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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد
صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
الدورة السابعة
البحر ادليت ،األردف ُٓ-َُ ،آذار/مارس َُِٔ

تقرير لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
عن أعمال دورتها السابعة
مقدمة
ُ  -أنشئت جلنة التفاكض احلكومية الدكلية ادلعنية بإعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق كفقان ألحكاـ
اجلزء ثالثان من ادلقرر ِٓ ٓ/الصادر عن رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .كقد كافق رللس اإلدارة،
دبوجب ذلك ادلقرر ،على إعداد صك عادلي ملزـ قانونان بشأف الزئبق ،كطلب إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم
ادلتحدة للبيئة تشكيل جلنة تفاكض حكومية دكلية تكلف بإعداد ذلك الصك.
ِ  -ككفقان للوالية ادلمنوحة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية ،فقد عقدت ست دكرات سابقة ،يف استكهومل
خبلؿ الفًتة من ٕ إىل ُُ حزيراف/يونيو ََُِ؛ كيف شيبا ،الياباف ،يف الفًتة من ِْ إىل ِٖ تشرين
الثاين/يناير َُُِ؛ كيف نَتكيب ،يف الفًتة من ُّ تشرين األكؿ/أكتوبر إىل ْ تشرين الثاين/نوفمرب َُُِ؛ كيف
بونتا ديل إسيت ،أكركغوام ،يف الفًتة من ِٕ حزيراف/يونيو إىل ِ سبوز/يوليو َُِِ؛ كيف جنيف ،يف الفًتة من
ُّ إىل ُٖ كانوف الثاين/يناير َُِّ؛ كيف بانكوؾ يف الفًتة من ّ إىل ٕ تشرين الثاين/نوفمرب َُِْ .كقد
اتفقت اللجنة ،يف دكرهتا اخلامسة ،على نص لصك عادلي ملزـ قانونان ،أال كىو اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق،
لعرضو على مؤسبر ادلفوضُت العتماده.
ّ  -كيف أعقاب الدكرة اخلامسة للجنة ،كبناء على دعوة من احلكومة اليابانية ،كتلبيةن لطلب من رللس إدارة
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف مقرره ِٕ ،ُِ/عقد ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة مؤسبر ادلفوضُت
ادلعٍت باتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف كوماموتو ،يف الياباف ،يف َُ كُُ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِّ .كقد
اعتمد ادلؤسبر اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف َُ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِّ ،كفيتح باب التوقيع على االتفاقية
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يف ُُ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِّ .كاعتمد ادلؤسبر أيضان عددان من القرارات ،تضمنت قراران بشأف الًتتيبات يف
الفًتة االنتقالية بُت فتح باب التوقيع على االتفاقية كبدء نفاذىا ،كقراران بشأف الًتتيبات ادلالية.
ْ  -كدعا مؤسبر ادلفوضُت ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،يف الفقرة ّ من القرار ادلتعلق
بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية ،إىل ’’أف يعقد اجتماعات إضافية للجنة التفاكض احلكومية الدكلية  ...خبلؿ
الفًتة بُت تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية كتاريخ افتتاح االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف االتفاقية ،كفقان
للضركرة ،لتيسَت دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ على ضلو سريع كتنفيذىا على ضلو فعاؿ عند دخوذلا حيز النفاذ‘‘.
كقد كلف مؤسبر ادلفوضُت اللجنة أيضان بعدد من ادلهاـ ،على النحو ادلنصوص عليو يف الفقرات ٓ إىل ٖ من
القرار ادلتعلق بالًتتيبات ادلؤقتة كيف الفقرات ِ كّ كٔ من القرار ادلتعلق بالًتتيبات ادلالية.
ٓ  -كقد يعقدت الدكرة السادسة للجنة كفقان ألحكاـ الفقرة ّ من القرار ادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة
االنتقالية لتمكُت اللجنة من بدء أعماذلا طبقان دلا كرد يف الفقرات من ٓ إىل ٖ من ذلك القرار كللفقرات ِ كّ
كٔ من القرار ادلتعلق بالًتتيبات ادلالية .كعقدت الدكرة السابعة للجنة هبدؼ إصلاز أعماؿ اللجنة دبوجب تلك
الفقرات ،لكي سبهد بذلك النعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا.

أولً  -افتتاح الدورة
ٔ  -عقدت الدكرة السابعة للجنة التفاكض احلكومية الدكلية يف مركز ادللك حسُت بن طبلؿ للمؤسبرات يف
البحر ادليت ،األردف ،يف الفًتة من َُ إىل ُٓ آذار/مارس َُِٔ .كافتتحت الدكرة الساعة ّٓ َُ/من
صباح يوـ اخلميس َُ ،آذار/مارس ،من جانب السيد جاكوب دكر ،ادلنسق الرئيسي لؤلمانة ادلؤقتة التفاقية
ميناماتا بشأف الزئبق ،الذم قاـ دبهمة مدير ادلراسم.
ٕ  -كألقى بكلمات ترحيبية كل من السيد فرناندك لوغريس ،رئيس اللجنة ،كالسيد إبراىيم ثياك ،نائب
ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كالسيد طاىر الشخشَت ،كزير البيئة يف األردف ،بالنيابة عن جبللة
ادللك عبد اهلل الثاين بن احلسُت .كشاىد ادلشاركوف يف الدكرة مقطع فيديو يبُت العمل الذم يقوـ بو األردف من
أجل ضباية البيئة كحفظها كلبناء اقتصاد أخضر ،كمقطع فيديو يربز ادلعامل التارخيية كالثقافية للبلد .كحظي
ادلشاركوف أيضان دبشاىدة عرض من الغناء كالرقص التقليدم ،كعرض قدمو سبعة من الشباب األردنيُت عن
مشركع بيئي للشباب ساعد على رفع مستول الوعي كتغيَت ادلواقف كالسلوكيات فيما يتعلق بالبيئة.
ٖ  -كتقدـ السيد لوغريس يف كلمتو بالشكر إىل األردف حكومة كشعبان على حسن استقباذلم ككرمو؛ كإىل
كزير البيئة يف األردف كأعضاء فريقو على عملهم الدؤكب الذم بفضلو أصبح عقد ىذه الدكرة شلكنان؛ كإىل
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة (برنامج البيئة) على دعمو الثابت لعملية التفاكض يف االتفاقية؛ كإىل صبيع
احلكومات كادلنظمات احلكومية الدكلية كمنظمات اجملتمع ادلدين كاجلهات ادلعنية األخرل اليت تواصل السعي من
أجل التصدم للتهديد الذم يشكلو التلوث بالزئبق على الصعيد العادلي.
ٗ  -كبعد تسليط الضوء على اإلصلازات اليت ربققت يف كل دكرة من دكرات اللجنة ،تقدـ بالتهنئة إىل
البلداف اخلمسة عشر اليت صادقت على اتفاقية ميناماتا منذ الدكرة السادسة للجنة ،مبلحظان أف االتفاقية يتوقع
أف تدخل حيز النفاذ يف كقت مبكر ردبا يكوف هناية العاـ ،كشجع البلداف األخرل على السعي إىل التصديق
على االتفاقية يف أقرب كقت شلكن لضماف سبكنها من احلضور كأطراؼ يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ ،كبالتايل
كفالة قيامها بدكرىا يف كضع االتفاقية كتنفيذىا .كأثٌت أيضان على الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة لربنامج
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البيئة للدكر الرئيسي الذم تقوـ بو يف مساعدة البلداف يف رلاالت بناء القدرات كنقل التكنولوجيا كإذكاء الوعي؛
كيف توفَت اخلربة بشأف ادلسائل التقنية؛ كيف تعزيز التعاكف بُت أصحاب ادلصلحة.
َُ  -كفيما خيص االجتماع احلايل النهائي للجنة ،دعا ادلشاركُت إىل مواصلة إمعاف الفكر يف تعزيز االتفاقية،
كشجعهم على حبث الفرص ادلشًتكة للتعاكف كالتآزر مع األنشطة األخرل اليت تنفذ دبوجب اتفاقات رئيسية
أخرل ضمن رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات أك خارجها ،كال سيما خطة التنمية ادلستدامة لعاـ ََِّ،
كاتفاؽ باريس بشأف تغَت ادلناخ ،مضيفان أف ادلنافع ادلشًتكة ستيجٌت من النواحي التقنية كالسياسية كادلالية .كحث
اللجنة أيضان على االستفادة من التقدـ احملرز يف اجتماعها السادس كخبلؿ فًتة ما بُت الدكرات بشأف ادلسائل
احلرجة التقنية كالسياسية كالتنفيذية ،كىي مسائل يتعُت تسويتها حبلوؿ موعد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،كدعا
ادلشاركُت إىل احملافظة على الًتكيز كادلركنة كااللتزاـ كعلى ”ركح ميناماتا“ من التعاكف ،كحسن النوايا كالعمل
اجلاد من أجل سبهيد الطريق ضلو التنفيذ الكامل للمعاىدة على الصعيد العادلي.
ُُ  -كأشار السيد ثياك ،يف مبلحظاتو ،إىل ستة عقود من العمل الذم مت االضطبلع بو منذ تشخيص أكىل
حاالت مرض ميناماتا ،كذلك من أجل فهم التسمم بالزئبق كآثاره بالنسبة لصحة اإلنساف ،كالفقر ،كاإلنتاج
كاالستهبلؾ ،كاألمن كالنمو االقتصادم ،مضيفان أنو ال يزاؿ مشكلة عادلية بالفعل ،تؤثر على األطفاؿ كالبالغُت
على حد سواء ،كديتد نطاقها من عماؿ تعدين الذىب احلريف الضيق النطاؽ يف أفريقيا ،كآسيا كاحمليط اذلادئ،
كأمريكا البلتينية ،إىل اجملتمعات احمللية يف الشماؿ ادلعرضة لآلثار الضارة للزئبق الذم ييطلق يف البيئة كاجلو عن
طريق البناء كحرؽ الفحم ،كترميد اجلثث .كقاؿ إف ىناؾ ثغرات معرفية حرجة ال تزاؿ قائمة فيما يتعلق باحلساب
الدقيق لنطاؽ انبعاثات الزئبق ،كسيلزـ تضافر جهود القطاعُت العاـ كاخلاص من أجل مراقبة عمليات ذبارة
كاستخداـ الزئبق كمركباتو كالتخلص التدرجيي من ىذه العمليات كحظرىا؛ كلضماف إدارة النفايات كمعاجلة
ادلواقع ادللوثة على ضلو سليم؛ كلتبادؿ اخلربات كالتكنولوجيا اليت ذبعل ذلك شلكنان.
ُِ  -كيف سياؽ مبلحظتو أف معظم أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلعتمدة حديثان ،كاليت يبلغ عددىا ُٕ ىدفان،
تتضمن غايات زلورية من أجل معاجلة التلوث البيئي من ادلواد الكيميائية كالنفايات ،شدد على أف ىذه القضايا
ال ديكن معاجلتها بشكل منفصل من جانب بلد كاحد أك منطقة كاحدة أك جهة معنية كحيدة ،كأشار إىل مقولة
ادللك عبد اهلل الثاين بن احلسُت ،الذم ذكر أف التنمية ادلستدامة حلقة مثمرة تنشئ ادلنافع لبلستقرار كالنمو
االقتصادم كتستفيد منها يف نفس الوقت ،غَت أهنا تتطلب تعاكنان عادليان ،كما تتطلب يف كثَت من األحياف ازباذ
خيارات صعبة؛ كقاؿ إف ىذه اخليارات تتجلى يف العمل الذم تقوـ بو الشراكة العادلية بشأف الزئبق التابعة
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كيف نطاؽ كطموح اتفاقية ميناماتا .كأضاؼ أف صلاح خطة التنمية ادلستدامة لعاـ
ََِّ يعتمد على بذؿ جهود أكسع نطاقان دلعاجلة صبيع ادلواد اخلطرة يف إطار االتفاقيات ذات الصلة بادلواد
الكيميائية كالنفايات ،فضبلن عن النهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،كاتفاقية ميناماتا .كسيقوـ
اتباع األمثلة الناجحة لبلتفاقيات األخرل مثل بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف ،كاتفاقية
ميناماتا بدكره عن طريق توفَت هنج أثبت جدكاه كيوفق بُت العلوـ كالسياسات كاإلجراءات ادلتخذة.
ُّ  -كمع مصادقة ِّ بلدان على االتفاقية ،انضم إىل السيد لوغريس يف توجيو الدعوة إىل البلداف األخرل
لكي تصادؽ عليها يف أقرب كقت شلكن ،من أجل ضماف بدء نفاذىا حبلوؿ هناية العاـ لكي يتسٌت للمجتمع
الدكيل أف يوجو اىتمامو إىل التنفيذ .كقاؿ إف ادلشاركُت يف االجتماع احلايل ديثلوف مبليُت األشخاص ادلتضررين
يف العامل من التلوث بالزئبق كمن ادلهد إىل اللحد ،كينتظر ىؤالء ادلشاركُت أسبوع شاؽ من ادلفاكضات لبلتفاؽ
على ما يلزـ من اجلوانب التقنية ،كمسائل التمويل كاإلدارة ،من أجل كفالة معاىدة عادلية ال تقتصر فحسب
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على سبهيد الطريق أماـ اجتماعات دكلية أخرل ،مثل الدكرة الثانية جلمعية األمم ادلتحدة للبيئة ،بل تقدـ أيضان
نتائج مهمة على أرض الواقع من أجل التوصل إىل حل دلشكلة فتاكة ال ديكن ذباىلها بعد اآلف.
ُْ  -كرحب السيد الشخشَت يف بيانو بادلشاركُت باسم صاحب اجلبللة ادللك عبد اهلل الثاين بن احلسُت،
كقاؿ إف جبللتو صلح يف توجيو اإلصبلح السياسي كاالجتماعي-االقتصادم يف بلده ،عن طريق ربويل
التحديات إىل فرص ،بوسائل منها تنفيذ خريطة الطريق من أجل التنمية ،كسن التشريعات الرامية إىل مواصلة
تعزيز قيم احلياد كالشفافية كمبادئ العدؿ كادلساكاة .كفيما يتعلق باألحداث اجلارية يف ادلنطقة ،قاؿ إف اجلهود
الدكلية ادلتضافرة تتسم بأمهية حيوية للقضاء على آفة التطرؼ اليت أثرت تأثَتان كبَتان على األردف ،فاستضافتو أكثر
من مليوف الجئ تشكل عبئان ثقيبلن على بلد ذم موارد زلدكدة ،كتنتج عنو آثار خطَتة على قطاعات التعليم
كالصحة كادلياه بوجو خاص.
ُٓ  -كقاؿ إف األردف ما فتئ يسعى دكمان ،من خبلؿ االستعماؿ األمثل دلوارده الطبيعية كسبشيان مع خططو
للتنمية ادلستدامة ،إىل احلفاظ على البيئة كربسُت نوعية احلياة باعتبارىا حقان من حقوؽ اإلنساف ،ال سيما عند
أخذ األجياؿ ادلقبلة يف االعتبار .كمشلت ادلبادرات يف ىذا الصدد كضع القوانُت كإنشاء اذليئات ادلتعلقة بالبيئة،
كتدريب ادلوظفُت ادلعنيُت كذبهيزىم ،كإنشاء صندكؽ حلماية البيئة ،كتنظيم أنشطة التوعية البيئية .ككذلك فقد
كضعت االسًتاتيجيات اليت هتدؼ إىل صبلة أمور منها خضرنة االقتصاد ،كالتعامل مع النفايات ،كتشجيع الطاقة
ادلتجددة .كيف السياؽ نفسو ،سلط الضوء أيضان على التدابَت احملددة ادلتخذة يف رلاالت التنمية ادلستدامة
كالتصحر كتغَت ادلناخ كتلوث اذلواء كتنويع الطاقة.
ُٔ  -كأضاؼ أف الدكرة احلالية أكدت على ادلبدأ األساسي التفاقية ميناماتا ،كيف احلقيقة على صبيع
الصكوؾ ادلتعلقة دبراقبة ادلواد الكيميائية اخلطرة كاألمن البيئي ،كىي أمور أساسية للسبلمة العامة .كبصفتو من
بُت البلداف األكىل اليت صادقت على االتفاقية يف عاـ َُِٓ ،كضع األردف برنارلان طموحان يتألف من طائفة من
اإلجراءات العملية كالتشريعية كغَتىا من اإلجراءات ،اليت كصفها بإجياز .كيف اخلتاـ ،أعرب عن تفاؤلو بأف
الدكرة ستسفر عن نتائج حامسة من شأهنا أف تعزز اإلطار الدكيل للرقابة على الزئبق من خبلؿ مزيج فعاؿ كمرف
من التشريعات الوطنية كاالتفاقات الدكلية ادلبنية على أفضل ادلمارسات كالنجاحات يف إدارة الزئبق جبميع مراحلو
من إنتاجو إىل التخلص منو.

ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور
ُٕ  -حضر االجتماع شلثلو األطراؼ التالية :االرباد األكركيب ،كاالرباد الركسي ،كإثيوبيا ،كأذربيجاف،
كاألرجنتُت ،كاألردف ،كأرمينيا ،كإريًتيا ،كإسبانيا ،كأسًتاليا ،كأفغانستاف ،كإكوادكر ،كأدلانيا ،كأنتيغوا كبربودا،
كإندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كأككرانيا ،كإيراف (صبهورية  -اإلسبلمية) ،كأيرلندا ،كإيطاليا ،كبابوا غينيا
اجلديدة ،كباراغوام ،كباكستاف ،كالربازيل ،كبلجيكا ،كبنغبلديش ،كبنما ،كبنن ،كبوتسوانا ،كبوركينا فاسو،
كبوركندم ،كالبوسنة كاذلرسك ،كبولندا ،كبوليفيا (دكلة  -ادلتعددة القوميات) ،كبَتك ،كبيبلركس ،كتايلند،
كتشاد ،كتوغو ،كتوفالو ،كتونس ،كتونغا ،كجامايكا ،كاجلزائر ،كجزر البهاما ،كجزر القمر ،كجزر مارشاؿ،
كصبهورية أفريقيا الوسطى ،كاجلمهورية التشيكية ،كصبهورية تنزانيا ادلتحدة ،كاجلمهورية الدكمينيكية ،كصبهورية
كوريا ،كصبهورية الكونغو الدديقراطية ،كصبهورية الك الدديقراطية الشعبية ،كصبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية سابقا،
كصبهورية مولدكفا ،كجنوب أفريقيا ،كجورجيا ،كجيبويت ،كالدامنرؾ ،كدكلة فلسطُت ،كركاندا ،كركمانيا ،كزامبيا،
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كزمبابوم ،كساموا ،كسانت فنسنت كجزر غرينادين ،كسانت كيتس كنيفس ،كسانت لوسيا ،كسرم النكا،
كسلوفاكيا ،كسلوفينيا ،كسنغافورة ،كالسنغاؿ ،كسوازيلند ،كالسوداف ،كالسويد ،كسويسرا ،كسَتاليوف ،كسيشيل،
كشيلي ،كالصُت ،كطاجيكستاف ،كالعراؽ ،كغابوف ،كغامبيا ،كغانا ،كغواتيماال ،كغينيا ،كغينيا االستوائية،
كفانواتو ،كفرنسا ،كالفلبُت ،كفنزكيبل (صبهورية  -البوليفارية) ،كفنلندا ،كفييت ناـ ،كقَتغيزستاف ،ككابو فَتدم،
ككازاخستاف ،كالكامَتكف ،ككركاتيا ،ككمبوديا ،ككندا ،ككوبا ،ككوت ديفوار ،ككوستاريكا ،ككولومبيا ،كالكونغو،
ككَتيباس ،ككينيا ،كالتفيا ،كلبناف ،كليربيا ،كليبيا ،كليتوانيا ،كليسوتو ،كمايل ،كماليزيا ،كمدغشقر ،كمصر،
كادلغرب ،كادلكسيك ،كمبلكم ،كملديف ،كادلملكة العربية السعودية ،كادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا
الشمالية ،كمنغوليا ،كموريتانيا ،كموريشيوس ،كموزامبيق ،كميامنار ،كناميبيا ،كالنركيج ،كالنمسا ،كنيباؿ ،كالنيجر،
كنيجَتيا ،كنيوزيلندا ،كىاييت ،كاذلند ،كىندكراس ،كىنغاريا ،كىولندا ،كالواليات ادلتحدة األمريكية ،كالياباف،
كاليمن.
ُٖ  -كيمثلت ىيئات األمم ادلتحدة كالوكاالت ادلتخصصة التالية :مرفق البيئة العادلية ،كمنظمة العمل الدكلية،
كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كمنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية ،كمعهد
األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث ،كمنظمة الصحة العادلية.
ُٗ  -كبعثت ادلنظمات احلكومية الدكلية التالية دبمثليها :معهد أفريقيا ،كمفوضية االرباد األفريقي ،كمركز
الفحم النظيف التابع للوكالة الدكلية للطاقة.
َِ  -كبعثت أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ التالية دبمثلُت ذلا :اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف
نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ،كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم
على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات
العضوية الثابتة.
ُِ  -كبعث عدد من ادلنظمات غَت احلكومية دبمثلُت .كديكن االطبلع على أمسائهم يف قائمة ادلشاركُت،
الواردة يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/10
باء  -إقرار جدول األعمال
ِِ  -أق ػرت اللجن ػة ج ػدكؿ األعم ػاؿ التػايل باالستن ػاد إىل جػدكؿ األعم ػاؿ ادلؤقػ ػت

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

ُ  -افتتاح الدكرة.
ِ  -ادلسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدكؿ األعماؿ؛

(ب) تنظيم العمل.
ّ  -العمل للتحضَت لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كلبلجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف
االتفاقية:
(أ)

البنود الضركرية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذىا؛

(ب) مسائل تقتضي االتفاقية من مؤسبر األطراؼ أف يبت فيها يف اجتماعو األكؿ؛
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(ج) بنود تعتمدىا اللجنة بشكل مؤقت ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان يف اجتماعو
األكؿ؛
(د)

أنشطة لتيسَت سرعة بدء نفاذ االتفاقية كتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا.

