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لجنة التفاوض الحكومية الدولية
المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً
بشأن الزئبق
الدورة السادسة
بانكوك 7 - 3 ،تشرين الثاين/نوفمرب 1024
*
البند ( 1ب) من جدول األعمال املؤقت
المسائل التنظيمية :تنظيم العمل

شروح جدول األعمال المؤقت
البند :1
افتتاح الدورة
 - 2تنعقد الدورة السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن
الزئبق ،يف مركز األمم املتحدة للمؤمترات ،بانكوك ،يف الفرتة من  3إىل  7تشرين الثاين/نوفمرب  .1024وستفتتح
الدورة يف الساعة  20/00من صباح يوم االثنني 3 ،تشرين الثاين/نوفمرب .1024
 - 1وسيديل ببيان افتتاحي ممثل كل من حكومة تايلند وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،إضافةً إىل البلدان اليت
قدمت صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها إىل االتفاقية.
البند :2
المسائل التنظيمية
(أ)

إقرار جدول األعمال
 - 3قد تود اللجنة ،تبعاً لنظامها الداخلي ،أن تُقر جدول أعمال الدورة ،استناداً إىل جدول األعمال
املؤقت (.)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1

*
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(ب)

تنظيم العمل
 - 4قد ترغب اللجنة يف أن جتتمع يف كل يوم من أيام الدورة ،من الساعة  20/00إىل الساعة 23/00
ومن الساعة  21/00إىل الساعة  ،21/00مع إجراء تعديل عند الضرورة.
 - 1وخالل هذه الدورة ،قد ترغب اللجنة يف أن تنشئ ما قد تراه ضرورياً من أفرقة صغرية وغريها من األفرقة
العاملة أثناء الدورة ،وأن حتدد والياهتا.

(ج) مسائل المكتب
 - 6باستثناء ما هو مبني أدناه ،سيستمر رئيس جلنة التفاوض احلكومية الدولية ونوابه الذي انتخبوا يف
الدورة األوىل للجنة ،يف العمل خالل الدورة السادسة للجنة .وقد أبلغ بعض نواب الرئيس الذين انتخبوا يف
الدورة األوىل الرئيس بأهنم لن يتمكنوا من العمل ووفقاً للنظام الداخلي للجنة فإنه سيتعني انتخاب من خيلفوهنم
مع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل .ولذلك اقرتح ،عقب تقدمي ترشيحات من جانب
اجملموعات اقإقليمية ،أن تنتخب السيدة سيزانا سيمور (الواليات املتحدة األمريكية) لتحل حمل السيد جون
طومسون (الواليات املتحدة األمريكية) ،وأن ينتخب السيد ديفيد كابنديوال (زامبيا) ليحل حمل السيدة أبيوال
أوالنيبيكم (نيجرييا) ،وأن ينتخب السيد ألوز جرابنري (سلوفينيا) ليحل حمل السيدة كاترينا سيكوفا (مجهورية
التشيك).
البند 3
العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف
 - 7دعا مؤمتر املفوضني ،يف قراره بشأن الرتتيبات يف الفرتة االنتقالية ( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4املرفق
األول) ،املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل ’’أن يعقد اجتماعات إضافية للجنة التفاوض احلكومية
الدولية املعنية بالزئبق املنشأة عمالً مبقرر جملس اقإدارة  1/11خالل الفرتة بني تاريخ فتح باب التوقيع على
االتفاقية وتاريخ افتتاح االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ،وفقاً للضرورة ،لتيسري دخول االتفاقية حيز
النفاذ على حنو سريع وتنفيذها على حنو فعال عند دخوهلا حيز النفاذ‘‘؛
 - 1وقد أورد مؤمتر املفوضني يف الفقرات من  1إىل  1من القرار عدداً من املهام للجنة التفاوض احلكومية
الدولية .وكما هو مبني بتفصيل كبري أدناه فإن الفقرة  1تتعلق بوضع واعتماد البنود الالزمة للتنفيذ الفعال
لالتفاقية عند بدء نفاذها ،وتتعلق الفقرة  6باملسائل اليت تطلب االتفاقية من مؤمتر األطراف أن يبت فيها يف
اجتماعه األول ،وتتعلق الفقرة  7باالعتماد املؤقت للتوجيهات واقإجراءات ريثما يعتمدها بشكل رمسي مؤمتر
األطراف ،وتتعلق الفقرة  1بدعم األنشطة املطلوبة من جانب االتفاقية أو اليت تشجع االتفاقية على القيام هبا
لتيسري بدء نفاذها بشكل سريع وتنفيذها الفعال عند بدء نفاذها.
