرتقب، والصناديق االستئمانية يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ يف 
 ؾبموعة اؼبواد الكيميائية والنفايات اليت تتناوؿ اؼبساعدة التقنية(.

o ًن قيمة مضافة لآلليات اؼبالية األخرى.يتعُت على الربنامج الدويل احملدد تقد 

  على األمواؿاغبصوؿ سبل 

o تيسَت اغبصوؿ على األمواؿ. 

o أقل البلداف منوًا والدوؿ اعبزرية  إمكانية اغبصوؿ اؼبباشر، ال سيما فيما يتعلق بالطلبات اليت تقدمها
 الصغَتة النامية.
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السابعة للجنة  ةإلى الدور  وصوالالمحدد  الخطوات/العمليات القادمة لمواصلة تطوير البرنامج الدولي
 التفاوض الحكومية الدولية

 :دقدما بالنقاش بشأف الربنامج الدويل احملد لدفععرض اؼبندوبوف ثبلثة مقًتحات بوصفها سببل فبكنة ل

  :عمل يف ما بُت الدوراتالاألمانة بتضطلع االقًتاح ألف 

o دبا يف ذلك بشأف اؼبستقبليةاؼبناقشات  التسًتشد هب ،إخلاؼبعلومات، واػبيارات واآلثار اؼبالية،  وف رت ،
 اؽبيئة اؼبستضيفة

o  بلجتماع األوؿ ؼبؤسبر لقرر البلـز ؼبخارطة طريق للمرحلة اؼبمتدة من قرار اؼبؤسبر الدبلوماسي حىت اتوف ر
إىل الدورة تفضي  بإجراء مناقشة منظمة وتدرجييةللسماح  ، وذلكاألطراؼ بشأف الربنامج الدويل احملدد

 السابعة للجنة التفاوض اغبكومية الدولية.

 االقًتاح باء: عمل يضطلع بو الفريق العامل يف ما بُت الدورات: 

o ر يركزصغّ ممواصلة تطوير الربنامج الدويل احملدد يف شكل فريق يف الغرض من مثل ىذا الفريق  يتمثل 
يف الدورة السابعة للجنة التفاوض اغبكومية النظر يف النتيجة  ، حبيث يتمٖٔمن اؼبادة  ٜعلى الفقرة 

 الدولية.

o   ـ عبنة التفاوض اغبكومية يف دورهتا السابعة اختصاصات ؿبددة )استنادا ويف ىذه اغبالة، ينبغي أف تقد
فريق ىنغاريا للخرباء اؼبعٍت بالتمويل الذي عقد بُت الدورتُت الثالثة إىل النموذج اؼبستخدـ يف اجتماع 

 وض اغبكومية الدولية(.انة التفوالرابعة للج

  :حُت ألف وباء.ًتامع بُت االقتوليفة ذباالقًتاح جيم 
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 الرابع المرفق

 مشروع نموذج إبالغ التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

تقديم التقارير عن التدابير الواجب اتخاذىا لتنفيذ أحكام االتفاقية، وعن فعالية ىذه التدابير وما تواجهو 
 تحدياتاألطراف من 

   
 

 تعليمات

من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق، على كل طرؼ يف االتفاقية تقدًن تقاريره إىل  ٕٔؼبادة أحكاـ اعمبًل ب
والتحديات احملتملة مؤسبر األطراؼ عن التدابَت اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية وعن فعالية ىذه التدابَت 

 تفاقية.يف ربقيق أىداؼ االاليت قد تواجهو 
 اإلببلغ ومطلوب من األطراؼ أف تستخدـ منوذج 

ُ
. ودُيكن ربميل ٕٔرفق لتقدًن تقاريرىا وفقًا للمادة اؼب

. كما http://www.mercuryconvention.orgالنسخة اإللكًتونية للنموذج من الصفحة الرئيسية لبلتفاقية 
النسخ اؼبطبوعة والنسخ اإللكًتونية اؼبسجلة على قرص مدمج من األمانة )يُرجى االطبلع  دُيكن طلب

تقرير التقـو األمانة بإرساؿ نسخة إلكًتونية من  ،وبعد التقرير األوؿ أدناه على البيانات اػباصة بالعنواف(.
 حسب االقتضاء. لكي يتسٌت ربديثو،للطرؼ اؼبعٍت وطٍت ال

، مثل االسم بشأنو معلومات عامة عن الطرؼ الذي يتم تقدًن التقريراإلببلغ وذج يطلب اعبزء ألف من من
قدـ التقرير باسم الطرؼ. ومن اؼبتوقع أف يكوف هة التنسيق الوطنية اليت تُ جبوبيانات االتصاؿ اػباصة 

ية دبكاف ، من االتفاقية. ومن األمهٗ، الفقرة ٚٔوفقًا للمادة جهة التنسيق الوطنية ىذه الطرؼ قد رشح 
 .كتملةرير اؼباتقدًن كافة اؼبعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف ربديد التق

نموذج معلومات عن التدابَت اليت ازبذىا الطرؼ لتنفيذ األحكاـ ذات الصلة من الويطلب اعبزء باء من 
 اتفاقية ميناماتا، وعن فعالية تلك التدابَت يف ربقيق أىداؼ االتفاقية. 

بَت التنفيذ اليت يصفها طرؼ ما تعد منفصلة عن تقييم فعالية الطرؼ دبقتضى اؼبادة اظ أف فعالية تدالح
. ولكن ينبغي وإمكانياتو للطرؼاػباصة الة اغب . وينبغي تقدًن وصف فعالية تدابَت التنفيذ على أساسٕٕ

 ويف حالةطرؼ.  المو ة قدر اإلمكاف يف كل تقرير يقدقستبصورة ميتم تناوؿ ىذا الوصف مع ذلك أف 
 .التوضيح، مع معلومات مطلوبة، جيب اإلشارة إىل ذلك عدـ توفر أي

 يُتيح اعبزء جيم فرصة التعليق على التحديات احملتملة يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
 والتحسينات اليت دُيكن إجراؤىا.اإلببلغ فرصة التعليق على منوذج داؿ يُتيح اعبزء 

 ضافية الستكماؿ اؼبعلومات اؼبطلوبة.جيوز إرفاؽ معلومات إ
اغبصوؿ  اؼبستوفاة إىل مؤسبر األطراؼ عن طريق أمانة اتفاقية ميناماتا. ودُيكنببلغ يتعُت تقدًن مناذج اإل

 اؼبساعدة من األمانة على العنواف التايل: وعلومات اؼب على اؼبزيد من
 أمانة اتفاقية ميناماتا 
 برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة 
 ستكمل الحقاً ي 
 www.mercuryconvention.orgالصفحة الرئيسية على شبكة اإلنًتنت:  

 

http://www.mercuryconvention.org/
http://www.mercuryconvention.org/
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 الجزء ألف
 اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق

 ٕٔالتقرير الوطٍت عمبلً باؼبادة 

 معلومات عن الطرؼ -ٔ

  اسم الطرؼ

النضماـ أو تاريخ إيداعو لصك التصديق أو ا
 اؼبوافقة أو القبوؿ

/شهر/سنة(  )يـو

 معلومات عن جهة التنسيق الوطنية -ٕ

  اسم اؼبؤسسة بالكامل

  اسم ووظيفة مسؤوؿ االتصاؿ

  العنواف الربيدي

  رقم اؽباتف

  رقم الفاكس

  الربيد اإللكًتوين

  النًتنتاؼبوقع على شبكة ا

 البيانات اؼبذكورة أعبلهيف حاؿ اختلفت عن  ببلغاإل معلومات عن مسؤوؿ االتصاؿ اؼبتقدـ بنموذج -ٖ

  اسم اؼبؤسسة بالكامل

  اسم ووظيفة مسؤوؿ االتصاؿ

  العنواف الربيدي

  رقم اؽباتف

  رقم الفاكس

  الربيد اإللكًتوين

  نًتنتاؼبوقع على شبكة اال

/ش الفًتة اؼببلغ عنها يف التقرير -ٗ  هر/سنة( إىلالتقرير األوؿ يغطي الفًتة من )يـو
/شهر/سنة(  )يـو

/شهر/سنة( تاريخ تقدًن التقرير  -٘  )يـو

 الجزء باء
 : مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو3المادة 

ىل لدى الطرؼ أي مناجم للزئبق األويل كانت تعمل داخل أراضيو يف تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية  -ٔ
 [ٖ]الفقرة  للطرؼ؟بالنسبة 

 نعم 
 ال 

 :، يُرجى ذكربنعمابة يف حاؿ اإلج
 أو [السنةالشهر، : ]/اؼبناجمالتاريخ اؼبتوقع إلغبلؽ اؼبنجم أ( 
 [السنةالتاريخ الذي أغلق فيو اؼبنجم/اؼبناجم: ]الشهر،  ب( 
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]ما إذا  من اؼبستخدـ الزئبق يرجى ذكر ]اؼبعلومات السنوية عن كميات[ أعبله إذا أجاب الطرؼ بنعم 
 [ٗ]الفقرة  :م للزئبق األويلذا اؼبنجى[ من كاف الزئبق قد استخدـ

 [طن سنوياً ___ ]    ٗلتصنيع اؼبنتجات عمبًل باؼبادة  -أ 

 [طن سنوياً ___ ]  ٘للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عمبًل باؼبادة  -ب 

 [طن سنوياً ___ ]      ٔٔعمبًل باؼبادة للتخلص  -ج 
 [اً طن سنوي___ ]     أخرى )يُرجى التوضيح( - د

تاريخ بدء نفاذ ىذه  عندىل لدى الطرؼ أي مناجم للزئبق األويل تعمل حاليا مل تكن تعمل سابقا  -ٕ
 [ٔٔ، الفقرة ٖة ]الفقر  االتفاقية بالنسبة للطرؼ؟ 

 نعم 
 ال 

 يرجى التوضيح بنعميف حاؿ اإلجابة 
طن مًتي ومصادر  ٓ٘من الزئبق أو مركباتو اليت تزيد عن اؼبنفصلة ـبزوناتو  سعى الطرؼ لتحديدىل  -ٖ

 [٘]الفقرة  طن مًتي يف السنة واليت توجد على أراضيو؟ ٓٔاؼبخزونات اؼبولدة إلمدادات الزئبق اليت تزيد عن 
 نعم 
 ال 

طن مًتي داخل أراضي  ٓ٘من الزئبق أو مركبات الزئبق تتجاوز منفصلة ىل توجد ـبزونات  ( أ)
 )أ([ ]معلومات تكميلية[ ٘]الفقرة  الطرؼ؟

 نعم 
 ال 
 ال أعرؼ )يُرجى التوضيح( 

 مًتي طن  ، ما إصبايل كمية تلك اؼبخزونات؟ بنعميف حاؿ اإلجابة 
طن مًتي وتقع داخل أراضي  ٓٔىل توجد مصادر إمداد بالزئبق تُنتج ـبزونات تزيد على  ( ب)

 )أ([ ]معلومات تكميلية[ ٘]الفقرة الطرؼ؟ 
 نعم 
 ال 
 ال أعرؼ )يُرجى التوضيح( 

اب الطرؼ بنعم أعبله يرجى ذكر اؼبعلومات السنوية عن كميات الزئبق الذي استخدـ إذا أج )ج(
 )أ([ ٘]الفقرة 
 [طن سنوياً ___ ]    ٗلتصنيع اؼبنتجات عمبًل باؼبادة  -أ

 [طن سنوياً ___ ]  ٘ للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عمبًل باؼبادة  -ب

 [نوياً طن س___ ]      ٔٔللتخلص عمبًل باؼبادة  - ج

 [طن سنوياً ___ ]     أخرى )يُرجى التوضيح(  -د
 طن مًتي  ، ما إصبايل كمية تلك اؼبخزونات؟ بنعميف حاؿ اإلجابة 
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 )ب([ ٘ىل لدى الطرؼ زئبق فائض ناتج من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات؟ ]الفقرة  - ٗ
 نعم 
 ال 

وفقًا للمبادئ ق الفائض  اليت ازبذت للتخلص من الزئبالتدابَتتوضيح ، يُرجى بنعميف حاؿ اإلجابة 
، باستخداـ عمليات ال تؤّدي ٔٔ)أ( من اؼبادة  ٖالتوجيهية لئلدارة السليمة بيئيًا اؼبشار إليها يف الفقرة 

)ب(،  ٘إىل اسًتداد أو إعادة تدوير أو استخبلص أو استخداـ اؼبباشر أو استخدامات البديلة. ]الفقرة 
  [ٔٔالفقرة 

ىل توجد صادرات أو واردات من الزئبق سبت من أو إىل أراضي الطرؼ، دبا يف ذلك التجارة مع غَت  - ٘]
 [ٙ]الفقرة  أطراؼ، يف الفًتة اؼببلغ عنها يف التقرير؟

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى اإلشارة ما إذا كاف:بنعميف حالة اإلجابة  
      ٗلتصدير عمبًل باؼبادة ل ( أ)

   ٘دـ فيها الزئبق عمبًل باؼبادة للعمليات اليت ُيستخ ( ب)
     ٓٔلتخزين اؼبؤقت عمبًل باؼبادة ل ()ج

       ٔٔللتخلص عمبًل باؼبادة  (د)
 [وما إذا وردت أي شهادات بشأف ىذه التجارة. 