ْ  -تقرير عن أنشطة األمانة ادلؤقتة خبلؿ الفًتة اليت تسبق بدء نفاذ االتفاقية:
(أ)

أنشطة على ادلستويُت اإلقليمي كالقطرم لدعم التنفيذ؛

(ب) األنشطة التعاكنية مع اجلهات الفاعلة األخرل ذات الصلة؛
(ج) سبويل األمانة كاألنشطة.
ٓ  -مسائل أخرل.
ٔ  -اعتماد التقرير.
ٕ  -اختتاـ الدكرة.
جيم  -تنظيم العمل
ِّ  -عمبلن باقًتاح من الرئيس بعد التشاكر مع ادلكتب ،قررت اللجنة أف ذبتمع من الساعة ََ َُ/إىل
الساعة ََ ُّ/كمن الساعة ََ ُٓ/إىل الساعة ََ ُٖ/كل يوـ ،كتقرر إنشاء أفرقة صغَتة حبسب
االقتضاء .كقررت اللجنة أيضان أف تعمل ىذه األفرقة باللغة اإلنكليزية فقط؛ كأف ال جيتمع أكثر من اثنُت من
ىذه األفرقة يف كقت كاحد ،مراعاة الحتياجات الوفود الصغَتة.
ِْ  -كقررت اللجنة أيضان أف تنظم عملها كفقان القًتاح من الرئيس يف مذكرة التصور ادلقدمة منو
( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/2ككما ىو موضح يف شركح جدكؿ األعماؿ (،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/1/Add.1
دبا يف ذلك فيما يتعلق بالًتتيب الذم ستتناكؿ بو اللجنة البنود ادلدرجة يف جدكؿ أعماذلا .كلذلك قررت اللجنة،
يف صبلة أمور ،أف تتناكؿ ،يف مناقشة البند ّ من جدكؿ األعماؿ ،البنود الفرعية ّ (أ) إىل ّ (ج) معان ،كأف
تناقش ىذه البنود الفرعية من حيث صلتها بكل مادة من مواد االتفاقية ستتم مناقشتها خبلؿ الدكرة احلالية،
متناكلة ادلواد مادة فمادة .كستتناكؿ اللجنة بعد ذلك البند الفرعي ّ (د) ،الذم ستناقشو أيضان من حيث صلتو
بكل مادة من مواد االتفاقية ستتم مناقشتها خبلؿ الدكرة احلالية ،متناكلة ادلواد مادة فمادة.
دال  -البيانات العامة
ِٓ  -عقب االتفاؽ على تنظيم العمل ،دعا الرئيس إىل اإلدالء ببيانات عامة عن العمل الذم سييضطلع بو
خبلؿ الدكرة احلالية ،كعلى كجو اخلصوص عن التقدـ صوب التصديق على االتفاقية كالتقدـ احملرز منذ الدكرة
السادسة للجنة .كأيلقيت أكالن بيانات باسم اجملموعات اإلقليمية للبلداف ،أعقبتها بيانات من شلثلي فرادل البلداف
كادلنظمات احلكومية الدكلية كغَت احلكومية.
ِٔ  -كأعرب صبيع ادلمثلُت الذين تناكلوا الكلمة عن تقديرىم حلكومة األردف حلفاكهتا البالغة.
ِٕ  -كصرح ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن الدكؿ العربية بأف ادلقررات اليت اعتيمدت أثناء ىذه الدكرة من
شأهنا أف تيعطي دفعة قوية ضلو تنفيذ االتفاقية ،كأف تييسر أعماؿ االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كسبثل ادلبادئ
التوجيهية ادلختلفة ادلطركحة على اللجنة لبحثها نقطة بداية سبنح الثقة يف االتفاقية ،كتييسر تنفيذىا ادلبكر .كفيما
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يتعلق بادلسائل ادلالية صرح ادلمثل بأف جدكؿ أعماؿ ادلواد الكيميائية كالنفايات مل حيصل على الكثَت من
التمويل على ادلستول الدكيل كأف األمر حيتاج إىل قدر أكرب من الدعم .كلذلك يلزـ إدارة ادلوارد ادلالية بصورة
فعالة من أجل سبكُت البلداف من تنفيذ التزاماهتا .كصرح بأنو بناء على ذلك فإف التوجيهات ادلقدَّمة إىل مرفق
البيئة العادلية بغرض اعتمادىا من شأهنا أف تييسر احلصوؿ على التمويل من مرفق البيئة العادلية .كاختتم بتشجيعو
البلداف اليت مل تيصادؽ بعد على االتفاقية أف تفعل ذلك يف أسرع كقت شلكن.
ِٖ  -كقاؿ ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو بأف الدكرة السابعة للجنة
ذات أمهية حامسة ألهنا ىي الفرصة األخَتة لضماف كضع الصيغة النهائية جلميع الوثائق اليت مت التكليف هبا من
جانب مؤسبر ادلفوضُت ،كالعتمادىا مؤقتان حسبما يتطلب األمر يف كقت مناسب لدخوؿ االتفاقية حيز النفاذ
كانعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كأضاؼ أنو ال يزاؿ يتعُت على اللجنة أف تتوصل إىل اتفاؽ بشأف عدد
من ادلسائل اليت ييطلب من ادلؤسبر أف يعتمد مقررات بشأهنا أثناء اجتماعو األكؿ بناءن على طلب من االتفاقية.
كاختتم باإلفادة بأف االرباد األكركيب قد ابتدر اإلجراء التشريعي الضركرم للتمكُت من ادلصادقة على االتفاقية.
ِٗ  -كقاؿ ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن دكؿ منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ إف ادلنطقة ذلا النصيب األكرب من
االستهبلؾ العادلي للزئبق ،كمن انبعاثاتو يف الغبلؼ اجلوم ،كإف تنفيذ االتفاقية يف ىذه ادلنطقة ىو أمر أساسي
من أجل تنفيذىا على الصعيد العادلي .كأضاؼ أف االتفاؽ على أكرب عدد شلكن من ادلسائل أثناء ىذا
أمر مهم لدخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،كخباصة فيما يتعلق بالتوجيهات ادلقًتحة كالوثائق األخرل اليت
االجتماع ه
من شأهنا أف تساعد يف التنفيذ الفعاؿ لبلتفاقية .ككانت بلداف ادلنطقة قد عقدت اجتماعان يف جاكرتا يف كانوف
الثاين/يناير َُِٔ ،كاتفقت على ادلسائل األكثر أمهية بالنسبة للمنطقة .كقاؿ إف التوجيهات بشأف ربديد
سلزكنات كمصادر الزئبق ينبغي أف توفر اخليارات اليت يعتمد عليها كل طرؼ يف ازباذ قراراتو .كرحب باجلهود
اليت تبذذلا الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف إعداد مشركع التوجيهات بشأف إعداد
خطط العمل الوطنية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،يمشَتان إىل أف الكثَت من سكاف ادلنطقة
يشتغلوف يف ذلك القطاع ،كقاؿ إف ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية
اليت أعدىا فريق اخلرباء الذم أنشأه مؤسبر ادلفوضُت ينبغي أف تشمل خيارات تقنية ،من أجل تغطية االحتياجات
كسبل تنفيذ مثل ىذه اخليارات .كقاؿ إف
ادلتباينة للبلداف ادلختلفة ،كأف تؤكد على العبلقة بُت اخليارات التقنية ي
البلداف ادلتنوعة يف ادلنطقة تشمل عددان من البلداف اجلزرية الصغَتة النامية كالبلداف األقل منوان اليت تواجو ربديات
معقدة ككبَتة .كأضاؼ أف كجود آلية مالية فعالة ىو أمر حيوم من أجل فعالية االتفاقية ،كينبغي أف تنص
التوجيهات ادلقدمة دلرفق البيئة العادلية على االستخداـ الفعاؿ كالكفء للصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية
بأسلوب يييسر االستفادة منو كيعاًف احتياجات البلداف النامية .كقاؿ أيضان إف ادلنطقة تتطلع إىل اإلنشاء السريع
لربنامج دكيل زلدد يهدؼ إىل دعم بناء القدرات كتقدًن ادلساعدة التقنية حسب ما تدعو إليو ادلادة ُّ من
االتفاقية؛ كقاؿ إف الكثَت من البلداف يفتقر إىل القدرات البلزمة لرصد التقدـ احملرز يف التنفيذ ،كأنو من األمهية
دبكاف تعزيز القدرات ذات الصلة بإعداد التقارير الوطنية .كأضاؼ أف التقييمات األكلية دليناماتا كفرت فرصة
لدعم القدرات كصبع البيانات ذات الصلة بالنسبة للكثَت من البلداف داخل ادلنطقة .كباإلضافة إىل الرصد الوطٍت
كتطوير قوائم اجلرد ،اليت قاؿ إهنا ينبغي أف ربقق التوازف بُت فائدة البيانات كبُت أعباء احلصوؿ عليها ،سيصبح
صبع البيانات على الصعد اإلقليمية كالعادلية أمران أساسيان لتقييم فعالية االتفاقية .كمضى يقوؿ إف ادلنطقة تيرحب
بالعرض ادلقدـ من حكومة سويسرا الستضافة ادلكاف ادلادم لؤلمانة الدائمة التفاقية ميناماتا يف جنيف ،كإهنا
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سوؼ تبحث اخليارات ادلمكنة ادلتعلقة بالطرائق كأكجو التآزر .كيف النهاية ،صرح بأف ادلنطقة تدعم ازباذ
القرارات بتوافق اآلراء بشأف ادلسائل الفنية.
َّ  -كقالت ادلمثلة اليت تتحدث نيابة عن دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب إنو بالنظر إىل أف
الدكرة احلالية سوؼ تكوف آخر دكرة للجنة فينبغي عليها أف تسعى إىل اإلعداد لتنفيذ االتفاقية كربقيق التقدـ
ضلو عقد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كىنأت بلداف ادلنطقة اليت صادقت على االتفاقية كأشادت بالتقدـ
الذم ربرزه البلداف األخرل .كحثت كذلك بلداف ادلناطق األخرل على تسريع عمليات ادلصادقة من أجل تأمُت
الدخوؿ ادلبكر لبلتفاقية حيز النفاذ .كعلى الرغم من أف الوثائق التوجيهية ادلختلفة ادلقرر اعتمادىا لن تكوف
ملزمة قانونان ،فإنو ينبغي ذلا مع ذلك أف تظل داخل نطاؽ االتفاقية ،كأف تتحاشى إعادة تفسَتىا .كقالت ادلمثلة
إف ادلنطقة ملتزمة بتنفيذ االتفاقية ،كخاصة ادلادتُت ُْ كُٔ ،كإهنا تيشجع ىذا التنفيذ عن طريق حلقات العمل
ادلواضيعية كمنذ َُِْ ،جيرم إدراج اتفاقية ميناماتا كبند يف جدكؿ أعماؿ رللس إدارة منظمة العمل الدكلية.
كتتسم بأمهية شلاثلة مشاركة صبيع ادلنظمات احلكومية الدكلية ادلعنية اليت ديكن أف تقدـ الدعم إىل البلداف يف
تنفيذ االتفاقية ،كخباصة منظمة الصحة العادلية ،كمنظمة الصحة للبلداف األمريكية ،كمنظمة العمل الدكلية،
كمنظمة اجلمارؾ العادلية .كصرحت أيضان بأف ادلراكز اإلقليمية ديكن أف تقوـ بدكر ىاـ يف تقدًن ادلساعدة إىل
البلداف يف تنفيذ االتفاقية كأف بناء القدرات ،كادلساعدة التقنية كنقل التكنولوجيا ،مع مراعاة الظركؼ الوطنية ىي
أمور يف غاية األمهية بالنسبة لتنفيذ البلداف لبلتفاقية.
ُّ  -كفيما يتعلق بالتمويل كادلادة ُّ من االتفاقية ،صرحت ادلمثلة بأف اآللية ادلالية تتألف من جزأين
متميزين كأف أحدمها ،كىو الربنامج الدكيل احملدد ينبغي سبييزه بوضوح عن الربنامج اخلاص للتعزيز ادلؤسسي على
ادلستول الوطٍت من أجل تنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ،كاتفاقية
ركترداـ بشأف إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة
الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة ،كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية
للمواد الكيميائية الذم اعتمدتو صبعية األمم ادلتحدة للبيئة .كعبلكة على ذلك ،ينبغي أف يتوفر لبلتفاقية سبويل
مضموف ،باإلضافة إىل ذلك التمويل ادلتوافر دبوجب االتفاقيات ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات ،كأف
يكفي ىذا التمويل لتمكُت البلداف النامية من تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطٍت .كمن شأف إعداد التقارير