 - 9واق ُرتح أن تناقش املسائل الواردة يف الفقرات من  1إىل  7من القرار معاً من حيث كيفية ارتباطها بكل
مادة من مواد االتفاقية ،ماد ًة مادة .وال تعين املناقشة هبذه الطريقة إعادة النظر يف األولويات بل هي مقرتحة
فقط لبيان الروابط بني املسائل الناشئة مبوجب كل مادة .ومن املقرتح مناقشة األنشطة الواردة يف الفقرة  1أيضاً
ماد ًة مادة بنفس الطريقة.
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(أ)

أحكام الفقرات من  5إلى  8من القرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية

 - 1الفقرة  :5البنود الضرورية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذها
 - 20تقضي الفقرة  1من قرار مؤمتر املفوضني بأنه يتعني على اللجنة أن تعد وتعتمد على حنو مؤقت ،إىل
حني صدور مقرر عن مؤمتر األطراف ،البنود الضرورية للتنفيذ الفعال لالتفاقية عند دخوهلا حيز النفاذ ،ومن
بينها على وجه اخلصوص سجل اقإخطارات (املادة  ،3الفقرتان  7و ،)9ومنوذج تسجيل اقإعفاءات،
واملعلومات اليت يتعني تقدميها عند التسجيل للحصول على إعفاء ،وسجل لإلعفاءات حتتفظ به األمانة
(املادة  ،)6والرتتيبات الالزمة لتلقي ونشر املعلومات اليت قد تقدمها األطراف عند التصديق على االتفاقية،
بشأن التدابري اليت ختطط الختاذها من أجل تنفيذ االتفاقية (املادة  ،30الفقرة .)4
 - 2الفقرة  :6مسائل تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في اجتماعه األول
 - 22يطلب مؤمتر املفوضني ،يف الفقرة  6من القرار ،إىل اللجنة أن تركز جهودها على املسائل اليت تطلب
االتفاقية من مؤمتر األطراف البت فيها يف اجتماعه األول ،وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية ،ويشمل ذلك على وجه
اخلصوص التوجيهات بشأن حتديد خمزونات الزئبق ومركباته (املادة  ،3الفقرتان ( 1أ) و ،)21وإجراءات تصدير
واسترياد الزئبق ،مبا يف ذلك احملتوى املطلوب للحصول على الشهادات (املادة  ،3الفقرات  6و 1و،)21
والتوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعاثات ،وبشأن توفري الدعم
لألطراف على صعيد حتديد األهداف والقيم احلدية لالنبعاثات (املادة  ،1الفقرة  ،)1والرتتيبات الالزمة لعمل
اآللية املالية (املادة  ،)23وتوقيت اقإبالغ ونسقه (املادة  ،12الفقرة  ،)3والرتتيبات لتزويد مؤمتر األطراف
ببيانات رصد قابلة للمقارنة من أجل تقييم فعالية االتفاقية (املادة  ،11الفقرة  ،)1ومشروع النظام الداخلي
ومشروع القواعد املالية ملؤمتر األطراف (املادة  ،13الفقرة .)4
 - 3الفقرة  :7توجيهات وإجراءات تعتمدها اللجنة بشكل مؤقت ريثما يعتمدها مؤتمر األطراف رسمياً في
اجتماعه األول
 - 21يطلب مؤمتر املفوضني ،يف الفقرة  7من القرار ،إىل اللجنة أن تعتمد بشكل مؤقت ،التوجيهات اليت
ستوضع بشأن حتديد خمزونات الزئبق ومركباته (املادة  ،3الفقرتان ( 1أ) و ،)21وإجراءات تصدير واسترياد
الزئبق ،مبا يف ذلك حمتوى الشهادة املشار إليها (املادة  ،3الفقرات  6و 1و ،)21والتوجيهات بشأن أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية للتحكم يف االنبعاثات وبشأن حتديد األهداف والقيم احلدية
لالنبعاثات (املادة  ،1الفقرة .)1