ىل توجد صادرات أو واردات من الزئبق سبت من أو إىل أراضي الطرؼ، دبا يف ذلك التجارة مع  -بديل  ٘]
 [ٙ]الفقرة  ، يف الفًتة اؼببلغ عنها يف التقرير؟غَت أطراؼ

 نعم 
 ال 

 :ذلك ما إذا كافتوضيح  ، يُرجىبنعميف حالة اإلجابة  
 طن سنوياً ___     ٗع اؼبنتجات عمبل باؼبادة يلتصن ( أ)

 طن سنوياً ___   ٘للعمليات اليت ُيستخدـ فيها الزئبق عمبًل باؼبادة  ( ب)
 طن سنوياً ___     ٓٔ لتخزين اؼبؤقت عمبًل باؼبادةل )ج(
  طن سنوياً ___       ٔٔللتخلص عمبًل باؼبادة  )د(

 وما إذا وردت أي شهادات بشأف ىذه التجارة. 

 غراض التالية:، يُرجى اإلشارة ما إذا كاف تصديره  قد مت لؤلبنعمحالة اإلجابة يف 
 طن سنوياً ___      ٖالتصدير عمبًل باؼبادة  ( أ)

 طن سنوياً ___   ٘فيها الزئبق عمبًل باؼبادة للعمليات اليت ُيستخدـ  ( ب)
 طن سنوياً ___     ٓٔالتخزين اؼبؤقت عمبًل باؼبادة  )ج(
 طن سنوياً ___       ٔٔللتخلص عمبًل باؼبادة  )د(



UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24 

59 

 [وما إذا وردت أي شهادات بشأف ىذه التجارة. 
 معلومات تكميلية[ن واؼبستوردين[. ]ييرجى تقدًن معلومات إذا توفرت، عن الكميات ]اؼبصدر  

 غَت طرؼ؟ جهة ىل ظبح الطرؼ باستَتاد الزئبق من -ٙ]
 نعم 
 ال 

، ىل قدمت اعبهة غَت الطرؼ معلومات تفيد بأف الزئبق ليس من مصادر  على النحو بنعميف حالة اإلجابة 
 [ٛ؟ ]الفقرة ٖ)ب( من اؼبادة  ٘او الفقرة  ٖاحملدد يف الفقرة 

 نعم 
 ال 

 ، يرجى التوضيح[بال يف حالة اإلجابة

 [ٜ؟ ]الفقرة ٛ، وقرر عدـ تطبيق الفقرة ٖمن اؼبادة  ٜالفقرة بالطرؼ  احتجىل  -ٚ]
 نعم 
 ال 

 ؟ٛ، ىل قدـ الطرؼ إىل األمانة إخطارا بقرار يقضي بعدـ تطبيق الفقرة بنعميف حالة اإلجابة 
 نعم 
 ال 

 ، يرجى التوضيح[باليف حالة اإلجابة 

 [.ٖتعليقات عامة أخرى بشأف اؼبادة  ىل لديكم أية -ٛ]

 : المنتجات الُمضاف إليها الزئبق4المادة 
ىل توجد تدابَت معموؿ هبا ؼبنع تصنيع أو استَتاد أو تصدير اؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق واؼبدرجة يف  -ٔ

 [ٔ]الفقرة  ت؟اعبزء األوؿ من اؼبرفق ألف من االتفاقية بعد تاريخ التخلص التدرجيي احملدد لتلك اؼبنتجا
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ؟ٙج ل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمبًل باؼبادة ، ىل سَ باليف حاؿ اإلجابة 

 نعم 
 ال 

 [)د( ٕالفقرة ػ ٔالفقرة ] ، خبصوص أي منتجات؟ )يُرجى سرد قائمة هبا(بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ؟ٗمن اؼبادة  ٕبينة يف الفقرة ػُ ، ىل طبق الطرؼ التدابَت البديلة اؼببالاإلجابة يف حاؿ 
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 نعم 
 ال 

 أدناه ٖ، انتقل إىل السؤاؿ باليف حاؿ اإلجابة 
 [ٕ(: ]الفقرة ٗ، اؼبادة ٕ)تنفيذ الفقرة  بنعميف حالة اإلجابة  -ٕ

بالتدابَت أو االسًتاتيجيات اليت  انيتضمن بيايف أوؿ فرصة ىل قدَّـ الطرؼ إىل مؤسبر األطراؼ تقريرًا 
 أ[ٕ]الفقرة  نفذىا، دبا يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت ربققت؟

 نعم 
 ال 

اعبزء  إىل اغبد من استخداـ الزئبق يف أي منتجات ُمدرجة يف ىل نَػفَّذ الطرؼ تدابَت أو اسًتاتيجيات ترمي
 ب[ٕ]الفقرة  د األدىن ؽبا؟مل يتم بعد اغبصوؿ على قيمة اغب األوؿ من اؼبرفق ألف

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ج[ٕ]الفقرة  تدابَت إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟]يف[ الطرؼ ]نظر [  [َحدَّد]ىل 

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
لطرؼ التدابَت اػباصة باؼبنتجات اؼبضاؼ إليها الزئبق اؼبدرجة يف اعبزء الثاين من اؼبرفق ألف ىل ازبذ ا -ٖ

 [ٖ]الفقرة  وفقاً لؤلحكاـ الواردة فيو؟
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
الزئبق ال ُيسمح بتصنيعها أو ىل ازبذ الطرؼ التدابَت البلزمة ؼبنع إدخاؿ منتجات مضاؼ إليها  -ٗ

 [٘]الفقرة  يف منتجات ؾُبمعة؟ ٗاستَتادىا أو تصديرىا دبوجب اؼبادة 
 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
ضاؼ إليها الزئبق غَت اؼبمنتجات لالتصنيع أو التوزيع التجاري ل عمل الطرؼ على الًتويج ؼبنعىل  -٘
 [ٙمولة بأي استعماؿ معروؼ؟ ]الفقرة شاؼب

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
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نَتج يظهر أف لو فوائد تعود على البيئة بالحاؿ اإلجابة يف 
ُ
، ىل كاف ىناؾ تقدير ؼبخاطر وفوائد ىذا اؼب
 قتضاء، عن أي ُمنَتج من ىذا القبيل؟أو صحة اإلنساف، وىل قدـ الطرؼ معلومات لؤلمانة، حسب اال

 نعم. يرجى ذكر اسم اؼبنتج: ______________  
 ال 

 [.ٗىل لديكم أية تعليقات عامة أخرى بشأف اؼبادة  - ٛ]
 
 

 : عمليات التصنيع التي ُيستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق5المادة 
بات الزئبق يف عمليات التصنيع اؼبدرجة يف ىل توجد مرافق داخل أراضي الطرؼ تستخدـ الزئبق أو مرك -ٔ

 [٘اؼبادة]من االتفاقية؟  ٘)ب( من اؼبادة  ٘اؼبرفق باء من اتفاقية ميناماتا وفقاً للفقرة 
 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن التدابَت اؼبتخذة لضبط انبعاثات وإطبلقات الزئبق أوبنعميف حاؿ اإلجابة 
 مركبات الزئبق اليت تصدر من تلك اؼبرافق.

عن عدد ونوع اؼبرافق والكمية السنوية التقديرية للزئبق أو ، إذا كانت متاحة، معلوماتتقدًن  يرجى
 . ]معلومات تكميلية[مركبات الزئبق اؼبستخدمة يف تلك اؼبرافق

عمليات التصنيع اؼبدرجة يف اعبزء  ىل توجد تدابَت معموؿ هبا ؼبنع استخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف -ٕ
، ٕاألوؿ من اؼبرفق باء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك اؼبرفق لفرادى العمليات. ]الفقرة 

 )ب([ ٘الفقرة 
 إنتاج الكلور والقلويات 

 نعم 
 ال 
 ىذه اؼبرافق( توجدال ينطبق )ال  

 .ىذه التدابَت مات عن، يُرجى تقدًن معلو بنعميف حاؿ اإلجابة 
 :إنتاج األسيتالدىيد الذي ُيستخدـ فيو الزئبق أو مركباتو كمواد حفازة

 نعم 
 ال 
 ىذه اؼبرافق( توجدال ينطبق )ال  

 ؟ٙعن كبل السؤالُت أعبله، ىل سج ل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمبًل باؼبادة بال يف حاؿ اإلجابة 
 نعم 
 ال 
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 ليات؟ )الرجاء إيراد القائمة(مي عملية أو ع، ألبنعميف حاؿ اإلجابة 
لتقييد استخداـ الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف العمليات اؼبدرجة يف اعبزء الثاين معموؿ هبا تدابَت ىل ىناؾ  -ٖ

 )ب([٘، الفقرة ٖقرة ف؟ ]المن اؼبرفق باء، وفقاً لؤلحكاـ احملّددة فيو
 :إنتاج مونومر كلوريد الفينيل

 نعم 
 ال 
 ىذه اؼبرافق( ينطبق )ال توجد ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 :ميثبلت أو إيثيبلت الصوديـو أو البوتاسيـو

 نعم 
 ال 
 ىذه اؼبرافق( ينطبق )ال توجد ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ـ ؿبف زات ربتوي على الزئبقإنتاج البوليوريثاف باستخدا
 نعم 
 ال 
 ال ينطبق )ال توجد ىذه اؼبرافق( 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.بنعميف حاؿ اإلجابة 

ىل ىناؾ أي استخداـ للزئبق أو ؼبرّكبات الزئبق يف مرفق مل يكن موجوداً قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حي ز  -ٗ
[ ]معلومات ٙ؟ ]الفقرة عمليات التصنيع الواردة يف اؼبرفق باءلذي يستخدـ ذلك الطرؼ االنفاذ بالنسبة ل

 تكميلية[

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى توضيح الظروؼ.بنعميف حاؿ اإلجابة 

ىل مت تطوير أي مرفق َيستخِدـ أي عملية تصنيع أخرى ُيستخَدـ فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق عن عمد  -٘
 [ ]معلومات تكميلية[ٚاالتفاقية حي ز النفاذ؟ ]الفقرة ومل يكن موجوداً قبل تاريخ دخوؿ 

 نعم 
 ال 

تطوير أو ال ية اليت حاوؿ هبا الطرؼ الًتويج لعدـفي، يُرجى تقدًن اؼبعلومات عن الكبنعميف حاؿ اإلجابة 
]وأنو ال توجد بدائل متاحة خالية  الفوائد البيئية والصحيةؼبؤسبر األطراؼ  عن كيف أثبت ذلك الطرؼ

 .ن الزئبق وؾبدية تقنياً واقتصادياً توفر ىذه اؼبنافع[م
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 : تعدين الذىب الحرفي والَضيِّق النطاق7المادة 
      أكثر من كونو عدًن األمهية؟ َضي ق النطاؽ يف أراضي الطرؼ ىل تعدين وتصنيع الذىب اغبريف وال[ -ٕ[ ]-ٔ]

 [ٖ]الفقرة 
 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

 عن االنبعاثات[ ٛ، يرجى االنتقاؿ إىل اؼبادة بالاؿ اإلجابة ]يف ح
، ىل أبلغ الطرؼ األمانة بأف تعدين الذىب اغبريف والَضي ق النطاؽ يف أراضيو ىو بنعميف حاؿ اإلجابة 

 أكثر من كونو عدًن األمهية؟
 نعم 
 ال 

من استخداـ الزئبق ومركبات هبا[ ]ىل مت ازباذ خطوات[ للحد وؿ [ ]ىل عناؾ تدابَت معم-ٔ[ ]-ٕ]] 
، ومنع انبعاثات وإطبلقات الزئبق تعدين الذىب اغبريف والَضي ق النطاؽالزئبق، والتخلص منو حيثما أمكن، يف 

؟  داخل أراضي دولتكم يف بلد[ ٚ]الذي ىو أكثر من كونو عدًن األمهية[ ]رىنا باؼبادة  يف البيئةىذا التعدين من 
 [ٕ]الفقرة 