الوطنية دبوجب ادلادة ُِ من االتفاقية أف يحيدث تأثَتان مهمان على تقييم فعالية االتفاقية ،غَت أنو يتطلب بناء
كمل تلك التقارير اليت تيعد
القدرات .كباإلضافة إىل ذلك ،فإنو ينبغي للتقارير اليت تيعد دبوجب االتفاقية أف تي ِّ
دبوجب اتفاقيات أخرل ذات صلة بادلواد الكيميائية كالنفايات ،كينبغي أف يعتمد تواترىا على التجارب ادلستفادة
يف إطار االتفاقيات األخرل.
ِّ  -كأعرب ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن الدكؿ األفريقية عن تقديره إلعداد مشركع الوثائق التوجيهية
ادلعركضة على اللجنة ،كقاؿ إف ادلنطقة تتطلع إىل اعتمادىا مؤقتان ،مقًتحان كجود حاجة إىل تبسيط استمارات
ادلوافقة ادلتعلقة بالواردات كالصادرات كاإلعفاءات ،ككذلك استمارة اإلببلغ .كأقر بأف التوجيهات ادلقدمة إىل
مرفق البيئة العادلية هتدؼ إىل مساعدة تلك البلداف اليت أعربت عن رغبتها يف االنضماـ إىل االتفاقية .كقاؿ إف
الربنامج الدكيل احملدد ينبغي أف دينح امتيازات االستفادة منو ألقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية يف
أفريقيا ،كذلك بوسائل منها ادلساعدة على صياغة مقًتحات التمويل ،كتقليل شركط احلصوؿ على التمويل
ادلشًتؾ ،كمنحها ىامشان أكسع فيما يتعلق بأىلية ادلشاريع .كينبغي أف يكوف تقييم البلداف يف ضوء معايَت
األىلية مرنان قدر اإلمكاف كأف يستوعب صبيع البلداف األفريقية .كينبغي أف تكوف لدل الربنامج آلية لتعبئة ادلوارد
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ادلستدامة ،كأف يضمن التكامل كيتفادل االزدكاجية مع الًتتيبات كاأليطر القائمة األخرل ،كيعتمد على الدركس
ادلستفادة ،كيقوـ بادلشاركة على ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي .كينبغي أف يكوف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ىو
ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج .كسبثل مسألة ادلواقع ادللوثة مثار قلق رئيسي بالنسبة للمنطقة ،كسيكوف االمتثاؿ أمران يف
غاية الصعوبة نظران النتشار النفايات البلدية كاخلطرة ادلختلطة يف ادلنطقة ،دبا يف ذلك نفايات الزئبق .كينبغي أف
يتم كضع كمناقشة التوجيهات الشاملة بشأف ادلواقع ادللوثة أثناء االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كاختتم كلمتو
بالتعبَت عن االمتناف جلميع األطراؼ اليت قدمت الدعم ألفريقيا أثناء ادلفاكضات كلؤلنشطة الرامية إىل سبكُت
البلداف من أف تيصبح أطرافان يف االتفاقية كتقوـ يف هناية األمر بتنفيذىا.
ّّ  -كصرح ادلمثل الذم يتحدث نيابة عن دكؿ كسط كشرؽ أكركبا بأنو ينبغي إعداد الوثائق البلزمة
لبلجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ بل كديكن االنتهاء منها أثناء ىذا االجتماع .كأفاد بأف صبيع بلداف ادلنطقة تقريبان
كقعت على االتفاقية كتعمل اآلف من أجل التصديق عليها ،كجيرم اآلف تنفيذ الكثَت من األنشطة دلساعدة
البلداف على التصديق كعلى تنفيذ االتفاقيات بفعالية ككفاءة كيف كقت مبكر .كعلى الرغم من أف ىناؾ عمبلن
كثَتان ال يزاؿ يتعُت القياـ بو يف الفًتة القادمة ،فإف اإلعداد اجليد للوثائق ادلعركضة على اللجنة يف ىذه الدكرة
يعترب نقطة بداية مهمة ضلو إنشاء نظاـ من شأنو أف ديكن كل بلد من تنفيذ االتفاقية .كاختتم كلمتو بتوجيو
الشكر إىل حكومة اجلمهورية التشيكية الستضافتها االجتماع اإلقليمي لبلداف ادلنطقة يف أكائل َُِٔ ،كذلك
دلساعدهتا يف اإلعداد لبلجتماع احلايل.
ّْ  -كعقب اإلدالء بالبيانات اإلقليمية أعبله ،أدىل ببيانات شلثلو فرادل البلداف.
ككصف كثَت من ادلمثلُت جهود بلداهنم للتصديق على اتفاقية ميناماتا ،كذىكر اثناف أنو من ادلتوقَّع أف
ّٓ -
ى
تودع قريبان كثيقتا تصديقهما لدل الوديع اخلاص باالتفاقية ،كتوقَّع عدة شلثلُت آخرين االنضماـ إىل أطراؼ
االتفاقية يف كقت الحق من عاـ َُِٔ.
أكجز كثَت من ادلمثلُت اخلطوات ادلتخذة من جانب حكوماهتم لتيسَت التنفيذ ِّ
ادلبكر لبلتفاقية ،بوسائل
ّٔ  -ك ى
تلوث
منها إجراء التقييمات األ ٌكلية دليناماتا كتنظيم ضببلت التوعية كاعتماد التشريعات كأدكات التخطيط دلعاجلة ُّ
الزئبق يف قطاعات مثل تعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ ،كأنواع التعدين األخرل ،كيف توليد الطاقة ،كترميد
ادللوثة بالزئبق .كأعرب عدد من ادلمثلُت
النفايات اخلطرة ،كاإلضاءة ،كالصحة كصحة األسناف ،ككذلك يف ادلواقع َّ
عن تقديرىم للشركاء من احلكومات كادلنظمات احلكومية الدكلية اليت قدمت الدعم لعملهم من أجل التصديق
على االتفاقية كتنفيذىا.
ّٕ  -كقاؿ عدد من ادلمثلُت إنو من الضركرم تقدًن الدعم ادلايل كالتقٍت للبلداف النامية لتمكينها من تنفيذ
االتفاقية ،كقاؿ شلثل آخر إف ىذا الدعم سوؼ حيث عمليات مصادقة جديدة كذىكر اثناف أنو جيب االمتثاؿ
دلبادئ إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية ،كخصوصان ادلبدأ ٕ ادلتعلق بادلسؤكلية ادلشًتكة رغم تباينها ،كذىكر شلثل
آخر أنو ال ينبغي تأييد أم متطلبات أك مقًتحات تتجاكز نطاؽ اتفاقية ميناماتا.
أكجز ثبلثة شلثلُت اجلهود اليت تبذذلا حكوماهتم لدعم التصديق على اتفاقية ميناماتا كتنفيذىا من
ّٖ  -ك ى
جانب الدكؿ النامية ،كتشمل ادلساعدة على بناء القدرات لبلداف أمريكا البلتينية كآسيا كاحمليط اذلادئ كأفريقيا
يف رلاؿ معاجلة استخداـ الزئبق يف تعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ؛ كتقدًن الدعم إلعداد مشركع
التوجيهات بشأف خطط العمل الوطنية الرامية إىل احلد من استخداـ الزئبق يف التعدين احلريف كالضيِّق النطاؽ
كإهناء استخدامو حيثما أمكن ذلك؛ كالعمل مع الشركاء يف منطقة آسيا كاحمليط اذلادئ من أجل تنمية القدرات
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التقنية الوطنية يف رلاؿ رصد انبعاثات الزئبق من زلطات الطاقة اليت تعمل بالفحم كبناء قدرات خاصة دبراقبة
الزئبق؛ كتنظيم مناسبات كاجتماعات جانبية رفيعة ادلستول تتناكؿ الزئبق أثناء دكرات اجلمعية العامة لؤلمم
التلوث بالزئبق؛ كتبادؿ ادلعرفة كاخلربات يف رلاالت مثل مراقبة الزئبق كإعداد
ادلتحدة؛ كتنظيم دكرات تدريبية دلنع ُّ
قوائم اجلرد على ادلستول الوطٍت؛ كتقدًن ادلساعدة التقنية هبدؼ تعزيز القدرات يف رلاؿ إدارة الزئبق.
سبهد الطريق لعقد
ّٗ  -كأعرب عدة شلثلُت عن توقُّعاهتم فيما يتعلٌق بالدكرة احلالية اليت قيل إهنا ينبغي أف ِّ
اجتماع أكؿ ناجح دلؤسبر األطراؼ .كمشلت ىذه التوقُّعات اإلقرار ادلؤقٌت للوثائق التوجيهية ادلختلفة؛ ككضع
الصيغة النهائية للقواعد ادلالية كمشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية كرللس مرفق البيئة العادلية؛
متعمقة كالتوصل إىل تفاىم مشتىػىرؾ بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدَّد كمسألة
كإجراء مناقشات ِّ
النفايات؛ كمباشرة األعماؿ فيما بُت الدكرات بشأف التخزين ادلؤقت السليم بيئيان ،كرصد كتقييم الفعالية كادلواقع
ادللوثة؛ كتفعيل اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا يف الوقت ادلناسب ،دبا يف ذلك كضع الًتتيبات النهائية ادلتعلقة
َّ
بالربنامج الدكيل احملدَّد .كأعرب أحد ادلمثلُت عن قلقو من أف نطاؽ مشركعي الوثيقتُت التوجيهيتُت اللذين سيتم
النظر فيهما يف الدكرة ردبا يتجاكز نطاؽ االتفاقية كأعرب عن اىتمامو بادلشاركة يف مناقشات فريق االتصاؿ فيما
يتعلٌق بالوثيقتُت.
َْ  -كقدَّـ السيد خواف ميغيل كونا (الفلبُت) ،الرئيس ادلشارؾ لفريق الشراكة االستشارم يف الشراكة العادلية
بشأف الزئبق التابعة لربنامج البيئة ،تقريران عن نتائج االجتماع السابع للفريق ،الذم يعقد يف األردف يف ٖ
آذار/مارس َُِٔ .كيف االجتماع ،ق ٌدـ ادلشاركوف تقارير عن العديد من أنشطة الشراكة الرامية إىل دعم
فعاؿ؛ كأ ٌكدكا على دكر الشراكة يف تبادؿ ادلعلومات ،كيف
التصديق على اتفاقية ميناماتا كتنفيذىا على ضلو ٌ
التوعية كالتواصل؛ كأعربوا عن دعمهم لتوسيع نطاؽ إدارة ادلعارؼ يف إطار الشراكة .كقد أسفر االجتماع عن
ذبديد الشركاء اللتزامهم بتعزيز أكجو التآزر كالتعاكف من أجل دعم اإلجراءات الرامية إىل زبفيض ادلخاطر ادلتعلقة
بالزئبق؛ كرفع مستول اجلهود اليت تبذذلا الشراكة يف التواصل كالتوعية؛ كالعمل بشكل كثيق مع جلنة التفاكض
احلكومية الدكلية دلساعدة البلداف يف جهودىا الرامية إىل التصديق على االتفاقية كتنفيذىا.
أكجز شلثل منظمة الصحة العادلية
ُْ  -كأدىل شلثلوف عن ادلنظمات احلكومية الدكلية بعد ذلك ببيانات .ك ى
األنشطة اليت اضطلعت هبا ادلنظمة لتنفيذ قرار صبعية الصحة العادلية ( WHA67.11ج ص ع ٕٔ ،)ُُ-بعنواف
التعرض للزئبق كمرٌكباتو :دكر منظمة الصحة العادلية ككزارات الصحة
”اآلثار الصحية العمومية ادلًتتبة على ُّ
العمومية يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا“ ،كمشلت ىذه األنشطة عقد حلقات عمل إقليمية لتيسَت تنفيذ االتفاقية.
كشجع اللجنة على أف تضع يف االعتبار أف األعماؿ ادلتصلة بالصحة اليت ستنفذ مستقببلن يف إطار االتفاقية
َّ
سوؼ تعتمد على توافر ادلوارد ادلالية لتنفيذ البنود ادلتصلة بالصحة يف ادلعاىدة ،اليت قاؿ إهنا ستدعم تنفيذ كثَت
من ادلواد األخرل يف االتفاقية .كلفت االنتباه إىل مشركع التوجيهات من أجل كضع اسًتاتيجيات الصحة العامة
فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ الذم سيينظىر فيو يف الدكرة احلالية ،كإىل دليل توجيهي مفصل
أصدرتو منظمة الصحة العادلية بشأف كضع اسًتاتيجيات كطنية للتخلُّص التدرجيي من مقاييس احلرارة كأجهزة
قياس ضغط الدـ احملتوية على الزئبق يف رلاؿ الرعاية الصحية.
ِْ  -كقاؿ شلثل منظمة العمل الدكلية إف رللس إدارة ادلنظمة كلَّف مكتب العمل الدكيل بأف يساعد الدكؿ
األعضاء يف تنفيذ اتفاقية ميناماتا يف رلاالت تقع ضمن كالية منظمة العمل الدكلية ،خصوصان صحة العماؿ
كسبلمتهم .ككاف فرع التفتيش كاإلدارة للعمل كالسبلمة ادلهنية كالصحة يف منظمة العمل الدكلية مسؤكالن عن
تضمنت تقدًن الدعم للبلداف يف إطار اتفاقييت منظمة العمل الدكلية بشأف ادلواد الكيميائية
ىذه األعماؿ ،اليت ٌ
10