 - 4الفقرة  :8دعم األنشةة الرامية لتيسير سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية
 - 23يطلب مؤمتر املفوضني ،يف الفقرة  1من القرار ،إىل اللجنة أن تدعم أيضاً بالقدر العملي املمكن ومبا
يتوافق مع أولويات االتفاقية ،األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أو تشجع عليها ،واليت من شأهنا أن تيسر دخول
االتفاقية حيز النفاذ على حنو سريع وتنفيذها بشكل فعال عند دخوهلا حيز النفاذ ،ويشمل ذلك على وجه
اخلصوص تقدمي التوجيهات واملساعدة إىل البلدان ،اليت توجد هبا أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق،
لوضع خطط العمل الوطنية اخلاصة هبا ،والتوجيهات بشأن حتديد مصادر اقإطالقات ومنهجية قإعداد قوائم
جرد لإلطالقات (املادة  ،9الفقرة  ،)7واملبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق (املادة ،20
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الفقرة  ،)3وعتبات لتحديد نفايات الزئبق (املادة  ،22الفقرة  ،)1والتوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة (املادة
 ،21الفقرة )3؛
(ب) المسائل الناشئة بموجب الفقرات من  5إلى  7من القرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية
 - 24تناقش املسائل املتعلقة باملادة  3من االتفاقية (مصادر امدادات الزئبق واالجتار به) يف أربع وثائق:
(أ) مذكرة من األمانة بشأن مشروع اقرتاح يتعلق بتقدمي موافقة مكتوبة أو اخطار عام السرتاد الزئبق
يف إطار اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/3؛
(ب) مذكرة من األمانة بشأن سجل إخطار املوافقة باسترياد الزئبق )(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/4؛
(ج) مذكرة من األمانة بشأن حمتوى الشهادة املطلوب الذي سيقدم لالسترياد من جانب غري طرف
)(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/5؛
(د) مذكرة من األمانة بشأن العوامل اليت ميكن النظر فيها عند حتديد خمزونات الزئبق أو مركباته
).(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9
 - 21وقد ترغب اللجنة يف أن تعتمد إجراء املوافقة املكتوبة أو االخطار العام بشكل مؤقت ريثما يعتمده
بشكل رمسي مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول .وقد ترغب اللجنة أيضاً يف أن تنظر فيما إذا كان يتعني على
مؤمتر األطراف تقدمي التوجيهات بشأن اجلوانب األخرى لالسترياد والتصدير.
 - 26وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف مشروع اقرتاح بشأن سجل االخطار املتعلق باالسترياد وأن تعتمده
بشكل مؤقت ريثما يبت فيه مؤمتر األطراف بشكل رمسي يف اجتماعه األول .وسيوفر االعتماد املؤقت نسقاً
مالئماً لسجل اقإخطارات الذي سيكون ضرورياً يف الفرتة بني بدء نفاذ االتفاقية واالجتماع األول ملؤمتر
األطراف.
 - 27واعتُرب أنه ستكون هناك حاجة لشهادات للصادرات والواردات إىل غري األطراف خالل الفرتة بني بدء
نفاذ االتفاقية واالجتماع األول ملؤمتر األطراف .وبالتايل تقرتح األمانة أن تنظر اللجنة يف مشروع االقرتاح املتعلق
مبحتوى الشهادة املطلوب الحتمال اعتماده بشكل مؤقت ريثما يعتمده مؤمتر األطراف بشكل رمسي يف
اجتماعه األول.