 نعم 
 ال 

 ، يُرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.[بنعم حاؿ اإلجابة يف
 )ب([ٖ)أ( وٖ]الفقرة  .ىل قاـ الطرؼ بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وقدمها لؤلمانة - ٖ

 نعم 
 ال 
 .جارٍ العمل  

)ج(، ما مل  ٚمن اؼبادة  ٖجيب ملؤه حسبما ما تقتضيو الفقرة  مكات لؽ آخر استعراضاأَرفِ يرجى ] - ٗ
حل موعده بعد[ ]ىل قدـ الطرؼ استعراضا كل ثبلث سنوات للتقدـ احملرز يف الوفاء كن موعده قد ي

 )ج([.ٖبالتزاماتو؟ ]الفقرة 
 نعم 
 ال 
 مل حيل بعد موعد استعراض الثبلث سنوات[ 

اؽبدؼ ىل تعاوف الطرؼ مع البلداف األخرى أو اؼبنظمات الدولية اؼبعنية أو مع كيانات أخرى لتحقيق  - ٘]
 من ىذه اؼبادة؟
 نعم 
 ال 
 [.، يُرجى تقدًن معلوماتبنعماإلجابة  ةيف حال
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 : اإلنبعاثات8المادة 
 ؟تندرِج يف فئة من فئات اؼبصادر الواردة يف اؼبرفق داؿىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر ذات صلة  -ٔ

 [ٖ]الفقرة 
 نعم 
 ال  
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ )  
، يُرجى ذكر التدابَت اؼبتخذة لضبط االنبعاثات الصادرة من تلك اؼبصادر ذات بنعمجابة يف حاؿ اإل] 

 [الصلة وبياف مدى فعالية تلك التدابَت
 [ 

على ]ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر جديدة ذات صلة النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق  -ٕ
ىا منذ ؤ نشاإاؼبرفق داؿ التفاقية ميناماتا مت نحو اؼببُت يف [ ]على الٛ)ج( من اؼبادة  ٕالفقرة يف احملدد النحو 

 [ٗ]الفقرة   ؟[دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرؼ
 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

اليت  (BAT/BEP)تدابَت أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية ذكر ا]، يُرجى بنعميف حاؿ اإلجابة 
أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات فريق توجيهات التدابَت الواردة يف ذت للمصادر اعبديدة مع مراعاة فنُ 

ية ىذه دبا يف ذلك فعالخفضها. حيثما أمكن،  االنبعاثات و، ضبطعتمدىا مؤسبر األطراؼ لااليت البيئية 
يّة لبلنبعاثات مالتدابَت. ويف حالة تطبيقك ذكر تتسق مع أفضل التقنيات.[ اُ  توضيح كيف، يرجى الِقَيم اغبد 

اليت أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية[  فريق التدابَت ]اليت ازبذىا الطرؼ[ ]اؼببينة يف توجيهات
 فعالية تلك التدابَت:[مدى ُاستخدمت يف ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات، وإذا كاف األمر كذلك، ما 

قنيات أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات البيئية على اؼبصادر اعبديدة يف مدة تطبيق ت ]ىل جرى
 ريخ دخوؿ االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟تابعد سنوات  ٘تتجاوز  ال

 نعم 
 )يرجى التوضيح([ ال 

[ 
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فريق  يف توجيهات ُتنعم، مت ازباذ تدابَت ]على النحو اؼبب اؼبصادر الثابتة اعبديدة
توجيهات فريق أفضل التقنيات اؼبتاحة/أفضل اؼبمارسات 

 البيئية[
 .[ذلك القيم اغبدية االنبعاثات يرجى تقدًن توضيح ]دبا يف

وجود  ال ينطبق )ال ال
ؼبصدر جديد ذي 

 صلة(

ؿبطات كهربائية تعمل 
 بالفحم

   

    مراجل صناعية تعمل بالفحم
عمليات الصهر والتحميص 

نتاج اؼبعادف اؼبستخدمة يف إ
 غَت اغبديدية

   

    مرافق حرؽ النفايات

    مرافق إنتاج آجر اإلظبنت

]] 
 
ىل مت ازباذ تدابَت بالنسبة ؼبصادر موجودة لدى طرؼ، وإذا كاف األمر كذلك ما مدى فعالية تلك  - ٖ]

 [٘التدابَت؟    ]الفقرة 

[ 
 

 نعم، مت ازباذ تدابَت القائمةاؼبصادر الثابتة 
 قدًن توضيحيرجى ت

منلك  ال ينطبق )ال ال
 رافقؼبىذه ا

    ؿبطات كهربائية تعمل بالفحم
    مراجل صناعية تعمل بالفحم

عمليات الصهر والتحميص اؼبستخدمة يف 
 إنتاج اؼبعادف غَت اغبديدية

   

    مرافق حرؽ النفايات

    مرافق إنتاج آجر اإلظبنت

]] 

طرؼ أي مصادر قائمة النبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو ىل توجد داخل أراضي ال - بديل ٖ]
 ؟ٛ)ىػ( من اؼبادة  ٕاحملدد يف الفقرة 
 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 
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وتقدًن تفاصيل بشأف التدابَت اإلجابة اؼبناسبة من بُت التدابَت اؼبذكورة أدناه يرجى اختيار بنعم ة بيف حاؿ اإلجا
بالنسبة لفئة مصدر موجود مع مراعاة التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر  ٛمن اؼبادة  ٕإطار الفقرة اؼبنفذة يف 
االنبعاثات وتوضيح التقدـ الذي ربرزه ىذه التدابَت يف اغبد من االنبعاثات مع مرور الوقت يف لضبط األطراؼ 

 ذات الصلة؛ىدؼ كّمي لضبط، وحيثما أمكن، ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر  .م أراضيك
يّة لبلنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛   الِقَيم اغبد 
 ستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛ا
 كة لضبط انبعاثات الزئبق؛اسًتاتيجية لضبط اؼبلّوثات اؼبتعددة ديكن أف توفر منافع مشًت  
 تدابَت بديلة ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة. 

سنوات  ٓٔيف مدة مل تتجاوز  ٛمن اؼبادة  ٕمت تنفيذ التدابَت بالنسبة للمصادر اؼبوجودة يف إطار الفقرة ىل 
 طرؼ؟للبعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة 

 نعم 
 (يُرجى التوضيح) ال 

سنوات من دخوؿ  ٘ىل أعد الطرؼ قائمة جرد لبلنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة ]يف غضوف  - ٗ
 [ٚاالتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو[؟ ]الفقرة 

 نعم 
 ال 

 سنوات ٘طيلة مل أكن عضوا  ]

 ، ىل احتفظ الطرؼ باعبرد الذي قاـ بو؟  بنعميف حاؿ اإلجابة 
 نعم 
 ال 

 [.االطبلع على ىذا اعبرد ]يرجى ذكر أين ديكن

سنوات من تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز  ٘جرد االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة يف فًتة مل تتجاوز ُوضع ]ىل 
 النفاذ بالنسبة للطرؼ؟

 نعم 
 [)يرجى التوضيح(ال  

 ؟ار الطرؼ وضع معايَت لتحديد اؼبصادر ذات الصلة اؼبشمولة بفئة للمصادرتىل اخ - ٘]
 منع 
 ال 
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يف  ٘ٚيرجى توضيح كيف أف اؼبعايَت بالنسبة ألي فئة تشمل على األقل  بنعم،يف حاؿ اإلجابة  
اؼبائة من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة وتوضيح كيف أخذ الطرؼ التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر 

 األطراؼ يف اغبسباف.

يت ستتخذ لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات ىل اختار الطرؼ إعداد خطة وطنية ربدد التدابَت ال - ٙ
 الصلة والغايات واألىداؼ والنتائج اؼبتوخاة منها؟ 

 نعم 
 ال 

سنوات  ٗتتجاوز  ىل قدـ الطرؼ خطتو الوطنية يف إطار ىذه اؼبادة يف فًتة ال بنعم،يف حاؿ اإلجابة  
 من دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لك؟

 نعم 
 يح()يرجى التوضال  

 : اإلطالقات9المادة 
 [ٗ]الفقرة     لئلطبلقات ذات الصلة؟  [ثابتة]ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر  -ٔ

 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

، يُرجى ذكر التدابَت اؼبتخذة لضبط اإلطبلقات الصادرة من اؼبصادر ذات الصلة بنعميف حاؿ اإلجابة  
 [٘]الفقرة  َت.وبياف مدى فعالية تلك التداب

 [ 
وات من سن ٘]يف غضوف  الطرؼ قائمة جبرد اإلطبلقات من اؼبصادر ذات الصلة]أعد[  [وضع]ىل  -ٕ

 [ٙ]الفقرة       ؟دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو[
 نعم 
 ال 

 سنوات ٘مل أكن عضوا طيلة  ]

 ، ىل احتفظ الطرؼ باعبرد الذي قاـ بو؟بنعميف حاؿ اإلجابة 
 نعم 
 ال 

 [اؼبعلومات]يرجى ذكر أين ديكن االطبلع على 

بالنسبة ؼبصدر ذي  ٜمن اؼبادة  ٘يرجى اختيار وتقدًن تفاصيل بشأف التدابَت اؼبنفذة يف إطار الفقرة  - ٖ]
 .مصلة وتوضيح التقدـ الذي ربرزه ىذه التدابَت اؼبطبَّقة يف اغبد من االنبعاثات مع مرور الوقت يف أراضيك
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يّة لبلنبعاثات بغية ضبط، وحيثما أمكن، خفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛ الِقَيم   اغبد 
 ستخداـ أفضل التقنيات اؼبتاحة وأفضل اؼبمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة؛ا
 ئبق؛اسًتاتيجية لضبط اؼبلّوثات اؼبتعددة ديكن أف توفر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الز  
 تدابَت بديلة ػبفض االنبعاثات من اؼبصادر ذات الصلة. 

] 

 : التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق، بخالف نفايات الزئبق11المادة 
ربتوي على  لكفالة االضطبلع بالتخزين اؼبؤّقت للزئبق ومركبات الزئبق اليت الازبذ الطرؼ تدابَت ىل  -ٔ

 [ٕ ]الفقرة    بيئياً؟ ةسليمبطريقة نفايات واؼبخصصة الستخداـ مسموح بو 
 نعم 
 ال 
 (يُرجى التوضيحال أعرؼ ) 

، يُرجى ذكر التدابَت اؼبتخذة لضماف إجراء مثل ذلك التخزين اؼبؤقت بطريقة بنعميف حاؿ اإلجابة 
 سليمة بيئياً مع بياف مدى فعالية تلك التدابَت.

 (2): نفايات الزئبق11المادة 
  ؟الذي يعود إىل الطرؼنفايات الزئبق النسبة لب ٔٔمن اؼبادة  ٖابَت اؼببينة يف الفقرة مت تنفيذ التدىل  - ٔ

 [ٖ]الفقرة 
 نعم 
 ال 

بياف مدى فعالية  ويرجى أيضا ٔٔمن اؼبادة  ٖ، يُرجى ذكر التدابَت اؼبتخذة وفقًا للفقرة بنعميف حاؿ اإلجابة 
 تلك التدابَت.

