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

 السابعةالدورة 
 1105 /مارسآذار 04-01البحر ادليت، األردن، 

*)ب( من جدول األعمال ادلؤقت 2البند 
 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
: مسائل في االتفاقية ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف

تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في 
  اجتماعه األول

 من االتفاقية 8وجيه المطلوب بمقتضى المادة تقرير فريق الخبراء التقنيين بشأن وضع الت

 مذكرة من األمانة
بالضبط والتخفيض، حيثما أمكن، النبعاثات الزئبق أو  من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 7 تُعىن ادلادة -0

ج يف مركبات الزئبق يف الغالف اجلوي، من خالل تدابًن هتدف إىل ضبط االنبعاثات من ادلصادر الثابتة اليت تندر 
 .لالتفاقية فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق دال

توجيهات  ،على أن يعتمد مؤمتر األطراف يف االتفاقية، يف اجتماعو األول 7من ادلادة  7تنص الفقرة و  -1
 :ما يلي بشأن

آخذًا يف االعتبار أي فرق بٌن ادلصادر  ،أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية )أ(
 وادلصادر القائمة، وضرورة تقليل اآلثار الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن حّد؛اجلديدة 

حتديد األىداف يف وخباصة ، 7من ادلادة  4يذ التدابًن الواردة يف الفقرة دعم األطراف لتنف )ب(
 ووضع الِقَيم احلّدية لالنبعاثات.

                                                      
*

  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1. 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/6 

2 

 قت ممكن، توجيهاتيف أسرع و  أيضًا على أن يعتمد مؤمتر األطراف، 7من ادلادة  8وتنص الفقرة  -2
 بشأن:

 )ب(؛ 1مااًل للفقرة ادلعايًن اليت قد تضعها األطراف إع )أ(
 حصر االنبعاثات. قوائمادلنهجية ادلستخدمة يف إعداد  )ب(

الرتتيبات يف الفرتة ادلؤقتة، فريقًا من ادلتعلق ب، يف قراره بشأن الزئبق تفاقية ميناماتاوأنشأ مؤمتر ادلفوضٌن ال -3
صك عادلي ادلعنية بإعداد اخلرباء التقنيٌن باعتباره ىيئة فرعية ترفع تقاريرىا إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية 

ضرورة  ويتعٌن على الفريق مراعاة من االتفاقية 7ادلادة ادلطلوب مبقتضى ملزم قانونًا بشأن الزئبق لوضع التوجيو 
يف اعتباره  وتناول ادلسائل األخرى ادلتصلة باالنبعاثات، آخذاً  ،حدّ تقليل اآلثار الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن 

ويف نفس القرار  من الشراكة العادلية بشأن الزئبق لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ، ضمن مجلة أمور،اخلربة ادلكتسبة
ة عقد اجتماع فريق اخلرباء وافق ادلؤمتر على تشكيل الفريق وطلب إىل ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئ

 التقنيٌن يف أقرب فرصة ممكنة.
عن أنشطتو إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السادسة. وعقد اجتماعٌن  وقدم الفريق تقريراً  -4

 منذ ذلك التاريخ.
 على ق الفريق، اتف1104آذار/مارس  5إىل  1يف الفرتة من  ،يف اجتماعو الثالث، ادلعقود يف بريتورياو  -5

يف صيغتو النهائية، ويشمل ذلك عملية التماس التعليقات  7ادلادة قتضى هنج لوضع مشروع التوجيو ادلطلوب مب
من اجلمهور على التوجيو بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية. واتفق على عقد اجتماع غًن 

تم فيو ، ي1104فريق اخلرباء يف حزيران/يونيو  رمسي بٌن الرؤساء ادلشاركٌن والقادة ادلشاركٌن لكل قطاع داخل
 هاميع الرؤساء ادلشاركٌن وتعمو بوصفها مشر  إعداد وثائق عن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية

، 1104آب/أغسطس  0إىل  نيو/يو زيرانح 07على اجلمهور للتعليق عليها. ومتتد فرتة تعليقات اجلمهور من 
وىيئات الصناعة ومن ادلنظمات غًن  منظمة، مبا يف ذلك من دوائر 07حكومة و 00وقد وردت تعليقات من 

 احلكومية.
، نظر الفريق يف التعليقات اليت 1104أيلول/سبتمرب  00إىل  6ويف اجتماعو الرابع، ادلعقود يف الفرتة من  -6

وردت من مرحلة ادلشاورات العامة بشأن التوجيو بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية. وترد 
التعليقات الواردة بشأن الوثائق التوجيهية بشأن أفضل  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF.1اإلعالمية يف الوثيقة 

اليت عاجل هبا فريق اخلرباء تلك  قالطر التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية إىل جانب ادلعلومات عن 
من االتفاقية. وعلى ضوء  7ضى ادلادة الوثائق التوجيهية األخرى ادلطلوبة مبقت ناقش الفريق أيضاً و التعليقات. 

مشروع التوجيو إىل جلنة التفاوض احلكومية  اتفاق على إحالة ادلناقشات اليت دارت، توصل االجتماع الرابع إىل
 التوجيو يف شكل وثائق إضافية على النحو التايل:ذلك يف اجتماعها السابع. ويصدر مشروع  ةالدولي

 تاحة وأفضل ادلمارسات البيئية ويرد يف الوثيقةالتوجيو بشأن أفضل التقنيات ادلمشروع  (أ)
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1؛ 

 4التوجيو بشأن الدعم ادلقدم إىل األطراف يف تنفيذ التدابًن ادلنصوص عليها يف الفقرة مشروع  )ب(
 ؛UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2من نفس ادلادة، ويرد يف الوثيقة .
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)ب( من ادلادة، ويرد يف  1لفقرة با الً عمتضعها األطراف التوجيو بشأن ادلعايًن اليت قد مشروع  )ج(
 ؛UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3ة الوثيق

 ةـــــــرد يف الوثيقـــــــــرد النفايات، ويـــــــداد قوائم جـــــــأن منهجية إعـــــــو بشـــــــالتوجيروع ـــــمش )د(
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.4. 

حصر فريق اخلرباء نفسو يف ، فقد 7)ب( من ادلادة  7ولدى النظر يف التوجيو ادلطلوب مبقتضى الفقرة  -7
اجلوانب التقنية ذلذا التوجيو. وأقر الفريق بأن اللجنة قد تود أن تنظر يف وضع توجيو إضايف بشأن جوانب دراسة 

بيد أن الفريق ال يرى أن ىذا ؛ 7دعم أخرى لألطراف يف تنفيذ تدابًن تتعلق بادلصادر ادلوجودة مبوجب ادلادة 
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.2تو. وبالتايل فإن التوجيو الوارد يف الوثيقة التوجيو يقع ضمن نطاق خرب 

 .يشمل توجيها ذا طابع تقين ال غًن
بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية  ادلقدم قد تود اللجنة أن ترحب مبشروع التوجيو -8

اس مؤقت، وأن حتيلها إىل مؤمتر األطراف العتمادىا عن الوثائق التوجيهية األخرى، وأن تعتمدىا على أس فضالً 
هبذا الشكل من شأنو أن يتيح لألطراف والبلدان فرصة استخدام  . فالنظر فيها واعتمادىا مؤقتاً األوىلدورهتا يف 

 من االتفاقية. 7ىذا التوجيو خالل الفرتة االنتقالية أثناء اضطالعها بأنشطة التنفيذ ادلتعلقة بادلادة 
_________ 