 - 21وعند النظر يف وضع توجيهات بشأن حتديد خمزونات الزئبق ومركباته فإن اللجنة قد ترغب يف أن تنظر
يف العوامل املدرجة يف مرفق الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/9وأن تبت فيما إذا كانت هذه العوامل تشكل
أساساً لوضع مشروع توجيهات لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة.
 - 29وترد املسائل املتعلقة باملادة ( 6اقإعفاءات املتاحة عند الطلب) يف ثالث وثائق اجتماعات:
(أ) مذكرة من األمانة بشأن مشروع اقرتاح يتعلق باستمارة تسجيل االعفاءات
)(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/6؛
(ب) مذكرة من األمانة بشأن اقرتاح يتعلق باملعلومات اليت يتعني تقدميها عند تسجيل اعفاء
)(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/7؛
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(ج) مذكرة من األمانة بشأن اقرتاح يتعلق بسجل االعفاءات الذي يتعني على األمانة االحتفاظ به،
مبا يف ذلك معلومات عن حفظ املعلومات املقدمة من جانب الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اقإقليمية
عندما تصبح أطرافاً ).(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/8
 - 10ومن املالحظ أن البلدان اليت ترغب يف التسجيل للحصول على اعفاءات عندما تصبح أطرافاً يف
االتفاقية ستستفيد من التوجيهات املتعلقة باالستمارة اليت تستخدم عند التسجيل لإلعفاءات واملتعلقة
باملعلومات اليت يتعني تقدميها عند التسجيل لإلعفاءات .وسيكون الشرح الواضح لسجل االعفاءات الذي
حتتفظ به األمانة مفيداً أيضاً .وترد يف الوثائق  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/6وUNEP(DTIE)/Hg/INC.6/7
و UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/8على التوايل اقرتاحات الستمارة تسجيل االعفاءات ،للمعلومات اليت يتعني
تقدميها عند التسجيل للحصول على اعفاء ولسجل االعفاءات الذي ستحتفظ به األمانة .وقد ترغب اللجنة
يف أن تنظر يف هذه االقرتاحات وأن تعتمدها بشكل مؤقت ريثما يبت فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول.
 - 12ومبوجب قراره املتعلق بالرتتيبات يف الفرتة االنتقالية أنشأ مؤمتر املفوضني فريق خرباء تقنيني لوضع
التوجيهات املطلوبة مبقتضى املادة  1من االتفاقية (االنبعاثات) .ويرد تقرير صادر عن الفريق يف الوثيقة
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/10ونظر الفريق يف اجتماعه األول يف احلاجة إىل ادخال تعديالت على النظام
الداخلي للجنة ملواءمتها مع عملها واالقرتاحات اليت وضعت لتحقيق هذه الغاية .وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر
يف هذه االقرتاحات ويف تقرير الفريق.
 - 11وتناقش املسائل املتعلقة باملادة  9من االتفاقية (اقإطالقات) يف مذكرة األمانة بشأن املعلومات األولية
عن مصادر اقإطالقات ومنهجية وضع قوائم اجلرد ) .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/15ورغم أن هذه املسائل ذات
صلة باملسائل الواردة يف الفقرة  1من القرار إال إهنا وثيقة الصلة أيضاً بالعمل اجلاري بشأن االنبعاثات مبوجب
املادة  1من االتفاقية .ولذلك فقد يكون من املفيد مناقشة هذه املسائل جنباً إىل جنب مع االنبعاثات .وفيما
يتعلق باقإطالقات تطلب االتفاقية وضع توجيهات .وتقرتح مذكرة من األمانة أن اللجنة قد ترغب يف إرجاء
النظر يف املنهجية املوصى هبا لتحديد املصادر ذات الصلة وإعداد قوائم اجلرد لإلطالقات من هذه املصادر ريثما
حيرز تقدم من جانب فريق اخلرباء التقنيني يف تقييمه ملنهجية وضع قوائم اجلرد.