 ق داخل أراضي الطرؼ؟]ىل توجد مرافق إلدارة نفايات الزئب
 نعم 
 ال 
 )يرجى التوضيح(ال أعرؼ 

من اؼبادة  ٖ، ، يُرجى ذكر التدابَت اؼبتخذة لضماف إدارة نفايات الزئبق وفقاً للفقرة بنعميف حاؿ اإلجابة 
 [مع بياف مدى فعالية تلك التدابَت. ٔٔ

                                                      
 تفاقية بازؿ.اينبغي لؤلطراؼ أف تأخذ يف اغبسباف اإلببلغ اؼبماثل يف إطار   (ٕ)
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 : المواقع الملوثة بالزئبق12المادة 
تحديد وتقييم اؼبواقع اؼبلوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق داخل ليات اسًتاتيجلوضع الطرؼ سعى ىل  -ٔ

 [ٔ]الفقرة     أراضيو؟ 
 نعم 
 ال 

 حييرجى التوض

 : الموارد واآلليات المالية13المادة ]
ىل َقدَّـ الطرؼ، يف حدود قدراتو، موارد فيما يتعلق باألنشطة الوطنية اليت يُقصد هبا تنفيذ االتفاقية وفقاً  -ٔ

 [ٔ]الفقرة       ساتو وأولوياتو وخططو وبراؾبو الوطنية؟ لسيا
 نعم 
 (يُرجى ذكر السببال ) 
 (يُرجى ربديدىاأخرى ) 

 [ٕٔ]الفقرة  ىل ساىم الطرؼ، يف حدود قدراتو، يف آلية توفَت اؼبوارد اؼبالية؟ -ٕ
 ]معلومات تكميلية[

 (يُرجى التأشَت على مربع واحد فقط)
 (يُرجى التحديدنعم ) 
 (يُرجى ذكر السببال ) 
 (معلومات إعطاء يُرجىأخرى ) 

ىل َقدَّـ الطرؼ موارد مالية ؼبساعدة األطراؼ من البلداف النامية و/أو األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا  -ٖ
  دبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خبلؿ اؼبصادر أو القنوات الثنائية واإلقليمية واؼبتعددة األطراؼ األخرى؟

 ]معلومات تكميلية[ [ٖ]الفقرة 
 (يُرجى التأشَت على مربع واحد فقط)

 (يُرجى التحديدنعم ) 
 ال )يُرجى ذكر السبب( 
 (يُرجى إعطاء معلوماتأخرى ) 

 : بناء القدرات والمساعدة الِتقنية ونقل التكنولوجيا14المادة 
عمبلً  لطرؼ آخر يف االتفاقيةالتقنية  لتقدًن اؼبساعدة يف بناء القدرات أو اؼبساعدة الطرؼتعاوف ىل  -ٔ

 [ٔ]الفقرة    ؟ ٗٔباؼبادة 
 (.يُرجى ربديد ذلك)  نعم 

 (.يُرجى ربديد ذلك) ال 
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   ؟ٗٔىل حصل الطرؼ على مساعدة يف ؾباؿ بناء القدرات أو على مساعدة تِقنية عمبًل باؼبادة  -ٕ
 [    ]معلومات تكميلية[ٔالفقرة ]

 (تحديد اليُرجى نعم ) 
 (التحديديُرجى ال ) 

 [النمو اؼبتقدمة بلدافالطرؼ من ال -ال ]
ساعدة يف ؾباؿ بناء القدرات أو يف حاؿ اإلجابة بنعم، ىل اعترب الطرؼ أنو حصل على ما يكفي من اؼب]

 يرجى التوضيح[اؼبساعدة الِتقنية ]ونقل التكنولوجيا[ لتنفيذ أحكاـ االتفاقية؟ 
طوير ونقل ونشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئيًا وسبل اغبصوؿ ىل قاـ الطرؼ بتعزيز وتيسَت ت -ٖ

 [ٖعليها؟      ]الفقرة 
 ()يرجى التأشَت على مربع واحد فقط

 (يُرجى التحديدنعم ) 
 (يُرجى ذكر السببال ) 
 (إعطاء معلومات  يُرجىأخرى ) 

 : الجوانب الصحية16المادة ]
 [ٔ]الفقرة      ؟[ٙٔ من اؼبادة ٔوفقاً للفقرة ]للجمهور ىل ازبذت تدابَت لتوفَت اؼبعلومات  -ٔ

 نعم 
 ال 

 التدابَت اليت ازبذتاذكر  ،بنعميف حاؿ اإلجابة 
 ، ما مدى فعالية ىذه التدابَت؟بنعميف حاؿ اإلجابة 

 : تبادل المعلومات17المادة 
 [ٔ]الفقرة      ؟[ٚٔادة من اؼب ٔلفقرة ]الواردة يف ااؼبعلومات ]نوع[ ىل َيسَّر الطرؼ تبادؿ  - ٔ

 نعم 
 ال 

 ، ما موضوع اؼبعلومات اليت مت تبادؽبابنعميف حاؿ اإلجابة ]
 ، ىل مت تبادؿ اؼبعلومات:بنعميف حاؿ اإلجابة 

 بشكل مباشر عن طريق األمانة؟ ( أ)
 نعم 
 ال 

اد بالتعاوف مع اؼبنظمات األخرى ذات الصلة، دبا فيها أمانات االتفاقيات اؼبتعلقة باؼبو  ( ب)
 الكيميائية والنفايات؟

 نعم 
 [ال 
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 : إعالم الجمهور وتوعيتو وتثقيفو18المادة 
 من اؼبادة ٔلفقرة ا[ ]لتعزيز وتيسَت توفَت نوع اؼبعلومات الواردة يف لتوفَت اؼبعلومات]ىل ازبذت تدابَت  - ٔ

 [ٔ]الفقرة  ؟[ للجمهور ٛٔ
 نعم 
 ال 

 َت اليت ازبذت ومدى فعالية تلك التدابَت.، يُرجى ذكر التداببنعميف حاؿ اإلجابة 

 : البحوث والتطوير والرصد19المادة 
 [ٔ[      ]الفقرة ؟د ث أو تطوير أو رصو حبأي بالطرؼ أجرى ىل  - ٔ]

 نعم 
 ال 

 جراءات ]وأي معلومات عن مدى فعاليتها[اإل ىذهذكر  ، يُرجىبنعميف حاؿ اإلجابة 
 

 : خطط التنفيذ21المادة ]
 [ٔ]الفقرة     َوضع الطرؼ خطة تنفيذ للوفاء بالتزاماتو دبوجب االتفاقية؟ ىل  - ٔ

 نعم 
 ال 

 ، ىل ُعرضت اػبطة على األمانة؟بنعميف حاؿ اإلجابة 
 نعم  
  ال 

 [ٔ، الفقرة ٕٔ]اؼبادة  في تحقيق أىداف االتفاقية التحديات المحتملةالجزء جيم: تعليقات بشأن 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 [تكميلية]معلومات يغ والتحسينات المحتملة تبلالجزء دال: تعليقات بشأن ال

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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 لخامساالمرفق 

 مشروع النظام الداخلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
 مقدمة -أواًل 

 1المادة 
يعقد وفقاً ميناماتا بشأف الزئبق ينطبق ىذا النظاـ الداخلي على أي اجتماع ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية 

 اقية.من االتف ٖٕللمادة 
 2المادة 

 ألغراض ىذا النظاـ:
 ٓٔ، اليت اعتمدت يف كوماموتو، يف الياباف، يف ميناماتا بشأف الزئبقتعٍت اتفاقية ‘‘ االتفاقية’’ - ٔ

 ؛ٖٕٔٓتشرين األوؿ/أكتوبر 
 )ز( من االتفاقية؛ ٕيعٍت طرؼ يف االتفاقية على كبو ما ىو معرؼ يف اؼبادة ‘‘ الطرؼ’’ - ٕ
 من االتفاقية؛ ٖٕيعٍت مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية اؼبنشأ دبوجب اؼبادة ‘‘ راؼمؤسبر األط’’ - ٖ
من  ٖٕيعٍت أي اجتماع عادي أو استثنائي ؼبؤسبر األطراؼ يعقد وفقًا للمادة ‘‘ االجتماع’’ - ٗ

 االتفاقية؛
 تفاقية؛)ي( من اال ٕتعٍت أي منظمة معّرفة يف اؼبادة ‘‘ منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي’’ - ٘
من ىذا  ٕٕمن اؼبادة  ٕأو  ٔيعٍت رئيس مؤسبر األطراؼ اؼبنتخب وفقًا للفقرتُت ‘‘ الرئيس’’ - ٙ

 النظاـ الداخلي؛
 من االتفاقية؛ ٕٗمن اؼبادة  ٔتعٍت األمانة اؼبنشأة دبوجب الفقرة ‘‘ األمانة’’ - ٚ
 من االتفاقية؛ ٖٕاؼبادة  )أ( من ٘تعٍت أي ىيئة تنشأ عمبًل بالفقرة ‘‘ اؽبيئة الفرعية’’ - ٛ
تعٍت األطراؼ اغباضرة يف االجتماع الذي جيري فيو تصويت وُتديل ‘‘ األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة’’ - ٜ

 بصوت إجيايب أو سليب. ال تعد األطراؼ اليت سبتنع عن التصويت أطرافاً مصوتة؛
 يعٍت الرئيس أو الرئيسُت اؼبشاركُت، حسب االقتضاء.‘‘ الرئيس’’ - ٓٔ

 االجتماعات -ثانياً 
 3المادة 

تعقد اجتماعات األطراؼ يف مقر األمانة، ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خبلؼ ذلك أو تتخذ األمانة 
 ترتيبات مناسبة أخرى بالتشاور مع األطراؼ.
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 4المادة 
ية بعد يعقد االجتماعاف العادياف الثاين والثالث ؼبؤسبر األطراؼ سنويًا وتعقد االجتماعات العاد - ٔ

 ذلك مرة كل سنتُت، ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خبلؼ ذلك.
يقرر مؤسبر األطراؼ، يف كل اجتماع عادي، تاريخ انعقاد االجتماع العادي التايل ومدتو. وينبغي  - ٕ

أف يسعى مؤسبر األطراؼ إىل تفادي عقد ىذه االجتماعات يف وقت جيعل حضور عدد كبَت من الوفود أمراً 
 عسَتاً.
تعقد االجتماعات االستثنائية ؼبؤسبر األطراؼ يف األوقات اليت حيددىا إما مؤسبر األطراؼ يف  - ٖ

اجتماع عادي، أو بناء على طلب كتايب يقدمو أي طرؼ، بشرط أف حيظى ىذا الطلب، خبلؿ تسعُت يوماً من 
 تاريخ إببلغ األمانة األطراؼ بو، بتأييد ثلث األطراؼ على األقل.

عقد أي اجتماع استثنائي بناء على طلب كتايب مقدـ من طرؼ ما، يعقد االجتماع يف يف حالة  - ٗ
من  ٖموعد ال يتجاوز تسعُت يومػاً من تاريخ حصوؿ الطلب على تأييد ثلث األطراؼ على األقل، وفقًا للفقرة 

 ىذا النظاـ الداخلي.
 5المادة 

اع عادي أو استثنائي قبل ستُت يومًا على زبطر األمانة صبيع األطراؼ بتاريخ ومكاف انعقاد أي اجتم
 األقل من التاريخ اؼبزمع لبدء االجتماع.

 المراقبون -ثالثاً 
 6المادة 
جيوز لؤلمم اؼبتحدة ووكاالهتا اؼبتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألية دولة ليست طرفًا يف  - ٔ

من االتفاقية، أف سبثل يف  ٖٔمن اؼبادة  ٘إليها يف الفقرة  االتفاقية، والكيانات اليت تقـو بتشغيل اآللية اؼبشار
 االجتماعات بصفة مراقبُت.

جيوز ؽبؤالء اؼبراقبُت، بناء على دعوة من الرئيس، اؼبشاركة دوف أف يكوف ؽبم حق التصويت، يف  - ٕ
 أعماؿ أي اجتماع، ما مل يعًتض على ذلك ثلث األطراؼ اغباضرة يف االجتماع، على األقل.

 7لمادة ا
أي ىيئة أو وكالة، وطنية كانت أو دولية، حكومية كانت أو غَت حكومية مؤىلة يف اؼبسائل اليت  - ٔ

تشملها االتفاقية، تكوف قد أبلغت األمانة برغبتها يف أف تكوف فبثلة يف اجتماع بصفة مراقب جيوز قبوؽبا بتلك 
 اضرة.الصفة، ما مل يعًتض على ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراؼ اغب

جيوز ؽبؤالء اؼبراقبُت، بناء على دعوة من الرئيس، اؼبشاركة دوف أف يكوف ؽبم حق التصويت يف  - ٕ
أعماؿ أي اجتماع، يف اؼبسائل اليت تكوف ؿبل اىتماـ مباشر للهيئة أو الوكالة اليت ديثلوهنا، ما مل يعًتض على 

 ذلك ثلث األطراؼ اغباضرة يف االجتماع على األقل.
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 8 المادة
زبطر األمانة اعبهات اليت حيق ؽبا أف تكوف فبثلة بصفة مراقبُت، واعبهات اليت أبلغت األمانة برغبتها يف أف 

 من النظاـ الداخلي، دبواعيد ومكاف االجتماع التايل. ٚو ٙتكوف فبثلة، عمبًل باؼبادتُت 
 جدول األعمال -رابعاً 

 9المادة 
 األعماؿ اؼبؤقت لكل اجتماع. تعد األمانة، باالتفاؽ مع الرئيس، جدوؿ

 11المادة 
 يتضمن جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت لكل اجتماع عادي، حسب االقتضاء:

 منها؛ ٖٕناشئة عن مواد االتفاقية، دبا يف ذلك البنود احملددة يف اؼبادة البنود ال -ٔ
 البنود اليت تقرر إدراجها أثناء اجتماع سابق؛ -ٕ
 من ىذا النظاـ الداخلي؛ ٙٔ البنود اؼبشار إليها يف اؼبادة -ٖ
 اؼبيزانية اؼبقًتحة باإلضافة إىل كل اؼبسائل اؼبتعلقة باغبسابات والًتتيبات اؼبالية؛ -ٗ
 أي بند يقًتحو أحد األطراؼ إذا تسلمتو األمانة قبل تعميم جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت. -٘
 11المادة 

غات الرظبية ؼبؤسبر األطراؼ، لكل اجتماع تصدر األمانة، جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت والوثائق الداعمة بالل
 عادي، وتوزعها على األطراؼ قبل افتتاح االجتماع بستة أسابيع على األقل.