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1

لسنة ُٗٗٗ (رقم َُٕ) كاتفاقية السبلمة كالصحة يف ادلناجم لسنة ُٓٗٗ (رقم ُٕٔ) كجيرم دبوجبهما
تنفيذ استقصاء عاـ يشمل ألكؿ مرة إحصاءات عن تعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ ،كأنشطة تتعلَّق
بالتعدين احلريف كالضيِّق النطاؽ يف إطار الربنامج الدكيل للقضاء على تشغيل األطفاؿ الذم كضعتو منظمة
العمل الدكلية.
ّْ  -كقاؿ شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي إف ىذا الربنامج يدعم حاليان ِْ من البلداف النامية كالبلداف
اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية فيما تبذلو من جهود للتخلُّص التدرجيي من استخداـ كإطبلؽ الزئبق كاحلد
منهما ،كتتوفر لذلك حافظة إصبالية دببلغ ِِ مليوف دكالر يف شكل ًمنىح مق ٌدمة من مرفق البيئة العادلية.
تضمن الدعم ادلقدَّـ من برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي تقدًن ادلساعدة إىل ُٗ بلدان يف اجلهود اليت تبذذلا
كي َّ
إلعداد تقييمات ٌأكلية يف إطار اتفاقية ميناماتا كتقدًن ادلساعدة إىل البلداف يف زبفيض إطبلقات الزئبق من
درلة
التعدين احلريف كالضيِّق النطاؽ كالعمليات الصناعية كادلنتجات احملتوية على الزئبق مثل ادلصابيح الفلورية الػ يم ى
كأجهزة قياس احلرارة.
أكجز شلثبلف األنشطة اليت تضطلع هبا
ْْ  -كأدىل ببيانات أيضان شلثلوف عن ادلنظمات غَت احلكومية .ك ى
منظمتامها لدعم التصديق على االتفاقية كتنفيذىا ِّ
ادلبكر ،كناشدا احلكومات على أف تعمل بسرعة على
التصديق على االتفاقية كتنفيذىا .كقاؿ أحدمها إف اعتماد االتفاقية ديثِّل ىمعلىمان تارخييان بيد أنو يتطلٌب إعداد
إطار تشغيلي فعٌاؿ يؤدم زبفيضات قابلة للقياس يف االستخداـ العادلي للزئبق ،كالتجارة فيو ككذلك زبفيض
ادللوثة بالزئبق من األمور ادلطلوبة بشكل
انبعاثاتو .كقاؿ اآلخر إف التوجيهات ادلتعلقة بتحديد كإدارة ادلواقع َّ
عاجل ،ككذلك توفَت ادلوارد ادلالية الكافية اليت تتيح إدارة ىذه ادلواقع بطريقة مستدامة للبلداف اليت ربتاج إىل
ذلك ،كأعرب عن رأم مفاده أف اإلقرار ادلؤقت ذلذه التوجيهات يف االجتماع احلايل سوؼ يزيل عقبة ربوؿ دكف
تتضمن التوجيهات خطط عمل كطنية
تصديق كثَت من البلداف على االتفاقية .كقاؿ أيضان إنو من الضركرم أف َّ
لتخفيض استخداـ الزئبق يف التعدين احلريف كالضيق النطاؽ كإزالتو سبامان حيثما أمكن ذلك ،كأف تدرج فيها
أكجز شلثل منظمة ثالثة من ادلنظمات غَت
خطط عمل زللية لضماف تنفيذ اخلطط الوطنية على ادلستول احمللي .ك ى
احلكومية التقدُّـ احملرز حوؿ العامل ضلو ربقيق صحة األسناف اخلالية من الزئبق ،قائبلن إف كجود خدمات طب
عما قريب.
األسناف اخلالية من الزئبق سيصبح حقيقة كاقعة ٌ

ثالثاً  -العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولالجتماع األول لمؤتمر األطراؼ في
التفاقية

ْٓ  -كما ىو مبُت يف القسم ثانيان-جيم أعبله ادلتعلق بتنظيم العمل يف الدكرة احلالية ،قررت اللجنة أف تنظر
يف البنود ّ (أ) (البنود الضركرية لتنفيذ االتفاقية بفعالية عند بدء نفاذىا) ،كّ (ب) (مسائل تقتضي االتفاقية
من مؤسبر األطراؼ أف يبت فيها يف اجتماعو األكؿ) ،كّ (ج) (بنود تعتمدىا اللجنة بشكل مؤقت ريثما
يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان يف اجتماعو األكؿ) رلتمعة ،لكي تناقشها من حيث صلتها بكل مادة من مواد
االتفاقية ،على أف تتناكؿ ىذه ادلواد مادة فمادة ،كأف تنظر بعد ذلك يف البند ّ (د) (أنشطة لتيسَت سرعة بدء
نفاذ االتفاقية كتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا) ،كتناقشو أيضان من حيث صلتو بكل مادة من مواد االتفاقية،
على أف تتناكؿ ىذه ادلواد مادة فمادة.
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ألف  -بنود جدول األعمال ( 3أ) ( 3 -ج)
-1

المادة  :3مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو
فأكجػ ػ ػ ػزت ادلعلومػ ػات ادلبيَّنػ ػ ػ ػة يف الوثيقة
ْٔ  -قدَّم ػ ػت شلثلػ ػ ػة األمان ػ ػ ػة ذل ػ ػ ػذا البن ػ ػ ػد الفرع ػ ػي،
ى
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3بشأف مشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ملء االستمارات كفق ادلطلوب يف
ادلادة ّ ،كالوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4ادلتعلقة دبشركع التوجيهات بشأف ربديد ادلخزكنات الفردية للزئبق
أك مرٌكبات الزئبق اليت تتجاكز َٓ طنٌان مًتيان ،باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها سلزكنات
تتجاكز َُ أطناف مًتية سنويان ،كالوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/5اليت يرد فيها ذبميع ادلسامهات ادلقدمة من
احلكومات كغَتىا من اجلهات الفاعلة ادلختصة بشأف مسألة مدل ضركرة التوجيهات اإلضافية ،اليت
تتجاكز تلك الواردة يف الوثيقتُت  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3ك ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4كفقان للفقرة ُِ
من ادلادة ّ.
ْٕ -

تود اللجنة القياـ دبا يلي:
كقالت إنو يف الدكرة احلالية قد ٌ

(أ) أف تعتمد بشكل مؤقت مشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف استكماؿ االستمارات
ادلطلوبة دبوجب ادلادة ّ ،ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ بشكل رمسي يف اجتماعو األكؿ؛
(ب) أف تعتمد بشكل مؤقت مشركع التوجيهات بشأف ربديد ادلخزكنات الفردية من الزئبق أك
مرٌكبات الزئبق اليت تزيد على َٓ طنٌان مًتيان ،باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولِّد عنها سلزكنات تزيد
عن َُ أطناف مًتية سنويان ،ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ بشكل رمسي يف اجتماعو األكؿ؛
(ج) أف تنظر يف ذبميع ادلسامهات ادلقدَّمة ادلبيَّنة يف الوثيقة
فيما إذا كانت أية توجيهات إضافية ضركرية دبوجب الفقرة ُِ من ادلادة ّ.
(أ)