 - 13وتناقَش املسائل املتعلقة باملادة ( 23املوارد املالية واآللية املالية) يف أربع وثائق:
(أ) مذكرة من األمانة بشأن دراسة أولية لعمل اآللية املالية ،خصوصاً فيما يتعلق بالربنامج الدويل
احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ()UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20؛
(ب) مذكرة من األمانة بشأن مدخالت ملشاريع التوجيهات األولية بشأن االسرتاتيجيات الشاملة
والسياسات العامة وأولويات الربامج وأهلية احلصول على املوارد املالية واالستفادة منها ،وبشأن قائمة إرشادية
بفئات األنشطة اليت سيموهلا الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ()UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/21؛
(ج) مذكرة من األمانة بشأن التقدم احملرز باجتاه وضع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق
البيئة العاملية ()UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/23؛
(د) مذكرة من األمانة بشأن مناذج ملذكرات تفاهم قائمة بني جملس مرفق البيئة العاملية واهليئات
اقإدارية لالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف األخرى (.)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/8
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 - 14وفيما يتعلق بالربنامج الدويل احملدد فإن اللجنة قد ترغب يف أن تواصل النظر يف القائمة اقإرشادية
باملسائل الواردة يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20وأن حتدد أي مسائل أخرى للنظر فيها عند التحضري
لالجتماع األول ملؤمتر األطراف .وقد ترغب اللجنة أيضاً يف أن تطلب إىل األمانة أن تعد وثائق إضافية تتعلق
بعمل اآللية املالية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتجارب يف إطار االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف األخرى.
 - 11وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف اقرتاح توجيهات ملرفق البيئة العاملية ،خصوصاً فيما يتعلق بتحديد
أولويات متويل اقإجراءات املتعلقة بااللتزامات يف إطار االتفاقية واألنشطة اليت جرى النظر فيها لتيسري التنفيذ
املبكر لالتفاقية .إضافةً إىل ذلك فإن اللجنة قد ترغب يف أن تقدم تعليقات ملرفق البيئة العاملية بشأن املبادئ
التوجيهية األولية لألنشطة التمكينية .وتشري املبادئ التوجيهية األولية إىل أن اللجنة رمبا تقدم ،يف الفرتة االنتقالية
الواقعة بني اعتماد االتفاقية وبدء نفاذها ،توجيهات إضافية بشأن معايري األهلية لألنشطة التمكينية .ولذلك فإن
اللجنة قد ترغب يف أن تدرس اجلهود األخرى اليت تظهر إحراز تقدم باجتاه التصديق ميكن استخدامها لتمكني
البلدان من تأمني احلصول على متويل املرفق ،بالنظر على وجه اخلصوص إىل أن االتفاقية لن تكون مفتوحةً
للتوقيع عليها حبلول وقت انعقاد الدورة السادسة للجنة.
 - 16وفيما يتعلق بوضع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية ،فإن اللجنة قد ترغب
يف أن تطلب أن تواصل األمانة عملها ،مع أمانة مرفق البيئة العاملية ،بشأن وضع مشروع مذكرة تفاهم بني
جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف ،باالستفادة من التجارب السابقة مع الصكوك األخرى ،خصوصاً
مذكرة التفاهم بني جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة،
وأن تقدم مشروع مذكرة تفاهم إىل اللجنة للنظر فيها يف دورهتا السابعة.
 - 17وتناقش املسائل املتعلقة باملادة  12من االتفاقية (تقدمي التقارير) يف مذكرة األمانة بشأن مشروع اقرتاح
بشأن استمارة تقدمي التقارير وتواتر تقدميها ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/11وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف
مشروع استمارة تقدمي التقارير وأن تطلب إىل األمانة أن تستكشف خيارات لوضع نسق إلكرتوين لتقدمي التقارير
بالتعاون مع أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية
روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف
التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل .أما فيما يتعلق بتواتر تقدمي التقارير فإن اللجنة قد ترغب يف النظر يف أن
تقرتح على مؤمتر األطراف دورة تقدمي تقارير مدهتا أربع سنوات ،تبدأ بتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف
اجتماعه الثالث ،مع مواءمة تواريخ تقدمي التقارير مع تواريخ اتفاقية استكهومل للسماح بتنسيق عملية مجع
البيانات على الصعيد الوطين.