 12المادة 
تدرج األمانة، باالتفاؽ مع الرئيس، أي بند يكوف أحد األعضاء األطراؼ قد اقًتحو وتسلمتو األمانة بعد 

 ن قبل افتتاح االجتماع، يف جدوؿ أعماؿ مؤقت تكميلي.صدور جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت الجتماع عادي، ولك
 13المادة 

جيوز ؼبؤسبر األطراؼ، لدى إقرار جدوؿ األعماؿ، أف يضيف أو حيذؼ أو يرجئ أو يعدؿ أي بنود. وال 
 جيوز أف تضاؼ إىل جدوؿ األعماؿ إال البنود اليت يعتربىا مؤسبر األطراؼ عاجلة وىامة.

 14المادة 
ماؿ اؼبؤقت ألي اجتماع استثنائي على البنود اليت اقًتح مؤسبر األطراؼ النظر فيها يف يقتصر جدوؿ األع

اجتماع عادي أو اؼبقًتحة يف طلب عقد االجتماع االستثنائي. ويوزع جدوؿ األعماؿ على األطراؼ يف نفس 
 الوقت الذي يوزع فيو اإلخطار باالجتماع االستثنائي.
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 15المادة 
ر األطراؼ تقريرًا عن اآلثار اإلدارية واؼبالية اؼبًتتبة على كل بنود جدوؿ األعماؿ تقدـ األمانة إىل مؤسب

اؼبوضوعية اؼبعروضة على االجتماع، قبل النظر فيها. وال ينظر مؤسبر األطراؼ يف أي من بنود جدوؿ األعماؿ 
ألمانة عن اآلثار اإلدارية اؼبوضوعية ىذه إال بعد مضي شباين وأربعُت ساعة على األقل من تسلمو تقريرًا من ا

 واؼبالية اؼبًتتبة على ذلك البند، ما مل يقرر اؼبؤسبر خبلؼ ذلك.
 16المادة 

يدرج أي بند من بنود جدوؿ أعماؿ اجتماع عادي مل يستكمل النظر فيو خبلؿ ذلك االجتماع، بصورة 
 ر األطراؼ خبلؼ ذلك.تلقائية يف جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت لبلجتماع العادي التايل، ما مل يقرر مؤسب

 التمثيل ووثائق التفويض -خامساً 
 17المادة 

يكوف كل طرؼ مشًتؾ يف االجتماع فبثبًل بوفد يتألف من رئيس الوفد وغَته من اؼبمثلُت واؼبمثلُت اؼبناوبُت 
 واؼبستشارين اؼبعتمدين، حسب اغباجة.

 18المادة 
 ثل بتعيُت من رئيس الوفد.جيوز للممثل اؼبناوب أو اؼبستشار أف يتوىل مهاـ اؼبم

 19المادة 
تقدـ وثائق تفويض اؼبمثلُت وكذلك أظباء اؼبمثلُت اؼبناوبُت واؼبستشارين إىل األمانة يف موعد أقصاه أربع 
وعشروف ساعة بعد افتتاح االجتماع إف أمكن. وجيب موافاة األمانة بأي تغيَت الحق يف تكوين الوفود. وتصدر 

ئيس الدولة أو اغبكومة، أو عن وزير الشؤوف اػبارجية، ويف حالة منظمة إقليمية وثائق التفويض إما عن ر 
 للتكامل االقتصادي، عن السلطة اؼبختصة يف تلك اؼبنظمة.

 21المادة 
 يفحص مكتب أي اجتماع وثائق التفويض ويقدـ تقريره عنها إىل مؤسبر األطراؼ.

 21المادة 
بصفة مؤقتة، ريثما يتخذ مؤسبر األطراؼ قرارًا بشأف قبوؿ وثائق للممثلُت اغبق يف اؼبشاركة يف االجتماع 

 تفويضهم.
 أعضاء المكتب -سادساً 

 22المادة 
يتم يف بداية االجتماع العادي األوؿ ؼبؤسبر األطراؼ، انتخاب رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل  - ٔ

ل ىؤالء أعضاء مكتب مؤسبر أحدىم بصفة ُمق رر، من بُت فبثلي األطراؼ اغباضرة يف االجتماع، ويشك
األطراؼ. وتكوف كل ؾبموعة من اجملموعات اإلقليمية اػبمس لؤلمم اؼبتحدة فبثلة بعضوين أثنُت من أعضاء 
اؼبكتب. ويظل أعضاء اؼبكتب يف مناصبهم حىت اختتاـ االجتماع العادي الثاين ؼبؤسبر األطراؼ، دبا يف ذلك أي 

 ة.اجتماع استثنائي يعقد خبلؿ تلك الفًت 
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يف االجتماع العادي الثاين واالجتماعات العادية البلحقة ؼبؤسبر األطراؼ، يُنتخب من بُت فبثلي  - ٕ
األطراؼ اغباضرة يف االجتماع رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل أحدىم كمقرر، يشكل ىؤالء مكتب مؤسبر 

فبثلة بعضوين اثنُت من أعضاء  األطراؼ. وتكوف كل ؾبموعة من اجملموعات اإلقليمية اػبمس لؤلمم اؼبتحدة
اؼبكتب. ويبدأ أعضاء اؼبكتب شغل مناصبهم من اختتاـ االجتماع الذي مت انتخاهبم فيو، ويظلوف يف مناصبهم 

 حىت اختتاـ االجتماع العادي التايل ؼبؤسبر األطراؼ، دبا يف ذلك أي اجتماع استثنائي يعقد خبلؿ تلك الفًتة.
رر يف العادة للتناوب فيما بُت اجملموعات اإلقليمية لؤلمم اؼبتحدة. وال خيضع منصبا الرئيس واؼبق - ٖ

 جيوز ألي عضو منتخب أف يعمل يف اؼبكتب، ألكثر من فًتتُت متتاليتُت.
يشًتؾ الرئيس يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ بصفتو تلك وال جيوز لو يف الوقت ذاتو أف ديارس  - ٗ

، فبثبًل آخر حيق لو سبثيل ذلك الطرؼ يف االجتماعات وفبارسة حق حقوؽ فبثل لطرؼ. ويعُت الطرؼ اؼبعٍت
 التصويت.

 يكوف رؤساء اؽبيئات الفرعية، أعضاء يف اؼبكتب حبكم مناصبهم. - ٘
 23المادة 
يقـو الرئيس، باإلضافة إىل السلطات اؼبخولة لو يف مواضع أخرى دبقتضى أحكاـ ىذا النظاـ،  - ٔ

س اعبلسات، وضماف مراعاة أحكاـ ىذا النظاـ، وإعطاء حق الكلمة، أًت يتتامو، و بإعبلف افتتاح االجتماع واخ
وطرح اؼبسائل للتصويت، وإعبلف القرارات. ويبت الرئيس يف نقاط النظاـ وتكوف لو، رىنًا دبراعاة أحكاـ ىذا 

 النظاـ، سيطرة تامة على سَت اعبلسات وعلى حفظ النظاـ فيها.
ى مؤسبر األطراؼ إقفاؿ قائمة اؼبتكلمُت، وربديد الوقت اؼبسموح بو جيوز للرئيس أف يقًتح عل - ٕ

للمتكلمُت، وعدد اؼبرات اليت جيوز فيها لكل فبثل أف يتكلم يف مسألة ما، وتأجيل اؼبناقشة أو إقفاؽبا، وتعليق 
 اعبلسة أو رفعها.

 .يظل الرئيس، يف فبارساتو ؼبهاـ ذلك اؼبنصب، خاضعاً لسلطة مؤسبر األطراؼ - ٖ
 24المادة 
يُعُت  الرئيس، إذا تغيب بصورة مؤقتة عن اجتماع أو عن أي جزء منو، أحد نوابو للنهوض دبهاـ  - ٔ

 الرئيس. وال جيوز للرئيس اؼبعُت على ىذا النحو أف ديارس يف الوقت نفسو حقوؽ فبثل لطرؼ.
 يس.يكوف لنائب الرئيس الذي يقـو بدور الرئيس نفس صبلحيات وواجبات الرئ - ٕ
 25المادة 

إذا استقاؿ أحد أعضاء اؼبكتب، أو عجز عن إكماؿ فًتة الوالية اؼبسندة إليو أو عن أداء مهاـ ذلك 
اؼبنصب، يقـو الطرؼ اؼبعٍت بتسمية فبثل للطرؼ نفسو ليحل ؿبل عضو اؼبكتب اؼبذكور، ؼبا تبقى من فًتة ذلك 

 العضو.
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 الهيئات الفرعية -سابعاً 
 26المادة 

، يطبق ىذا النظاـ، مع إجراء التعديبلت اليت يقتضيها ٖٔإىل  ٕٛا ىو منصوص عليو يف اؼبواد باستثناء م
 اختبلؼ اغباؿ، على اجتماعات اؽبيئات الفرعية، رىناً بأي تعديبلت يقررىا مؤسبر األطراؼ.

 27المادة 
اؽبيئات الفرعية ما  من االتفاقية، أف ينشئ من ٖٕ)أ( من اؼبادة  ٘ؼبؤسبر األطراؼ، دبوجب الفقرة  - ٔ

 يراه الزماً لتنفيذ االتفاقية.
تكوف اجتماعات اؽبيئات الفرعية علنية ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ أو اؽبيئة الفرعية اؼبعينة خبلؼ  - ٕ

 ذلك.
 28المادة 

يف حالة اؽبيئة الفرعية اليت ال تكوف مفتوحة باب العضوية، يشكل حضور أغلبية بسيطة من األطراؼ اليت 
 يعينها مؤسبر األطراؼ لبلشًتاؾ يف تلك اؽبيئة الفرعية نصاباً قانونياً.

 29المادة 
يبت مؤسبر األطراؼ يف مواعيد اجتماعات اؽبيئات الفرعية، مع اإلحاطة علمًا بأية مقًتحات بعقد ىذه 

 االجتماعات باالقًتاف مع اجتماعات مؤسبر األطراؼ.
 31المادة 

ي ىيئة فرعية، ما مل يقرر اؼبؤسبر خبلؼ ذلك، مع إيبلء االعتبار الواجب ينتخب مؤسبر األطراؼ رئيس أ
للتناوب. وتنتخب كل ىيئة فرعية أعضاء مكتبها، باستثناء الرئيس. ويتم انتخاب أعضاء مكاتب اؽبيئات 

 تُت متتاليتُت.الفرعية ىذه مع اؼبراعاة الواجبة ؼببدأ التمثيل اعبغرايف العادؿ، وال جيوز ؽبم العمل ألكثر من والي
 31المادة 

حيدد مؤسبر األطراؼ اؼبسائل اليت ستنظر فيها كل ىيئة فرعية، وجيوز للرئيس، بناء على طلب رئيس اؽبيئة 
 الفرعية اؼبعنية، أف يعدؿ توزيع العمل.

