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 تمر األطراف في اتفاقية ميناماتامؤ 

 بشأن الزئبق
 االجتماع األول

 4027 سبتمرب/أيلول 49-42 جنيف،
*( من جدول األعمال املؤقت6البند )

 

تنص عليها االتفاقية ويتعين أن  مسائل
 يتخذ مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها

 44و 5و 4و 3مسائل يتعين أن يتخذ مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها بموجب المواد 
 من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 46و

 مذكرة من األمانة
ءات بشأن مسائل حمددة دبوجب على أن يتخذ مؤسبر األطراف إجرا اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقتنص  -2

)عمليات  ٥املادة و  ،)املنتجات املضاف إليها الزئبق( 2ادة وامل(، فيه )مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة ٣املادة 
)بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل  22املادة (، و الزئبق أو مركبات الزئبق اليت يستخدم فيها التصنيع

 .)اجلوانب الصحية( 26واملادة  ،التكنولوجيا(
 : مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو3المادة  -أوالا 

من االتفاقية على أن يقيِّم مؤسبر األطراف ما إذا كانت التجارة يف مرّكبات  ٣من املادة  2٣تنص الفقرة  -4
من  8و 6ة للفقرتني ينظر فيما إذا كان ينبغي إخضاع مرّكبات زئبق حمدَّدأن زئبق حمّددة زبّل هبدف االتفاقية، و 

 راجها يف مرفق إضايف باالتفاقية.، من خالل إد٣املادة 
إىل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة  وُقدِّم 4006 يف عامتقرير عن التجارة يف الزئبق ومركباته وأُِعدَّ  -٣

تجارة. وسيقدم ذ  الهلتقييم املستويات احلالية يرمي إىل  4026 عام قيد اإلعداد منذ جديد تقريروهناك للبيئة. 
 يف مركبات زئبق حمددة. احلجم ما إذا كانت هناك ذبارة كبرية أدلة علىالتقرير 
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      الزئبق إليها الُمضاف المنتجات: 4 المادة  -ثانياا 
من االتفاقية على أنه، يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات بعد تاريخ دخول  2من املادة  8الفقرة تنص  -2

نظر يف إدخال تعديالت على هذا املرفق. يقد و لنفاذ، يقوم مؤسبر األطراف باستعراض املرفق ألف االتفاقية حيز ا
على أن تقوم األمانة، بناًء على معلومات تقّدمها األطراف، جبمع معلومات عن  2من املادة  2وتنص الفقرة 

 ها متاحة للجمهور.علومات، وذبعلاملنتجات املضاف إليها الزئبق وبدائلها، وأن ربتفظ هبذ  امل
مخس  ، يف أجل أقصا مؤسبر األطرافيستعرض من االتفاقية على أن  2من املادة  4الفقرة وتنص  -٥

، التقدم احملرز 8سنوات بعد تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، كجزء من عملية االستعراض دبقتضى الفقرة 
 طرف نفذهافيما يتصل بالتدابري واالسرتاتيجيات اليت من هذ  املادة،  4وفعالية التدابري املتخذة دبوجب الفقرة 

 .استخدام املنتجات املدرجة يف املرفق ألف تقليلبشأن  ما
 : عمليات التصنيع التي ُيستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق5المادة  -ثالثاا 

عد تاريخ دخول من االتفاقية على أنه، يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات ب ٥من املادة  20تنص الفقرة  -6
االتفاقية حيز النفاذ، يقوم مؤسبر األطراف باستعراض املرفق باء وقد ينظر يف إدخال تعديالت على هذا املرفق. 

على أن تقوم األمانة، بناًء على معلومات تقّدمها األطراف، جبمع معلومات عن  ٥من املادة  2وتنص الفقرة 
ت الزئبق وبدائلها، وأن ربتفظ هبذ  املعلومات، وذبعلها متاحة العمليات اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبا

 للجمهور.
 قنية ونقل التكنولوجيا: بناء القدرات والمساعدة الت44 المادة -رابعاا 

على أن يقوم مؤسبر األطراف، حبلول موعد اجتماعه الثاين وما بعد ، على  22من املادة  2تنص الفقرة  -7
ر العروض والتقارير املقدمة من األطراف، دبا يف ذلك املنصوص عليها يف املادة أساس منتظم، آخذًا يف االعتبا

 ، واملعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين، دبا يلي:42
 نظر يف املعلومات عن املبادرات القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة؛ال )أ(

 النظر يف احتياجات األطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف، من التكنولوجيات البديلة؛ )ب(
نقل  على صعيدد التحديات اليت تواجهها األطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف، يدرب )ج(
 .التكنولوجيا

 : الجوانب الصحية46المادة  -خامساا 
نبغي ملؤسبر األطراف، يف معرض حبثه للقضايا أو األنشطة املتعلقة على أنه ي 26من املادة  4تنص الفقرة  -8

 بالصحة، أن يقوم دبا يلي:
احلكومية التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وسائر املنظمات  )أ(

 ؛حسب االقتضاءالدولية ذات الصلة، 
الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية، وسائر تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مع منظمة  )ب(

 .حسب االقتضاءاملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة، 
دخول االتفاقية حيز النفاذ، عملت األمانة املؤقتة بشكل وثيق مع منظمة  اليت تسبقوخالل الفرتة  -9

جية صحية عامة بشأن تعدين الصحة العاملية بشأن املسائل املتصلة بالصحة العامة، وال سيما وضع اسرتاتي
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عن تقدمي املشورة إىل احلكومات بشأن التحول إىل معدات خالية من  الضيق النطاق، فضالً و الذهب احلريف 
معلومات تتعلق بتحديد الفئات السكانية  أيضاً  قدمت منظمة الصحة العامليةو الزئبق يف قطاع الرعاية الصحية. 

 ن استهالك األمساك.ء املشورة بشأعن إسدا الضعيفة، فضالً 
 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف -سادساا 

 قد يرغب االجتماع يف النظر يف اإلجراءات التالية فيما يتعلق هبذ  املواد: -20
عيد النظر يف مسألة التجارة يف مركبات ي أن يف مؤسبر األطراف يرغب، قد ٣املادة فيما خيص  )أ(
على علم بأي مسائل تتعلق  تن يطلب إىل األمانة إبالغ مؤسبر األطراف إذا ما أصبحمقبل وأ اجتماعالزئبق يف 

 هبذ  التجارة؛
ذبمع أن أن يطلب إىل األمانة يف مؤسبر األطراف  يرغبقد  ،٥و 2وفيما خيص املادتني  )ب(
األطراف بشأن الفقرة  ، دبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة بالتدابري اليت ازبذهتااألطراف اليت تقدمهااملعلومات 

واملزيد إمكانية إدراج املزيد من املنتجات املضاف إليها الزئبق يف املرفق ألف  عن اً تقرير  وأن تعد، 2من املادة  4
 4وعن تنفيذ الفقرة الزئبق أو مركبات الزئبق يف املرفق باء من االتفاقية،  اليت يستخدم فيهاتصنيع العمليات من 

 إىل مؤسبر األطراف لكي يستعرضه يف دورته الثالثة؛ م التقريروأن تقد، 2من املادة 
إىل طلب أن تأن يطلب إىل األمانة يف مؤسبر األطراف  يرغبقد ف، 22املادة أما فيما خيص  )ج(

عروض وتقارير بشأن املسائل املتصلة باملبادرات القائمة والتقدم  اآلخرين تقدمي أصحاب املصلحةو األطراف 
من احتياجات األطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف،  وبشأن علق بالتكنولوجيات البديلة؛احملرز فيما يت

على صعيد األطراف،  التحديات اليت تواجهها األطراف، وخباصة البلدان الناميةبشأن لتكنولوجيات البديلة؛ و ا
 ماعه الثاين للنظر فيها؛املعلومات الواردة إىل مؤسبر األطراف يف اجت وأن تقدمنقل التكنولوجيا، 

العمل  أن تواصلإىل األمانة  يف أن يطلبمؤسبر األطراف يرغب ، قد 26املادة وفيما خيص  )د(
الصحة املتعلقة باملسائل بأي قائمة  وأن تتأكد من أنبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية 

 بطريقة تعاونية. قد أُِعدَّت هااف للنظر فيإىل االجتماعات املقبلة ملؤسبر األطر  تُقدَّم
____________ 