 - 11وتناقَش املسائل املتعلقة بتقييم الفعالية يف مذكرة األمانة بشأن اجلمع األويل للمعلومات عن طرائق
احلصول على بيانات الرصد أو تزويد مؤمتر األطراف ببيانات مقارنة ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/12وقد
ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تسعى للحصول على معلومات عن توفر بيانات الرصد من مجيع
احلكومات واملنظمات ذات الصلة وأن تعد جتميعاً وحتليالً لسبل احلصول على بيانات الرصد لكي تنظر فيهما
اللجنة يف دورهتا السابعة.
 - 19وتناقَش املسائل املتعلقة مبؤمتر األطراف يف مذكريت األمانة بشأن مشروع النظام الداخلي
( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/13وبشأن مشروع القواعد املالية ( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/14اللتني تتضمنان
مشروع النظام الداخلي ومشروع القواعد املالية ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية ،إضافةً إىل أحكام مالية تنظم
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عمل األمانة .وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف مشروع النظام الداخلي ومشروع القواعد املالية هبدف املوافقة
على النظر فيهما واحتمال اعتمادمها من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول.
(ج) المسائل الناشئة بموجب الفقرة  8من القرار بشأن الترتيبات في الفترة االنتقالية
 - 30تناقَش املسائل املتعلقة باملادة ( 7تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق) يف مذكرة األمانة بشأن اقرتاح
أويل لتوجيه ومساعدة البلدان اليت جتري فيها أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف وضع خطط وطنية
( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/16وقد ترغب اللجنة يف أن تدرس ما إذا كانت التوجيهات بشأن تعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق اليت ُوضعت يف إطار شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة ميكن أن
متثل أساساً للتوجيهات بشأن وضع خطط عمل وطنية تتعلق بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف إطار
االتفاقية ،وأن تطلب إىل األمانة أن تنقح ،بالتعاون مع جمال شراكة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق التابعة
لشراكة الزئبق العاملية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة ،تلك التوجيهات وفق ما هو مطلوب ملعاجلة املسائل
املدرجة يف املرفق جيم باالتفاقية وأن تقدمها ملواصلة دراستها من جانب اللجنة يف دورهتا السابعة .وتكف
منظمة الصحة العاملية على تقدمي املزيد من املسامهات هلذه التوجيهات املنقحة ،خصوصاً فيما يتعلق باسرتاتيجية
الصحة العامة.
 - 32وتناقَش املسائل املتعلقة باملادة  20من االتفاقية يف مذكرة األمانة املتعلقة بوضع توجيهات بشأن
التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/17وقد ترغب اللجنة يف أن تقدم املزيد من
املدخالت إىل األمانة للمساعدة يف إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق.
وستستند هذه املبادئ التوجيهية إىل املعلومات املتوفرة من خالل اتفاقية بازل وشراكة الزئبق العاملية التابعة
لربنامج األمم املتحدة للبيئة وإىل املعلومات اليت ستقدمها احلكومات .ووفقاً للطلب املقدم من مؤمتر املفوضني
فإن األمانة ستسعى للتعاون بشكل وثيق مع أمانة اتفاقية بازل يف وضع مشروع املبادئ التوجيهية .وقد ترغب
اللجنة يف أن تطلب إىل احلكومات أن تتيح املعلومات ذات الصلة لألمانة يف الوقت املناسب لتيسري إعداد
مشروع املبادئ التوجيهية .وستتاح للجنة نسخة أولية من مشروع املبادئ التوجيهية لكي تنظر فيها يف دورهتا
السابعة.