 األمانة - ثامناً 
 32المادة 
تماعات مؤسبر األطراؼ ديارس رئيس األمانة أو فبثل رئيس األمانة، مهاـ ذلك اؼبنصب يف كل اج - ٔ

 وىيئاتو الفرعية.
يضع رئيس األمانة الًتتيبات لتوفَت ما يلـز من اؼبوظفُت واػبدمات ؼبؤسبر األطراؼ وىيئاتو الفرعية،  - ٕ

ضمن حدود اؼبوارد اؼبتاحة. ويتوىل رئيس األمانة إدارة وتوجيو اؼبوظفُت واػبدمات ويزود مكتب مؤسبر األطراؼ 
 ا يكوف مبلئماً من الدعم واؼبشورة.وىيئاتو الفرعية دب
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 33المادة 
منها، تتوىل األمانة، وفقًا ؽبذا النظاـ،  ٕٗباإلضافة إىل الوظائف احملددة يف االتفاقية، وخباصة يف اؼبادة 

 يلي: ما
 توفَت الًتصبة الشفوية يف االجتماعات؛ -ٔ
 وصبع وثائق االجتماع وترصبتها واستنساخها وتوزيعها؛ -ٕ
 ر وتوزيع الوثائق الرظبية لبلجتماع؛ونش -ٖ
 وإعداد التسجيبلت الصوتية لبلجتماع وازباذ الًتتيبات غبفظها؛ -ٗ
 وازباذ الًتتيبات غبفظ وثائق االجتماع وصوهنا. -٘

 تسيير األعمال - تاسعاً 
 34المادة 

 تكوف جلسات مؤسبر األطراؼ جلسات علنية، ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خبلؼ ذلك.
 35ة الماد

ال يعلن الرئيس افتتاح جلسات االجتماع أو يسمح بإجراء اؼبناقشات إال إذا كاف ثلث عدد  - ٔ
األطراؼ يف االتفاقية على األقل حاضراً، ويستدعي ازباذ أي قرار حضور ثلثي األطراؼ يف االتفاقية على 

 األقل.
شأف مسألة تدخل يف نطاؽ وألغراض البت يف اكتماؿ النصاب القانوين من أجل ازباذ قرار ب - ٕ

اختصاص منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، سبارس تلك اؼبنظمة حقها يف التصويت بإدالئها بعدد من 
 من االتفاقية. ٕٛمن اؼبادة  ٕاألصوات مساٍو لعدد الدوؿ األعضاء فيها وفقاً للفقرة 

 36المادة 
األطراؼ دوف اغبصوؿ على إذف مسبق  ال جيوز ألحد تناوؿ الكلمة يف جلسة من جلسات مؤسبر - ٔ

، يعطي الرئيس الكلمة للمتكلمُت حسب ترتيب ٔٗو ٜٖو ٖٛو ٖٚمن الرئيس. ومع مراعاة أحكاـ اؼبواد 
طلبهم إياىا. وتتوىل األمانة وضع قائمة هبؤالء اؼبتكلمُت. وجيوز للرئيس أف يطلب من أحد اؼبتكلمُت مراعاة 

 باؼبوضوع قيد البحث. النظاـ إذا كانت مبلحظاتو ال تتصل
جيوز ؼبؤسبر األطراؼ، بناء على اقًتاح من الرئيس أو من أي طرؼ من األطراؼ، أف حيدد الوقت  - ٕ

اؼبسموح بو لكل متكلم، وعدد اؼبرات اليت جيوز فيها لكل فبثل أف يتكلم يف مسألة ما. وقبل ازباذ قرار يف ىذا 
يداً القًتاح ربديد ىذا الوقت والثنُت يف معارضتو. وإذا حدد وقت الشأف، يسمح الثنُت من اؼبمثلُت بالتكلم تأي

 الكبلـ يف اؼبناقشة وذباوز أحد اؼبتكلمُت الوقت اؼبخصص لو، يطلب الرئيس إليو مراعاة النظاـ دوف إبطاء.
 37المادة 

لك اؽبيئة جيوز إعطاء األسبقية لرئيس أو مقرر أي ىيئة فرعية، من أجل شرح النتائج اليت خلصت إليها ت
 الفرعية.
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 38المادة 
أثناء مناقشة أي مسألة، جيوز ألي فبثل أف يثَت نقطة نظاـ يف أي وقت، ويبت الرئيس فوراً يف نقطة النظاـ 
تلك وفقًا ألحكاـ ىذا النظاـ. وجيوز للممثل أف يطعن يف قرار الرئيس. ويطرح الطعن للتصويت فوراً، ويبقى 

و أغلبية األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة. وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة نظاـ أف قرار الرئيس قائماً ما مل تبطل
 يتكلم يف مضموف اؼبسألة قيد اؼبناقشة.

 39المادة 
يطرح للتصويت أي اقًتاح يدعو إىل البت يف مسألة اختصاص مؤسبر األطراؼ يف مناقشة أي مسالة أو يف 

وذلك قبل مناقشة اؼبسألة أو التصويت على اؼبقًتح أو التعديل موضع  اعتماد مقًتح أو تعديل ؼبقًتح مقدـ إليو،
 النظر.

 41المادة 
تقدـ األطراؼ عادة اؼبقًتحات والتعديبلت للمقًتحات كتابة بإحدى اللغات الرظبية وتسلم إىل األمانة 

أو يطرح للتصويت يف اليت تعمم نسخًا منها على الوفود. وكقاعدة عامة، ال يناقش أي مقًتح أو تعديل ؼبقًتح 
أي جلسة ما مل تكن قد عممت نسخ منو على الوفود يف موعد أقصاه اليـو السابق النعقاد تلك اعبلسة. على 
أنو جيوز للرئيس، أف يأذف دبناقشة اؼبقًتحات أو التعديبلت للمقًتحات أو االقًتاحات اإلجرائية والنظر فيها، 

بلت أو االقًتاحات اإلجرائية قد عممت أو إذا كانت مل تعمم إال يف حىت إذا مل تكن ىذه اؼبقًتحات أو التعدي
 اليـو نفسو.

 41المادة 
، تعطى االقًتاحات اإلجرائية التالية حسب الًتتيب اؼببُت أدناه، ٖٛرىنًا دبراعاة أحكاـ اؼبادة  - ٔ

 أسبقية على صبيع اؼبقًتحات أو االقًتاحات اإلجرائية األخرى:
 تعليق اعبلسة؛ )أ(

 ورفع اعبلسة؛ )ب(
 ورفع اؼبناقشة يف اؼبسألة قيد البحث؛ )ج(
 وإقفاؿ باب اؼبناقشة يف اؼبسألة قيد البحث. )د(
)أ( إىل )د( من ىذه اؼبادة إال  ٔال دينح اإلذف بالكبلـ يف أي اقًتاح إجرائي يندرج يف إطار الفقرة  - ٕ

ح اإلجرائي، واثنَػُْتِ معارَضُت لو، وبعد ذلك يطرح إىل مقدـ االقًتاح باإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لبلقًتا 
 االقًتاح للتصويت على الفور.

 42المادة 
جيوز ؼبقدـ اؼبقًتح أو االقًتاح اإلجرائي أف يسحبو يف أي وقت قبل بدء التصويت عليو، بشرط أال يكوف 

 اؼبسحوب. قد مت تعديلو. وجيوز ألي طرؼ آخر أف يعيد تقدًن اؼبقًتح أو االقًتاح اإلجرائي
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 43المادة 
مىت أعتمد مقًتح أو رفض، ال جيوز إعادة النظر فيو يف نفس االجتماع، ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ ذلك 
بأغلبية ثلثي األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة. وال يسمح بالكبلـ يف االقًتاح اإلجرائي بإعادة النظر إال ؼبقدمو وؼبؤيد 

 ك يطرح االقًتاح اإلجرائي للتصويت على الفور.واحد آخر والثنُت معارضُت، وبعد ذل
 التصويت -عاشراً 

 44المادة 
 من ىذه اؼبادة. ٕيكوف لكل طرؼ صوت واحد، باستثناء ما ُنص عليو يف الفقرة  - ٔ
سبارس اؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف اؼبسائل الواقعة يف نطاؽ اختصاصاهتا، حقها  - ٕ

األصوات مساو لعدد الدوؿ األعضاء فيها اليت تكوف أطرافًا يف االتفاقية. وال سبارس ىذه يف التصويت بعدد من 
 اؼبنظمة حق التصويت إذا مارست أي دولة عضو فيها حقها يف التصويت، والعكس بالعكس.

 45المادة 
ية. تبذؿ األطراؼ قصارى جهدىا للتوصل إىل اتفاؽ بتوافق اآلراء بشأف صبيع اؼبسائل اؼبوضوع - ٔ

]فإذا استنفدت صبيع اعبهود للتوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إىل أي اتفاؽ، يتخذ القرار كحل أخَت، 
 ٗبأغلبية ثلثي أصوات األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة، ما مل تنص االتفاقية أو القواعد اؼبالية اؼبشار إليها يف الفقرة 

 لي ىذا، على خبلؼ ذلك.[من االتفاقية، أو النظاـ الداخ ٖٕمن اؼبادة 
 تتخذ قرارات مؤسبر األطراؼ يف اؼبسائل اإلجرائية بأغلبية أصوات األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة. - ٕ
إذا ثار خبلؼ حوؿ ما إذا كانت مسألة ما ذات طابع إجرائي أو موضوعي تعرب اؼبسألة ذات  - ٖ]

الفصل للتصويت فوراً، ]ويبقى قرار الرئيس  طابع موضوعي.[ ]يفصل الرئيس يف األمر. ويطرح أي طعن يف ىذا
قائمًا ما مل تبطلو أغلبية األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة.[[ ]وتعامل اؼبسألة كمسألة موضوعية، ما مل تقرر أغلبية 

 ثلثي األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة أهنا إجرائية.[[
، جُيرى تصويت ثاف. إذا انقسمت األصوات بالتساوي يف تصويت على مسائل غَت االنتخابات - ٗ

 فإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف ىذا التصويت أيضاً يعترب اؼبقًتح مرفوضاً.
 46المادة 

إذا تعلق مقًتحاف أو أكثر دبسألة واحدة، يصوت مؤسبر األطراؼ على اؼبقًتحات حسب ترتيب تقدديها، 
ح من ىذه اؼبقًتحات، أف يقرر ما ما مل يقرر خبلؼ ذلك. وجيوز ؼبؤسبر األطراؼ، بعد كل تصويت على مقًت 

 إذا كاف سيصوت على اؼبقًتح الذي يليو.
 47المادة 
جيوز ألي فبثل أف يطلب إجراء تصويت مستقل على أي من أجزاء مقًتح أو تعديل ؼبقًتح.  - ٔ

ويستجيب الرئيس ؽبذا الطلب ما مل يعًتض أحد األطراؼ على ذلك. وإذا أثَت اعًتاض على طلب التجزئة، 
أذف الرئيس الثنُت من اؼبمثلُت بالكبلـ، أحدمها يف تأييد االقًتاح واآلخر يف معارضتو، وبعد ذلك يطرح ي

 االقًتاح للتصويت على الفور. وجيوز للرئيس أف حيدد الوقت اؼبسموح بو لكل متكلم.
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للمقًتح اليت مت  أو اعتمد، تطرح أجزاء اؼبقًتح أو التعديل ٔإذا أجيب الطلب اؼبشار إليو يف الفقرة  - ٕ
إقرارىا، للتصويت عليها ؾبتمعة. وإذا رفضت صبيع أجزاء منطوؽ مقًتح أو تعديل يعترب اؼبقًتح أو التعديل 

 مرفوضاً دبجموعو.
 48المادة 

يعترب أي اقًتاح إجرائي تعديبًل ؼبقًتح إذا كاف يضيف إىل أجزاء من ذلك اؼبقًتح أو حيذؼ منها أو 
على التعديل قبل إجراء التصويت على اؼبقًتح الذي يتصل بو، فإذا اعتمد التعديل ينقحها. وجيري التصويت 

 فيجري التصويت آنذاؾ على اؼبقًتح اؼبػَُعدؿ.
 49المادة 

إذا اقًتح تعديبلف أو أكثر ؼبقًتح ما، يصوت مؤسبر األطراؼ أواًل على التعديل األبعد من حيث اؼبضموف 
ل األقل منو بعداً، وىكذا، إىل أف ُتطرح صبيع التعديبلت للتصويت. وحيدد عن اؼبقًتح األصلي، مث على التعدي

 الرئيس الًتتيب الذي جيري بو التصويت على التعديبلت دبوجب ىذه اؼبادة.
 51المادة 
جيري التصويت عادة برفع األيدي فيما عدا يف حالة االنتخابات. وجيري التصويت بنداء األظباء  - ٔ

. وجيري التصويت بنداء األظباء حسب الًتتيب األجبدي اإلقبليزي ألظباء األطراؼ، إذا طلب أي طرؼ ذلك
بدءًا باسم الطرؼ الذي يسحبو الرئيس بالقرعة. بيد أنو إذا طلب أحد األطراؼ يف أي وقت إجراء اقًتاع 

 سري، فإف التصويت على القضية موضع البحث جيري بتلك الطريقة.
بالتصويت بالوسائل اآللية، حيل التصويت غَت اؼبسجل ؿبل التصويت  وحُت يقـو مؤسبر األطراؼ - ٕ

 برفع األيدي، وحيل التصويت اؼبسجل ؿبل التصويت بنداء األظباء.
يسجل تصويت كل طرؼ اشًتؾ يف عملية التصويت بنداء األظباء أو التصويت اؼبسجل يف وثائق  - ٖ

 االجتماع ذات الصلة.
 51المادة 

 التصويت، بعد أف يعلن الرئيس بدء التصويت، ما مل يكن ذلك بشأف نقطة نظاـ ال يتدخل أي فبثل يف
تتعلق بالسَت الفعلي للتصويت. وجيوز للرئيس أف يسمح لؤلطراؼ بتعليل تصويتها، وذلك إما قبل عملية 

رئيس ؼبقدـ التصويت أو بعدىا. وجيوز للرئيس أف حيدد الوقت اؼبسموح بو لئلدالء هبذه التعليبلت. وال يسمح ال
 مقًتح أو مقدـ تعديل ؼبقًتح بتعليل تصويتو على مقًتحو أو تعديلو إال إذا كاف قد مت تعديلو.