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/5

كالبت

توجيهات لمساعدة األطراؼ في استكمال الستمارات المطلوبة بموجب المادة 3
ْٖ  -يف ادلناقشة البلحقة ،أعرب ادلمثلوف الذين أخذكا الكلمة ،دبا يف ذلك بعض ادلمثلُت الذين ربدثوا
نيابة عن رلموعات من البلداف ،عن تأييدىم العاـ دلشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ملء االستمارات
يودكف مناقشة التحسينات
كفق ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ ( )UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3بيد أهنم قالوا إهنم ٌ
ادلمكنة يف فريق لبلتصاؿ .كتشمل ىذه التحسينات اقًتاحان بأف توجو إىل األمانة نسخ من مراسبلت ادلعامبلت
نص
بغية تسهيل أم ذبميع قد ييضطىلىع بو للمعلومات ادلتعلقة بالتجارة يف الزئبق؛ كتنقيحان كتوضيحان ل ٌ
التوجيهات؛ كتوضيح ادلراجع لؤلطراؼ كغَت األطراؼ ،كربديد قائمة بأمساء األشخاص ادلعنيُت بتلقي
اإلخطارات على ادلستول القطرم؛ كمواءمة التوجيهات مع أىداؼ االتفاقية .كتكلم أحد ادلمثلُت باسم رلموعة
من البلداف فقاؿ إنو على الرغم من أف التوجيهات غَت ملزمة قانونيان فهي ينبغي أف تكوف متسقة مع أحكاـ
االتفاقية كال ينبغي أف تعيد تفسَتىا.
ْٗ  -كقدـ شلثل سويسرا كرقة غرفة اجتماعات كضعتها سويسرا كالنركيج لكي تنظر فيها اللجنة .كتقًتح كرقة
غرفة االجتماع إدخاؿ تعديبلت هبدؼ ربسُت كضوح مشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ملء
االستمارات كفق ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ ،كلتقدًن معلومات بشأف تداعيات موافقة أحد البلداف على استَتاد
الزئبق بالنسبة اللتزاماتو يف إطار االتفاقية .كأضاؼ شلثل النركيج أف ادلستول العاـ للمعلومات الواردة يف
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التوجيهات مناسب إال أنو يلزـ ادلزيد من ادلعلومات فيما يتعلق بادلوافقة احملددة كالعامة ،كما أف من ادلهم للبلداف
ادلستوردة أف تتمتع بسهولة الوصوؿ إىل التوجيهات كادلعلومات عن تبعات ادلوافقة على استَتاد الزئبق.
َٓ  -كرحب شلثل االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو بالتوجيهات الرامية دلساعدة األطراؼ يف ملء
االستمارات كفق ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ ،كقاؿ إهنا تناكلت صبيع ادلسائل ذات الصلة بالتجارة كإهنا ربتاج
فقط إىل تغيَتات زلدكدة .كقدـ ادلمثل كرقة غرفة اجتماعات تقًتح صبلة أمور من بينها فصل االستمارات من
ألف إىل داؿ عن االستمارة ىاء كربديد جهة اتصاؿ زلددة لتلقي ادلوافقات على عمليات االستَتاد ،إضافةن إىل
عُت دبوجب ادلادة ُٕ من االتفاقية.
جهة االتصاؿ اليت ستي َّ
ُٓ  -كعقب تقدًن كرقة غرفة االجتماع قاؿ شلثل ،ربدث نيابةن عن رلموعة من البلداف ،إف جهات االتصاؿ
الوطنية ادلعينة دبوجب ادلادة ُٕ جيب أف تعمل كجهات اتصاؿ زلددة فيما يتعلق بالتجارة يف الزئبق.
ِٓ  -كقررت اللجنة إنشاء فريق اتصاؿ معٍت بادلسائل التقنية يشًتؾ يف رئاستو كل من السيدة كاترينا
سيبكوفا (اجلمهورية التشيكية) كالسيدة ليتيشيا كارفاذلو (الربازيل) ،الستعراض مشركع التوجيهات دلساعدة
البلداف يف ملء االستمارات كفق ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ ،كىو ادلشركع ادلبُت يف الوثيقة
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3كتعديلو ،حيثما دعت الضركرة ،مع مراعاة ادلناقشات اليت جرت يف اجللسة العامة
ككرقيت غرفة االجتماع اللتُت قدمهما االرباد األكركيب ،كالنركيج كسويسرا.
ّٓ  -كيف جلسة تالية ،أفاد رئيس فريق االتصاؿ بأف الفريق قد توصل إىل اتفاؽ بشأف نيسخة يمنقحة من
مشركع التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ملء االستمارات كفق ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ ،ككردت ىذه النسخة
يف كرقة غرفة اجتماعات.

(ب)

ْٓ  -كاعتمدت اللجنة مشركع التوجيهات ادلنقح على أساس مؤقت ،ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان
أثناء اجتماعو األكؿ .كترد التوجيهات على النحو الذم اعتيمدت بو يف ادلرفق األكؿ ذلذا التقرير.

توجيهات لمساعدة األطراؼ في تحديد المخزونات الفردية من الزئبق أو مرّكبات الزئبق التي تزيد على
 55طناً مترياً وكذلك مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولّد عنها مخزونات تزيد عن  15أطنان مترية سنوياً

ٓٓ  -قدـ شلثل االرباد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو كرقة غرفة اجتماعات تقًتح إدخاؿ تعديبلت من أجل
تعزيز التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ربديد ادلخزكنات الفردية من الزئبق أك مرٌكبات الزئبق اليت تزيد على َٓ
طنان مًتيان باإلضافة إىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها سلزكنات تزيد على َُ أطناف مًتية سنويان
) ،(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4فيما يتعلق بكيفية حساب ما إذا كانت القيم احلدية البالغة َٓ طنان مًتيان كَُ
أطناف مًتية قد مت ذباكزىا؛ ككيفية التمييز بُت ادلخزكنات كادلصادر ،ككيفية التعامل مع ركازات الفلزات كأنشطة
التعدين كالتجهيز ادلتصلة هبا .كدعا أحد ادلمثلُت يؤيده شلثلوف آخركف ،إىل شطب الفقرة الفرعية ُٓ (د) ،اليت
تيشَت إىل تنظيف أنواع الوقود األحفورم مثل الغاز الطبيعي بصفتو مصدران زلتمبلن لتوليد سلزكنات الزئبق ،قائبلن
إف النفط كالغاز سبت مناقشتهما باستفاضة أثناء التفاكض بشأف االتفاقية كجرل استبعادمها من االتفاقية
كمرفقاهتا بالصورة اليت اعتيمدت هبا.
ٔٓ  -كيف ادلناقشات التالية بشأف التوجيهات مت اإلعراب عن تقدير عاـ لؤلمانة للعمل الذم قامت بو يف
إعداد ىذه التوجيهات ،كصرح البعض بأهنا جيدة الصياغة كديكن أف تساعد األطراؼ على الوفاء بالتزاماهتا
دبوجب االتفاقية ،كأف تتيح تقدير نطاؽ ادلخزكنات العادلية من الزئبق كمصادرىا .كقاؿ أحد ادلمثلُت بأف
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التوجيهات سوؼ تتناكؿ الشواغل اليت تراكد بلده فيما يتعلق بإمدادات الزئبق اليت تدخل البلد عن طريق التجارة
باعتبار البلد نقطة للشحن العابر ،كحث برنامج األمم ادلتحدة للبيئة على حبث مثل ىذه الشواغل يف منتديات
التنسيق اإلقليمية اليت تتناكؿ التجارة يف ادلواد الكيميائية اخلطرة كالفلزات الثقيلة.
ٕٓ  -كأبرز العديد من ادلمثلُت رلاالت مقًتحة ديكن تعديل مشركع التوجيهات فيها ،من بينها إتاحة ادلركنة
بغرض مراعاة الظركؼ كالقدرات الوطنية؛ كتوضيح أف عبء ربديد إمدادات الزئبق العادلية دبوجب االتفاقية يقع
على عاتق البلداف ال يػمنتجة ،كإيراد إشارات مرجعية للمقارنة يف ادلادة َُ من االتفاقية ،كتقدًن ادلعلومات بشأف
التداعيات اليت تًتتب على بلد يوافق على استَتاد الزئبق .كطلب أحد ادلمثلُت ادلزيد من التوضيح بشأف
ادلستودعات اليت توقف العمل فيها ،بالنظر إىل ادلصاعب احملتملة يف ربديد الكيانات القانونية ،كاقًتح أف األمر
حيتاج إىل تعريف أكثر دقة دلصطلحي ’’نفايات الزئبق‘‘ ك’’تعدين الفلزات احلديدية‘‘.
ٖٓ  -كصرح العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل ربدث نيابةن عن رلموعة من البلداف ،بأنو على الرغم من أف
التوجيهات اليت من ادلقرر اعتمادىا لن تكوف ملزمة قانونان ،فإنو ينبغي ذلا مع ذلك أف تكوف متسقة مع أحكاـ
االتفاقية؛ كقيل إف ادلشركع احلايل يتجاكز متطلبات االتفاقية .كقاؿ أحد ادلمثلُت إنو ينبغي اعتبار التوجيهات
كثيقة حية زبضع لبلستعراض بناء على ذبارب األطراؼ.
ٗٓ  -كصرح شلثل دلنظمة غَت حكومية بأف البلداف اليت لديها عدد كبَت من ادلصادر الصغَتة لتوليد الزئبق
شجع على اإلببلغ عن احلجم اإلصبايل ادلتولد.
كاليت تينتج رلتمعة أكثر من َُ أطناف مًتية سنويان ينبغي أف تي َّ
كأضاؼ شلثل دلنظمة أخرل غَت حكومية أف ادلخزكنات الفردية ينبغي أف تشمل كميات الزئبق كمركبات الزئبق
اخلاضعة إلشراؼ كياف اقتصادم أك قانوين كذلك دلنع إخفاء األحجاـ الفعلية ادلخزكنة ،كأف مرافق التصنيع
النقالة اليت تستعيد َُ أطناف أك أكثر من الزئبق سنويان ينبغي اعتبارىا مصادر إلمدادات الزئبق؛ كأف كميات
الزئبق الذم تتم مصادرتو من الشحنات كادلخزكنات غَت القانونية ال يػمحتفظ هبا داخل مرافق مهجورة جيب أف
تيصنف على أهنا ’’سلزكنات رلهولة ادلصدر‘‘ كأف تيدرج يف قوائم اجلرد الوطنية.
َٔ  -كقررت اللجنة بأف يقوـ فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل التقنية باستعراض مشركع التوجيهات كتعديلو،
حيثما تدعو الضركرة ،من أجل مواصلة حبثو يف اجللسة العامة ،على أف تؤخذ يف االعتبار ادلناقشات اليت جرت
يف اجللسة العامة ككرقة غرفة االجتماعات اليت قدمها االرباد األكركيب.
ُٔ  -كيف دكرة تالية ،أبلغ رئيس فريق االتصاؿ بأف الفريق توصل إىل اتفاؽ بشأف صيغة منقحة من مشركع
التوجيهات دلساعدة األطراؼ يف ربديد ادلخزكنات الفردية من الزئبق أك مركبات الزئبق اليت تزيد على َٓ طنان
مًتيان ،ككذلك مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها سلزكنات تزيد على َُ أطناف مًتية سنويان ،ككردت ىذه
الصيغة ادلنقحة يف كرقة غرفة اجتماعات.