 - 31وتناقَش املسائل املتعلقة باملادة  22املتعلقة بنفايات الزئبق يف مذكرة األمانة بشأن النظر يف عتبات
لتحديد نفايات الزئبق ( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/18اليت حتدد بعض املسائل األولية اليت سيُنظر فيها عند
حتديد عتبات لتحديد نفايات الزئبق .وقد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تساعد يف إعداد اقرتاح
للعتبات ينطبق على نفايات الزئبق لكي تنظر فيه اللجنة يف اجتماعها السابع .وقد ترغب اللجنة أيضاً يف أن
تطلب إىل احلكومات أن تقدم معلومات إضافية عن حتديد واستخدام هذه العتبات على الصعيد الوطين هبدف
مساعدة األمانة يف إعداد هذا االقرتاح.
 - 33وتناقَش املسائل املتعلقة بوضع توجيهات بشأن املواقع امللوثة يف مذكرة األمانة بشأن توجيهات إدارة
املواقع امللوثة والطريقة املقرتحة للمضي قدماً لوضع التوجيهات ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/19وقد ترغب
اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تسعى للحصول على مدخالت من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين
املهتمني بشأن أي وثائق توجيهية أو توصيات فيما يتعلق باملواقع امللوثة وأن تطلب إىل األمانة أن تعد ،بالتشاور
مع األمانات ذات الصلة يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات واملنظمات واهليئات األخرى ،حسب االقتضاء،
مشروع توجيهات لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا السابعة.
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البند 4
تقرير عن أنشةة األمانة المؤقتة خالل الفترة التي تسبق بدء نفاذ االتفاقية
 - 34ترد املعلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة منذ مؤمتر املفوضني التابع التفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق ،يف مذكرة األمانة بشأن دعم التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها املبكر ودعم عمل األمانة املؤقتة
لالتفاقية ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/22ويرد عرض تفصيلي عن أنشطة األمانة يف التقرير املرحلي عن عمل
األمانة املؤقتة ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/7وترد التقارير املرحلية عن األنشطة التعاونية واألنشطة ذات
الصلة باتفاقية ميناماتا يف مذكرات األمانة بشأن شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة
( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/3وبشأن القرار املتعلق بالزئبق الذي اعتمدته مجعية الصحة العاملية يف دورهتا
السابعة والستني ( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/4وبشأن التعاون والتنسيق مع اجلهات الفاعلة األخرى
( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/5وبشأن أنشطة مرفق البيئة العاملية املتعلقة باتفاقية ميناماتا خالل الفرتة
االنتقالية (.)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/6
البند :5
مسائل أخرى
 - 31قد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف مسائل أخرى أثريت أثناء الدورة.
البند :6
اعتماد التقرير
 - 36سوف تُدعى اللجنة ،يف جلستها النهائية ،إىل النظر يف تقرير دورهتا السادسة الذي يعده املقرر
واعتماده .ويعرض على اللجنة ،يف اجللسة العامة اليت تُعقد يوم اجلمعة 7 ،تشرين الثاين/نوفمرب ،تقرير الدورة عن
أعماهلا حىت هناية اجللسة العامة املعقودة يوم اخلميس  6تشرين الثاين/نوفمرب مع أي تعديالت قد تكون
ضرورية ،وذلك للموافقة عليه .ووفقاً للممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة ،قد تود اللجنة أن تتفق على أن
املقرر ،تساعده األمانة ،بإعداد اجلزء من التقرير املتعلق باجللسات العامة اليت تعقد يف اليوم األخري من
يقوم ّ
الدورة ،وإضافته إىل تقرير االجتماع يف إطار السلطة املمنوحة للرئيس .وسيعمم التقرير النهائي للدورة بعد
اختتامها.
البند :7
اختتام الدورة
 - 37من املتوقع أن ختتتم اللجنة أعماهلا يف الساعة  21/00من يوم اجلمعة 7 ،تشرين الثاين/نوفمرب
.1024
___________
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