 االنتخابات -حادي عشر
 52المادة 

 ذُبرى صبيع االنتخابات باالقًتاع السري، ما مل يقرر مؤسبر األطراؼ خبلؼ ذلك.
 53المادة 
مل حيصل أي مرشح يف االقًتاع األوؿ على أغلبية إذا أريد انتخاب شخص واحد أو وفد واحد و  - ٔ

األصوات اليت أدلت هبا األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة، جُيرى اقًتاع ثاف يقتصر على اؼبرشحُت اللذين حصبل على 
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أكرب عدد من األصوات. فإذا انقسمت األصوات بالتساوي يف االقًتاع الثاين يفصل الرئيس بُت ىذين اؼبرشحُت 
 بالقرعة.
يف حالة تعادؿ األصوات يف االقًتاع األوؿ بُت ثبلثة أو أكثر من اؼبرشحُت اغباصلُت على أكرب  - ٕ

عدد من األصوات، جُيرى اقًتاع ثاف. وإذا استمر التعادؿ بُت أكثر من اثنُت من اؼبرشحُت، خيفض العدد 
 من ىذه اؼبادة. ٔدد يف الفقرة بالقرعة إىل اثنُت مث يواصل االقًتاع الذي يقتصر عليهما، وفقاً لئلجراء احمل

 54المادة 
إذا أريد شغل منصبُت أو أكثر من اؼبناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة، يعترب  - ٔ

اؼبرشحوف، الذين ال يتجاوز عددىم عدد تلك اؼبناصب، واغباصلوف يف االقًتاع األوؿ على أكرب عدد من 
 ت هبا األطراؼ اغباضرة واؼبصوتة، منتخبُت.األصوات وعلى أغلبية األصوات اليت أدل

وإذا كاف عدد اؼبرشحُت اغباصلُت على ىذه األغلبية أقل من عدد األشخاص أو الوفود البلـز  - ٕ
انتخاهبا، ذبرى اقًتاعات إضافية لشغل اؼبناصب اؼبتبقية، مع قصر كل تصويت على عدد من اؼبرشحُت 

القًتاع السابق، ال يزيد على ضعف عدد اؼبناصب الشاغرة اؼبتبقية، اغباصلُت على أكرب عدد من األصوات يف ا
 على أنو جيوز، بعد ثالث اقًتاع غَت حاسم، التصويت ألي شخص أو وفد مؤىل.

إذا أجريت ثبلثة من ىذه االقًتاعات غَت اؼبقيدة دوف أف تسفر عن نتيجة حاظبة، فتقصر  - ٖ
اؼبرشحُت اغباصلُت على أكرب عدد من األصوات يف ثالث اقًتاع غَت االقًتاعات الثبلثة اليت تليها على عدد من 

مقيد، حبيث ال يزيد على ضعف عدد اؼبناصب الشاغرة اؼبتبقية، وتكوف االقًتاعات الثبلثة اليت ذبري بعد ذلك 
 غَت مقيدة، وىكذا اغباؿ، حىت يتم شغل كل اؼبناصب.

 اللغات والتسجيالت الصوتية -ثاني عشر
 55المادة 
 كوف اللغات الرظبية ؼبؤسبر األطراؼ ىي اإلسبانية واإلقبليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.ت
 56المادة 
 تًتجم الكلمات اليت تلقى بإحدى اللغات الرظبية ترصبة شفوية إىل بقية اللغات الرظبية. - ٔ

وفر الطرؼ الًتصبة الشفوية جيوز ؼبمثل أي طرؼ أف يتكلم بلغة من غَت اللغات الرظبية، إذا  - ٕ
 لكلمتو إىل إحدى تلك اللغات الرظبية.

 57المادة 

 تعد الوثائق الرظبية لبلجتماعات بواحدة من اللغات الرظبية وتًتجم إىل اللغات الرظبية األخرى.

 58المادة 

ا تسٌت تتوىل األمانة حفظ التسجيبلت الصوتية عبلسات مؤسبر األطراؼ، وعبلسات ىيئاتو الفرعية كلم
 ذلك، وفقاً للممارسة اؼبتبعة يف األمم اؼبتحدة.
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 تعديل النظام الداخلي -ثالث عشر

 59المادة 

 جيوز ؼبؤسبر األطراؼ تعديل ىذا النظاـ الداخلي بتوافق اآلراء.
 رجحان أحكام االتفاقية -رابع عشر

 61المادة 

االتفاقية يرجح اغبكم الوارد يف يف حالة أي تعارض بُت أي حكم من أحكاـ ىذا النظاـ وأي حكم يف 
 االتفاقية.
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 المرفق السادس
القواعد المالية لمؤتمر  مشروع القواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 األطراف ولهيئاتو الفرعية وألمانة اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 النطاق
 1القاعدة 

دارة اؼبالية ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق وؽبيئاتو الفرعية ربكم ىذه القواعد اؼبالية اإل
وأمانة االتفاقية. وفيما يتعّلق باؼبسائل غَت اؼبنصوص عليها ربديدًا يف ىذه القواعد ُيطَبَّق النظاـ اؼبايل لؤلمم 

 اؼبتحدة.
 الفترة المالية

 2القاعدة 
 ة.تكوف الفًتة اؼبالية فًتة سنة تقوديي

 الميزانية
 3القاعدة 
يتوىّل رئيس أمانة اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق إعداد تقديرات اؼبيزانية لفًتة السنتُت التالية  - ٔ

بدوالرات الواليات اؼبتحدة مبي نًا اإليرادات واؼبصروفات اؼبتوقَّعة لكل سنة. وينبغي أف تُقدَّـ اؼبيزانية وفق مناذج 
ج اؼبستخَدمة لدى أمانات اتفاقية بازؿ بشأف التحكُّم يف نقل النفايات اػبطرة والتخلُّص برناؾبية ]تتسق والنماذ 

منها عرب اغبدود واتفاقية روترداـ اؼبتعلقة بتطبيق إجراءات اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
أف اؼبلو ثات العضوية الثابتة[. ويقـو رئيس آفات معيَّنة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بش

األمانة بإرساؿ التقديرات، وكذلك اإليرادات واؼبصروفات الفعلية لكل سنة من فًتة السنتُت اؼباضية وتقديرات 
النفقات الفعلية يف فًتة السنتُت اغبالية، إىل صبيع األطراؼ يف االتفاقية يف موعد غايتو تسعوف يومًا على األقل 

 افتتاح اجتماع مؤسبر األطراؼ الذي ستعَتَمد اؼبيزانية أثناءه.قبل 
ينظر مؤسبر األطراؼ يف تقديرات اؼبيزانية اؼبقًتحة، قبل بداية الفًتة اؼبالية اليت تغطيها اؼبيزانية،  - ٕ

 .ٗلقاعدة من ا ٗو ٖويعَتمد بتوافق اآلراء ميزانية تشغيلية تأذف دبصروفات غَت تلك اؼبشار إليها يف الفقرتُت 
يقد ـ رئيس األمانة إىل مؤسبر األطراؼ تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تًتتب عنها آثار يف  - ٖ

اؼبيزانية مل ترد يف مشروع برنامج العمل، لكنها أُدرجت يف مشاريع اؼبقررات اؼبقًتحة قبل اعتمادىا من مؤسبر 
 األطراؼ.
التشغيلية صبلحية لرئيس األمانة بتحمُّل التزامات وأداء يشك ل اعتماد مؤسبر األطراؼ للميزانية  - ٗ

مدفوعات لؤلغراض اليت أُقرت االعتمادات من أجلها ويف حدود اؼببالغ اؼبرصودة لذلك، على أنو ُيشًَتط دائماً 
 أف تغطَّى االلتزامات، ما مل يكن مأذوناً هبا ربديداً من مؤسبر األطراؼ، من األمواؿ اؼبتلقاة ذات الصلة.

جيوز لرئيس األمانة نقل األمواؿ داخل كٍل من األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية اؼبعَتمدة.  - ٘
يف  [ٓٔ[ ]ٕٓ]وجيوز لرئيس األمانة أيضاً نقل األمواؿ بُت أبواب االعتمادات ىذه إىل حدود بنسبة ال تتجاوز 

 يقم مؤسبر األطراؼ بوضع حٍد آخر. ، ما ملاالعتماد الرئيسي الذي جيري منو النقل[ باب ]من اؼبائة
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 الصناديق
 4القاعدة 
ينشئ اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة صندوقًا استئمانيًا عامًا لبلتفاقية يتوىل إدارتو  - ٔ

ُتدَفع رئيس األمانة. ويقد ـ الصندوؽ الدعم اؼبايل لعمل أمانة االتفاقية. وتوَضع يف ىذا الصندوؽ اؼبسامهات اليت 
. أما اؼبسامهات اليت ُتدَفع للتعويض عن مصروفات اؼبيزانية ٘من القاعدة )ب( مكرر[ٔ]و )أ(  ٔدبوجب الفقرة 

من جانب اغبكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية، أو دبوجب  ٘)ب( القاعدة  ٔالتشغيلية، دبوجب ]الفقرة 
للبيئة، فتودَع ىي األخرى يف ىذا الصندوؽ. أّما  من جانب برنامج األمم اؼبتحدة ٘)ج([ القاعدة  ٔ]الفقرة 

 فيتحّملها كلها الصندوؽ االستئماين العاـ. ٖمن القاعدة  ٗصبيع نفقات اؼبيزانية اليت تتم عمبًل بالفقرة 
يتم االحتفاظ داخل الصندوؽ االستئماين العاـ باحتياطي رأس ماؿ عامل حيد د مستواه بُت  - ٕ

طراؼ بتوافق اآلراء. ويكوف الغرض من احتياطي رأس اؼباؿ العامل ىو ضماف استمرارية اغبُت واآلخر مؤسبر األ
العمليات يف حالة نقص مؤقت يف النقد. وتتم استعادة اؼببالغ اؼبسحوبة من احتياطي رأس اؼباؿ العامل إىل 

 مستواه اؼبقرَّر يف أسرع وقت فبكن ويف موعد غايتو بداية السنة التالية.
دير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة صندوقًا استئمانيًا خاصًا يديره رئيس األمانة. ينشئ اؼب - ٖ

 لكي تدعم بصفة خاصة: ٘)ب( و)ج( من القاعدة  ٔويتلّقى ىذا الصندوؽ مسامهات دبوجب الفقرة 
سسي[ ]ونقل ]دبا يف ذلك التعزيز اؼبؤ التدريب وبناء القدرات [و]تيسَت وتعزيز اؼبساعدة التقنية  )أ(

 ؛ٗٔوفقاً للمادة التكنولوجيا[ 
اؼبشاركة من فبثلي األطراؼ من البلداف النامية، األطراؼ وخباصة األطراؼ من أقل البلداف منواً  )ب(

والدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية واألطراؼ من الدوؿ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ يف اجتماعات مؤسبر 
 عية، عمبًل باإلجراء الوارد يف مرفق القواعد اؼبالية؛األطراؼ وىيئاتو الفر 

 األغراض اؼبناسبة األخرى دبا يتفق مع ىدؼ االتفاقية. )ج(
للمدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة أف ينشئ، رىنًا دبوافقة مؤسبر األطراؼ، صناديق  - ٗ

 ية.استئمانية أخرى لؤلمواؿ شريطة أف يتسق ذلك مع ىدؼ االتفاق
إذا قرَّر مؤسبر األطراؼ إهناء عمل صندوؽ استئماين منشأ عمبًل هبذه القواعد، فإنو خُيرب اؼبدير  - ٘

التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلهناء الذي يتقّرر على ىذا 
نفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، يف توزيع أرصدة النحو. ويبّت مؤسبر األطراؼ، يف التشاور مع اؼبدير الت

 االعتمادات غَت اؼبربوطة بعد تسوية صبيع نفقات التصفية.
 المساىمات

 5القاعدة 
 تتألف موارد مؤسبر األطراؼ من: - ٔ

اليت تدفعها األطراؼ كل سنة على أساس اعبدوؿ اإلرشادي الذي يعتمده ]الطوعية[ اؼبسامهات  )أ(
طراؼ بتوافق اآلراء، والذي يستند إىل جدوؿ األنصبة اؼبقّررة لؤلمم اؼبتحدة الذي قد تعتمده بُت اغبُت مؤسبر األ