(ج)

ِٔ  -كاعتمدت اللجنة مشركع التوجيهات ادلنقح على أساس مؤقت ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان
أثناء اجتماعو األكؿ .كترد التوجيهات على النحو الذم اعتيمدت بو يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير.

تجميع المساىمات المقدمة بشأن مسألة ما إذا كانت التوجيهات اإلضافية ضرورية بموجب الفقرة 11
من المادة  3من اتفاقية ميناماتا

ّٔ  -صرحت كاحدة من ادلمثلُت بأنو يف حاؿ عدـ معاجلة مسائل معينة يف كثائق توجيهية أخرل فقد تلزـ
توجيهات إضافية ،دبوجب الفقرة ُِ من ادلادة ّ من االتفاقية ،بشأف ما إذا كاف ينبغي اإلببلغ عن مركبات
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الزئبق حسب كزهنا اإلصبايل أك حسب زلتواىا من الزئبق؛ كبشأف كيفية تسجيل مزائج تتكوف من مركبُت أك
أكثر؛ كما إذا كانت القيمة احلدية البالغة َٓ طنان مًتيان تنطبق على ادلركبات ادلنفردة أـ على الكمية اإلصبالية من
صبيع ادلركبات .كاقًتحت إضافة ىذه ادلسألة إىل جدكؿ أعماؿ فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل التقنية .كصرح شلثل
آخر بأنو لن تلزـ أية توجيهات إضافية قبل كضع الصيغة النهائية للتوجيهات ادلتعلقة دبلء االستمارات كفق
ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ كالتوجيهات ادلتعلقة بتحديد سلزكنات الزئبق كمصادره كقبل اكتساب خربة يف استخداـ
االستمارات .كصرح شلثل دلنظمة غَت حكومية بأف ادلعلومات اخلاصة بادلوافقة اخلطية ،إىل جانب أمور أخرل،
ينبغي أف تتاح دبوجب ادلادة ُٖ من االتفاقية ،ليس فقط لؤلمانة كإمنا أيضان على ادلوقع الشبكي لبلتفاقية على
االنًتنت ،كذلك تيسَتان لتحليلها من جانب الباحثُت كغَتىم.
ْٔ  -كقررت اللجنة أف يقوـ فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل التقنية ببحث ما إذا كانت التوجيهات اإلضافية
ضركرية دبجرد إصلازه ألعمالو بشأف مشركع التوجيهات ادلتعلق دبلء االستمارات كفق ادلطلوب دبوجب ادلادة ّ
كاألعماؿ ادلتعلقة بتحديد سلزكنات كمصادر الزئبق ،على أف يأخذ يف االعتبار ادلناقشة اليت جرت يف اجللسة
العامة.
ٓٔ  -كبعد ذلك ،أفاد الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ بأف الفريق حبث مقًتحان قدمتو الياباف بشأف حساب
كميات الزئبق كمركبات الزئبق .كنظران للطابع التقٍت ذلذا ادلوضوع ككمية األعماؿ األخرل ادلعركضة عليو ،مل يتح
لفريق االتصاؿ الوقت الكايف لبحث ادلقًتح تفصيليان ،كلكنو خلص إىل أف ىذه ادلسألة مسألة مهمة تستحق
مواصلة البحث بشأهنا مستقببلن.
ٔٔ  -كأخذت اللجنة علمان بتقرير الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ.
-1

المادة  :8النبعاثات
ٕٔ  -قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي ،موجزة ادلعلومات الواردة يف الوثائق ذات الصلة ،كاليت مشلت
تقريران لفريق اخلرباء التقنيُت بشأف كضع التوجيو ادلطلوب دبقتضى ادلادة ٖ من االتفاقية
) (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6كأربع رلموعات من مشاريع التوجيهات أعدىا ىذا الفريق ،بشأف أفضل التقنيات
ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1كبشأف توفَت الدعم لؤلطراؼ يف تنفيذ
التدابَت الواردة يف الفقرة ٓ من ادلادة ٖ ،كخاصة يف ربديد األىداؼ كيف كضع قيم احلدكد القصول لبلنبعاثات
) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.2كبشأف ادلعايَت اليت قد تضعها األطراؼ عمبلن بالفقرة ِ (ب) من ادلادة ٖ
) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3كبشأف إعداد قوائم جرد االنبعاثات ).(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4
ٖٔ  -كقالت إف اللجنة قد ترغب خبلؿ ىذه الدكرة يف الًتحيب بوثائق مشاريع التوجيهات ،كاعتمادىا على
أساس مؤقت ،كعرضها على مؤسبر األطراؼ لكي يعتمدىا رمسيان يف دكرتو األكىل .كأضافت بأف النظر فيها
كاعتمادىا ادلؤقت من شأنو أف يسمح لؤلطراؼ كللبلداف األخرل باستخدامها أثناء الفًتة االنتقالية يف أنشطتها
الرامية إىل تنفيذ ادلادة ٖ من االتفاقية.
ٗٔ  -كعقب ىذا التقدًن ،قدـ الرئيساف ادلشاركاف لفريق اخلرباء التقنيُت السيد عادؿ شافعي عثماف (مصر)
كالسيد جوف ركبرتس (ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمي كأيرلندا الشمالية) ،عرضان بشأف تكوين الفريق
كاجملموعات األربع من مشاريع التوجيهات اليت أنتجها الفريق.
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َٕ  -كقاؿ السيد عثماف بأف الفريق سبيز بتمثيل إقليمي كامل كمشل أصحاب ادلصلحة كاخلرباء األكاددييُت
كاحلكوميُت يف رلاؿ انبعاثات الزئبق كتنظيمو ،إىل جانب شلثلُت من قطاعات الصناعات ادلعنية كاجملتمع ادلدين.
كأضاؼ بأف الفريق قد حظي بدعم من أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ كاستكهومل كمن الشراكة العادلية للزئبق
التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
ُٕ  -بعد ذلك أكجز السيد ركبرتس التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية،
قائبلن إف فريق اخلرباء استفاد من ادلعلومات اليت قدمتها البلداف ،كقطاع الصناعة كادلنظمات غَت احلكومية إىل
جانب جهات أخرل ،كأخذ يف االعتبار التعليقات اليت كردت استجابة لنص ادلشركع األكؿ الذم يعمم على
البلداف كغَتىا يف سبوز/يوليو َُِٓ ) .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/1كشدد على أف من األمهية دبكاف
تذكر أف التقنية ادلتاحة األفضل بالنسبة دلنشأة معينة إمنا تعتمد على الظركؼ احمللية .كأضاؼ أف مشركع
التوجيهات يصف طائفة من التقنيات ذات الصلة اليت قد تستخدمها البلداف حسب ما تراه مناسبان ،كال ينبغي
اعتبارىا يملزمة بأم شكل من األشكاؿ .كأضاؼ أف فريق اخلرباء أكصى باعتماد التوجيهات من جانب اللجنة
على أساس مؤقت ،قبل اعتمادىا الرمسي من جانب مؤسبر األطراؼ.
ِٕ  -كصرح بأف مشركع التوجيهات لدعم األطراؼ يف تطبيقها لؤلحكاـ الواردة يف الفقرة ٓ من ادلادة ٖ
تتناكؿ ادلنشآت اليت بينيت قبل دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،كىذه التوجيهات تسعى دلساعدة األطراؼ يف اختيار
كيفية تناكذلا اللتزامها ادلتعلق بضبط االنبعاثات الناصبة عن تلك ادلصادر .كأضاؼ أف فريق اخلرباء التقنيُت
اقتصر يف عملو ككفقان لواليتو على حبث التقنيات كادلمارسات الرامية إىل ضبط االنبعاثات إىل اذلواء أك التقليل
منها ،كمل يشمل ادلعلومات ادلتعلقة بالدعم ادلتاح لؤلطراؼ دبوجب ادلادتُت ُّ كُْ.
ّٕ  -كبالنسبة دلشركع التوجيهات فيما يتعلق بادلعايَت اليت يكضعت عمبلن بالفقرة الفرعية ِ (ب) من ادلادة ٖ
من االتفاقية ،أشار إىل أف تلك الفقرة الفرعية تسمح لؤلطراؼ بوضع معايَت لتحديد ’’ادلصادر ذات الصلة‘‘
إلصبايل الزئبق اخلاضع ألحكاـ ادلادة ٖ لكل فئة من فئات ادلصادر الػ يمدرجة يف ادلرفق داؿ لبلتفاقية ،ما دامت
ادلعايَت اليت تضعها األطراؼ تغطي ما ال يقل عن ٕٓ بادلائة من االنبعاثات الناصبة عن كل فئة من فئات
ادلصادر .كأضاؼ أف تلك ادلعايَت تسمح لؤلطراؼ بأف تستبعد ادلصادر الصغَتة نسبيان للزئبق الكلي اليت قد
يكوف ربديدىا لوال ذلك صعبان كمكلفان.
ْٕ  -كفيما يتعلق دبشركع التوجيهات بشأف قوائم جرد االنبعاثات ،صرح بأف األطراؼ قد ذبد أف من ادلفيد
كضع مثل ىذه القوائم قبل قيامها بالتصديق على االتفاقية ،أك قبل دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ ،حبيث ديكنها
تقييم نطاؽ العمل البلزـ لبلمتثاؿ للمادة ٖ ،مضيفان أنو على الرغم من أف التوجيهات تنطبق حصريان على
ادلصادر اليت تغطيها تلك ادلادة فقد تكوف مفيدة كمرجع لؤلطراؼ يف كضع قوائم اجلرد اخلاصة باإلطبلقات يف
األرض كادلاء.
ٕٓ  -كيف اخلتاـ صرح بأف كثائق مشركع التوجيهات تستند إىل أفضل ادلعلومات ادلتاحة حاليان ،كينبغي
اعتبارىا كثائق حية تتطور بالتجربة كمع توافر بيانات أفضل كربسن التكنولوجيا؛ كأضاؼ أنو من األمهية دبكاف
بالنسبة دلؤسبر األطراؼ أف يضع ترتيبات الستعراضها كربديثها دكريان.
ٕٔ  -كيف ادلناقشة اليت تلت ذلك ،أشاد ادلمثلوف كثَتان بعمل اخلرباء يف كضع مشركع التوجيهات ادلطلوبة
دبوجب ادلادة ٖ من االتفاقية ،كتكرر كصف التوجيهات بأهنا كاضحة ،كشاملة ،كمتوازنة كتفي بالغرض .كقد
لوحظ على نطاؽ كاسع بأف مشركع التوجيهات ليس إلزاميان كأنو ينبغي أف يتطور على أساس ادلستجدات،
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كشدد العديد من ادلتحدثُت على ضركرة التحلي بادلركنة ألجل مراعاة السياقات كالسمات اخلاصة على الصعيد
احمللي .ككاف ىناؾ تأييد عاـ لبلعتماد ادلؤقت دلشركع التوجيهات كالعتماده رمسيان أثناء االجتماع األكؿ دلؤسبر
األطراؼ .كصرح العديد من ادلمثلُت ،من بينهم شلثل ربدث نيابة عن رلموعة من البلداف ،بأف مشركع
التوجيهات ييسر اجلهود اليت تبذذلا البلداف من أجل التصديق على االتفاقية كتنفيذىا ادلبكر.
ٕٕ  -كفيما يتعلق دبشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية
) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1صرح أحد ادلمثلُت بأف تنفيذ التدابَت ادلتقدمة نسبيان الوارد كصفها لضبط
االنبعاثات يعتمد إىل حد بعيد على القدرات التقنية كعلى الظركؼ االقتصادية اليت دير هبا كل بلد من البلداف.
كتساءؿ شلثل آخر عما إذا كانت األرقاـ اليت قدمت عن مستول األداء باإلشارة إىل ادلرافق اجلديدة كالقائمة
إلنتاج خبث االمسنت ذات قيمة إرشادية على مستول الصناعة بوجو عاـ .كصرح أحد ادلمثلُت بأف معايَت رصد
انبعاثات الزئبق ال جيب أف تكوف خاصة بأم منطقة أك بلد بعينو ،كبأف التوجيهات مل تقدـ أم معلومات بشأف
كلفة تشغيل نيظم الرصد ادلتواصل لبلنبعاثات ،كبأنو ينبغي إعداد تعليمات تتعلق بالتقنيات اجلديدة لرصد
انبعاثات الزئبق اليت ترد يف الفرع ٔ من التوجيهات.
ٖٕ  -كفيما يتعلق دبشاريع التوجيهات الواردة يف الوثائق
ك UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3ك ،UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4على التوايل ،صرح ادلمثل نفسو بأنو ينبغي
ضبط القيم احلدية لبلنبعاثات عند حد أدىن أك أقصى ،باالقًتاف مع ادلعايَت ادلتعلقة باإلببلغ عن التقدـ
ال يػمحرز؛ كأنو ينبغي اإلشارة إىل دراسات احلالة ذات الصلة يف مرفق التوجيهات اخلاصة بادلعايَت اليت قد تضعها
األطراؼ عمبلن بالفقرة ِ (ب)؛ كأف الشفافية يف منهجية إعداد قوائم جرد االنبعاثات عمبلن بادلادة ٖ من
االتفاقية تتسم بأمهية حامسة.
UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.2