يف اؼبائة من  ٔٓٓ,ٓدفع أقل من أف ]يطلب[ من أي طرؼ واآلخر اعبمعية العامة، معدَّاًل حبيث يضمن أاّل 
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سامهات، وأاّل تزيد أي مسامهة من طرؼ بُت يف اؼبائة من إصبايل اؼب ٕٕاجملموع، وأاّل تتعّدى أي مسامهة نسبة 
 من اجملموع الكلي؛ ٔٓ,ٓأقل البلداف منواً على 

اليت تقد مها األطراؼ كل سنة إضافة إىل تلك اؼبسامهات اليت تدفعها عمبًل ]الطوعية[ اؼبسامهات  )ب(
 تفاقية[؛بالفقرة )أ( ]دبا يف ذلك تلك اؼبسامهات اليت تقدمها اغبكومة اؼبضيفة ألمانة اال

 ])ب( مكرر ]اؼبسامهات[ ]الطوعية[ اليت تقدمها اغبكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية[
من الدوؿ غَت األطراؼ يف االتفاقية وكذلك اؼبنظمات اغبكومية، ]الطوعية[ اؼبسامهات  )ج(

 واغبكومية الدولية وغَت اغبكومية ومصادر أخرى؛
 ات مالية سابقة؛رصيد اإليرادات غَت اؼبربوط من فًت  )د(
 إيرادات متنوعة. )ىػ(

)أ( من  ٔيقـو مؤسبر األطراؼ، عند إقرار جدوؿ اؼبسامهات اإلرشادي اؼبشار إليو يف الفقرة  - ٕ
، بإجراء تسويات غبساب مسامهات األطراؼ غَت األعضاء يف األمم اؼبتحدة وكذلك األطراؼ من ٘القاعدة 

 اؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.
 :٘)أ( من القاعدة  ٔوفيما يتعلق باؼبسامهات اليت تُقدَّـ عمبًل بالفقرة  - ٖ

يتوقَّع ربصيل اؼبسامهات عن كل سنة تقوديية يف اليـو األوؿ من كانوف الثاين/يناير من تلك  )أ(
ا للسنة يف موعد السنة، وينبغي أف تسّدد بالكامل ويف اؼبوعد احملدَّد ؽبا. وينبغي إببلغ األطراؼ بقيمة اشًتاكاهت

 تشرين األوؿ/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛ ٘ٔأقصاه 
يُطِلع كل طرؼ، بأطوؿ فًتة فبكنة قبل تاريخ استحقاؽ اؼبسامهة، رئيس األمانة باؼبسامهة اليت  )ب(

 يُزمع تقدديها واؼبوعد اؼبنتَظر لذلك؛
ديسمرب من السنة ذات الصلة، كانوف األوؿ/  ٖٔإذا مل يتم استبلـ مسامهات أي أطراؼ حبلوؿ  )ج(

للفًتات السابقة، ويقـو اهتا متأخر  [مسامهاهتا]يقـو رئيس األمانة دبراسلة تلك األطراؼ ليشد د على أمهية تسديد 
 بإببلغ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو اؼبقبل باؼبشاورات اليت أجراىا مع تلك األطراؼ؛

ديد مسامهاتو ؼبدة سنتُت أو أكثر على جدوؿ يتفق رئيس األمانة مع أي طرؼ تأّخر يف تس )د(]
مدفوعات يتيح لذلك الطرؼ تسديد كامل متأخراتو خبلؿ ست سنوات، تبعاً لظروفو اؼبالية، وتسديد مسامهاتو 
اؼبستقبلية يف موعدىا احملدَّد. ويقـو رئيس األمانة بإببلغ اؼبكتب ومؤسبر األطراؼ يف اجتماعيهما القادمُت 

 [على صعيد أٍي من جداوؿ اؼبدفوعات اؼبذكورة؛ بالتقدُّـ احملرز
زبضع األطراؼ من غَت البلداف األقل منوًا أو الدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية اليت تأّخر تسديد  )ىػ(]

 [اشًتاكاهتا ؼبدة سنتُت أو أكثر لتدابَت فعلية يقررىا مؤسبر األطراؼ؛
الفّعالة لؤلطراؼ من البلداف النامية، وخباصة أقل نظرًا لؤلمهية اليت تكتسيها اؼبشاركة الكاملة و  )و(

البلداف منوًا والدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية، واألطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ، جيب على 
أشهر  رئيس األمانة أف يذَك ر األطراؼ باغباجة إىل أف تسد د مسامهاهتا يف الصندوؽ االستئماين اػباص قبل ستة

على األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادي ؼبؤسبر األطراؼ، مع التفكَت يف اغباجة اؼبالية وحث األطراؼ 
 القادرة على أف تكفل تسديد أي مسامهات قبل ثبلثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.
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وفقًا لؤلحكاـ  ٘ )ب( و)ج( من القاعدة ُٔتستخَدـ اؼبسامهات اليت تقدَّـ عمبًل بالفقرتُت  - ٗ]
والشروط اؼبتماشية مع مرامي غاية االتفاقية والنظاـ اؼبايل لؤلمم اؼبتحدة، اليت يتم االتفاؽ عليها بُت رئيس 

 [األمانة واعبهات اؼبقد مة للمسامهة.
، من الدوؿ واؼبنظمات اإلقليمية ٘)أ( من القاعدة  ٔرُبَسب اؼبسامهات اؼبقدَّمة عمبًل بالفقرة  - ٘

امل االقتصادي اليت تصبح أطرافًا يف االتفاقية بعد بداية الفًتة اؼبالية، على أساس تناسيب زمٍت عن الفًتة للتك
اؼبتبقية من الفًتة اؼبالية. وتدخل التعديبلت الناذبة عن ذلك يف هناية كل فًتة مالية بالنسبة إىل األطراؼ 

 األخرى.
اؼبتحدة األمريكية أو ما يعادؽبا بعموالت قابلة للتحويل ُتدَفع صبيع اؼبسامهات بدوالرات الواليات  - ٙ

يف حساب بنكي يسميو اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بالتشاور مع رئيس األمانة. وعند التحويل 
 إىل دوالرات الواليات اؼبتحدة، سوؼ ُيستخَدـ معدؿ صرؼ العمبلت اؼبعموؿ بو يف األمم اؼبتحدة.

رئيس األمانة إيصاالت فورية بكل التعهُّدات واؼبسامهات، ويُبل غ األطراؼ مرة يف السنة  ُيصِدر - ٚ
حبالة التعهُّدات اؼبعقودة واؼبدفوعات من اؼبسامهات، وذلك بنشر آخر اؼبعلومات عنها على اؼبوقع الشبكي 

 لبلتفاقية.
وفق ما يراه اؼبدير السارية[ تحدة األمم اؼب]عمبل بقواعد ُتستثمر اؼبسامهات غَت اؼبطلوبة فورًا  - ٛ

اتفاقهما  عدـ التنفيذي لبلتفاقية[. ]ويف حالة مُت]بالتشاور مع األالتنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مناسباً 
ويقيد اإليراد الناجم عن ذلك يف حساب الصندوؽ االستئماين ذي يف ما ينبغي القياـ بو[. يالتنفاؼبدير  يقرر

 الصلة. لبلتفاقية ذي
 الحسابات والمراجعة

 6القاعدة 
تكوف حسابات كل الصناديق وإدارهتا اؼبالية اليت ربكمها ىذه القواعد خاضعة لعملية اؼبراجعة  - ٔ

 الداخلية واػبارجية غبسابات األمم اؼبتحدة.
نة الثانية يُقّدـ كشف مؤقت حبسابات السنة األوىل من الفًتة اؼبالية إىل مؤسبر األطراؼ أثناء الس - ٕ

من الفًتة اؼبالية، ويقدَّـ كشف هنائي باغبسابات اؼبراجعة عن كامل الفًتة اؼبالية إىل مؤسبر األطراؼ يف أسرع 
 وقت فبكن عقب إقفاؿ حسابات الفًتة اؼبالية.

يُبلَّغ مؤسبر األطراؼ بأي مبلحظات ذات أمهية ترد يف تقارير ؾبلس مراجعي اغبسابات لؤلمم  - ٖ
 ]واؼببلحظات الواردة يف تقارير اؼبراجعُت اػبارجيُت[ تتعّلق بالبيانات اؼبالية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئةاؼبتحدة و 

 تكاليف الدعم اإلداري
 7القاعدة 

[ ]دبوجب يف اؼبائة من نفقات[ ٜ] [ٖٔ]مبلغًا بنسبة ]ُيسد د مؤسبر األطراؼ لربنامج األمم اؼبتحدة 
]أو يف حاؿ عدـ  [اؼ وبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئةمن حُت آلخر بُت مؤسبر األطر الشروط اليت قد يتفق عليها 

اؼبقّدمة إىل مؤسبر األطراؼ  وجود اتفاؽ من ىذا القبيل، وفقًا للسياسة العامة اؼبتبعة يف األمم اؼبتحدة[ اػبدمات
دبوجب الشروط  ٗمن القاعدة  ٗو ٖو ٔوؽبيئاتو الفرعية وأمانة االتفاقية من الصناديق اؼبشار إليها يف الفقرات 
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اليت قد يُتَفق عليها من حُت آلخر بُت مؤسبر األطراؼ وبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، أو يف حاؿ عدـ وجود 
 اتفاؽ من ىذا القبيل، وفقاً للسياسة العامة اؼبتبعة يف األمم اؼبتحدة.

 التعديالت
 8القاعدة 

 تعديل جيري ؽبذه القواعد.يعتمد مؤسبر األطراؼ بتوافق اآلراء أي 
 مرفق للقواعد المالية

إجراءات توزيع التمويل من الصندوق االستئماني الخاص الطوعي لتسهيل مشاركة األطراف في 
 اجتماعات مؤتمر األطراف

ينبغي أف يهدؼ إجراء تسهيل مشاركة اؼبندوبُت اؼبؤّىلُت يف االجتماعات دبوجب االتفاقية إىل  - ٔ
الكاملة والفّعالة ألطراؼ البلداف النامية وخاصة أقل البلداف منوًا والدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية  ربقيق اؼبشاركة

لتحسُت شرعية مقررات ]وكذلك األطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ، يف أنشطة االتفاقية 
والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على التفاقية[ ]وتوسيع نطاؽ اػبربات واؼبعلومات اؼبتاحة ألطراؼ ا [االتفاقية

 األصعدة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.
ألقل البلداف منوًا والدوؿ اعبزرية الصغَتة ]اىتماما خاصا[  [األولوية]وينبغي أف يُعطي اإلجراء  - ٕ

ّىلة. وينبغي أف يظل مسًتشداً النامية ويهدؼ بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف عبميع أطراؼ البلداف اؼبؤ 
 دبمارسات األمم اؼبتحدة الثابتة.

وينبغي أف تُبّلغ األمانة األطراؼ بأسرع ما ديكن دبواعيد وأماكن اجتماعات مؤسبر األطراؼ،  - ٖ
 ويفضل أف يكوف ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.

ؤّىلة إلببلغ األمانة، من خبلؿ وبعد إرساؿ اإلخطار بانعقاد أي اجتماع ينبغي دعوة األطراؼ اؼب - ٗ
قنوات االتصاؿ الرظبية، وبأسرع ما ديكن ويف موعد ال يتجاوز ثبلثة أشهر قبل االجتماع، إف كانت راغبة يف 

 طلب اغبصوؿ على سبويل.
وحسب توفُّر اؼبوارد اؼبالية وبناًء على عدد الطلبات الواردة، تقـو األمانة بإعداد قائمة من  - ٘

أعبله بغرض كفالة التمثيل اعبغرايف  ٕو ٔذين تشملهم الرعاية. وتوَضع ىذه القائمة وفقًا للفقرتُت اؼبندوبُت ال
 ألقل البلداف منواً والدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية.]اىتماما خاصا[  [األولوية]الكايف للمناطق اؼبؤّىلة، مع إعطاء 

نة األطراؼ اليت لن تكوف مشمولة بالرعاية وأف وينبغي قبل االجتماع بأربعة أسابيع أف تبّلغ األما - ٙ
 .تدعو ىذه البلداف إىل التماس مصادر بديلة للتمويل

ويدعى األمُت التنفيذي إىل إقامة االتصاؿ مع اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بغرض   -ٚ]
اؼبسامهات يف الصندوؽ االستئماين للتعاوف يف اؼبائة اؼبًتتبة على  ٖٔكفالة إلغاء تكاليف دعم الربنامج البالغة 

ؼبشاركة اؼبمثلُت من البلداف النامية والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ على أساس استعماؿ األمواؿ  التقٍت
 [.اإلضافية اؼبتجم عة بغرض تعزيز سبثيل األطراؼ اؼبؤىَّلة

___________ 
 