ٕٗ  -كباإلشارة إىل الفرع جيم من التوجيهات ادلتعلقة بادلعايَت اليت قد تضعها األطراؼ عمبلن بالفقرة ِ
(ب) من ادلادة ٖ ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3صرح أحد ادلمثلُت بأنو جيب التعامل مع الرقم البالغ ٕٓ
بادلائة من كل فئة من فئات مصادر االنبعاثات ال يػمدرجة يف ادلرفق داؿ على أنو معيار يستخدـ يف البداية،
كذلك لتفادم مصاعب التنفيذ اليت قد تنتج عن معاملتو كمعيار دينامي .كصرح شلثل دلنظمة غَت حكومية بأف
االلتزاـ بضبط ما ال يقل عن ٕٓ بادلائة من االنبعاثات يف فئة معينة من فئات ادلصادر قد يتطلب أف زبضع
ادلصادر اليت يتم ضبطها ضمن تلك الفئة إىل استعراض دكرم لضماف إدارهتا على ضلو متسق كفعاؿ على مر
الزمن يف ضوء عمليات إغبلؽ ادلصادر احلالية كإنشاء مصادر جديدة .كفيما يتعلق دبشركع التوجيهات الواردة
يف الوثيقة ) (UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4اقًتح ادلمثل إضافة صبلة تفيد بأنو ينبغي ربديد الطريقة ادلستخدمة
للتعرؼ على بيانات اجلرد كإدراجها يف قاعدة البيانات ادلفتوحة لبلطبلع العاـ.
َٖ  -كشددت شلثلة تتحدث نيابة عن رلموعة من البلداف على الطبيعة غَت ادللزمة قانونان دلشركع التوجيهات،
الذم ينبغي أف خيضع للتفسَت ادلستمر يف ضوء أحكاـ االتفاقية ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة كادلادة ٖ.
كأشارت أيضان إىل أنو ينبغي إدراج التقنيات الناشئة يف مرفق كأف مشركع التوجيهات اليت كضعت للمادة ٖ ديكن
أف يكوف مفيدان أيضان يف إطار ادلادة ٗ.
ُٖ  -كذكر العديد من ادلمثلُت بأف استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية قد يتطلب
الدعم ادلايل ،كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا للبلداف النامية ككذلك للبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية،
كقاؿ أحد ادلمثلُت ،متكلمان بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إف التكنولوجيات ال يػمدرجة يف مشركع التوجيهات
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جيب أف تكوف متاحة بسهولة جلميع البلداف على أساس تقييماهتا الحتياجاهتا ،كبغض النظر عن التكلفة ،يف
حُت قاؿ شلثل آخر ،ربدث أيضان نيابة عن رلموعة من البلداف ،بأف ادلراكز اإلقليمية تقوـ بدكر رئيسي يف نقل
التكنولوجيا .كقالت شلثلة إف ادلادة ادلقدمة ليست ذات صلة مباشرة بالظركؼ الوطنية السائدة يف ببلدىا ،نظران
ألف ادلعلومات التقنية الضركرية غَت مبينة حاليان يف الوثيقة.
ِٖ  -كعرب شلثل عن القلق من أف اإلحراؽ يف األماكن ادلفتوحة ،كىو مسألة تثَت قلقان شديدان يف منطقتو،
ال حيظى بادلعاجلة .كردان على ذلك أشار الرئيس ،بأنو طبقان لتكليف صدر عن اللجنة يف دكرهتا اخلامسة ،ينبغي
إعداد تقرير بشأف ىذه ادلسألة لعرضو على مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
ّٖ  -كاقًتح شلثل آخر بأنو ينبغي تغيَت موقع رلموعة أدكات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة اخلاصة بتحديد
الزئبق ادلتسرب كتقدير كمياتو من ادلوقع الشبكي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل ادلوقع الشبكي التفاقية
ميناماتا ،كذلك لسهولة الرجوع إليها.
ْٖ  -كاقًتح شلثل منظمة غَت حكومية أنو ينبغي دلشركع التوجيهات أف يشمل اسًتاتيجية عامة إلدارة
النفايات كأنو ينبغي للتوجيهات ادلتعلقة بادلنشآت اليت تعمل بطاقة الفحم أف تشمل مصادر الطاقة ادلتجددة
كأف تيقر باخلطوات ادلتخذة يف ىذا اجملاؿ.
ٖٓ  -كعقب ادلناقشة ،اتفقت اللجنة على أف يقوـ الرئيساف ادلشاركاف لفريق اخلرباء التقنيُت بتيسَت ادلناقشات
غَت الرمسية بُت األطراؼ ادلعنية بشأف اجلوانب ادلفاىيمية دلشركع التوجيهات ،كتنفيذىا العملي كادلسائل التقنية
اليت أثَتت.
ٖٔ  -كبعد ذلك قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق اخلرباء التقٍت تقريران بشأف نتائج ادلشاكرات غَت الرمسية ،كقدـ كرقة
غرفة اجتماعات تشمل يف مرفقها تعديبلت مقًتحة على مشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة
كأفضل ادلمارسات البيئية ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1كمشركع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بادلعايَت اليت قد
تضعها األطراؼ عمبلن بالفقرة ِ (ب) من ادلادة ٖ ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3كمشركع ادلبادئ
التوجيهية ادلتعلقة بإعداد قوائم جرد االنبعاثات ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4كىذه ادلشاريع ،إذا اعتمدهتا
اللجنة كأيدرجت يف كثائق ادلبادئ التوجيهية الصادرة عن األمانة ،ستسفر عن عدد من عمليات التحرير ادلًتتبة
على ذلك لوثائق التوجيهات ،كاليت اقًتح الرئيس أف ييعهد هبا إىل األمانة.

ٕٖ  -كأكجز أيضان عددان من ادلسائل اليت نوقشت يف اجللسة العامة كأثناء ادلشاكرات غَت الرمسية .كعلى الرغم
من أف عددان من الشواغل ادلطركحة عاجلتها التعديبلت ادلقًتحة ،دبا يف ذلك نص يوضح الطبيعة االختيارية
لبللتزاـ بالتوجيهات ،فإف بعض ىذه الشواغل مل ديكن تناكذلا نتيجة لنقص ادلعلومات التقنية الضركرية .كشدد
على أف كثائق ادلبادئ التوجيهية تستند إىل ادلعلومات ادلتوافرة حاليان ،كلكنها كثائق دينامية كيطالب مؤسبر
األطراؼ كفقان للفقرة َُ من ادلادة ٖ بإبقائها قيد االستعراض كربديثها حسب االقتضاء .كشدد عدد من
األطراؼ على أمهية ربديث التوجيهات حبيث تعكس الظركؼ اليت ال تغطيها التوجيهات تغطية كاملة بشكلها
احلايل.
ٖٖ  -كقاؿ إف عددان من األطراؼ قد صرح ،أثناء اجللسة العامة كأثناء ادلشاكرات غَت الرمسية ،بأف شبة حاجة
إىل بناء القدرات كالتدريب ،كذلك لتمكُت صبيع األطراؼ من االستفادة من التوجيهات كلتنفيذ ادلادة ٖ من
االتفاقية ،كا يقًتح أنو ينبغي إشعار الوكاالت ادلنفذة هبذا الشاغل ،لكي يتجسد يف مقًتحات ادلشاريع .كقاؿ إف
األمانة زبطط لعقد حلقات دراسية شبكية بشأف تنفيذ ادلادة ٖ ،إىل جانب موضوعات أخرل ،كأشار أيضان إىل
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أنو كفقان دلا تظهره التوجيهات فإف تعريف أفضل التقنيات ادلتاحة يسمح لؤلطراؼ بأف تأخذ ظركفها الوطنية
اخلاصة يف االعتبار ،دبا يف ذلك قيودىا التقنية كادلالية ،كأف األطراؼ غَت القادرة على تنفيذ تدابَت رقابة رئيسية
ألسباب تقنية أك مالية ديكنها أف تستفيد من الدعم ادلتاح دبوجب ادلادتُت ُّ كُْ من االتفاقية.
ٖٗ  -كأضاؼ أف عددان من األطراؼ قد أعرب عن القلق بشأف اإلحراؽ يف األماكن ادلفتوحة بصفتو مصدران
النبعاثات الزئبق .كبصدد إشارتو إىل أف اللجنة كانت قد طلبت يف دكرهتا اخلامسة من برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة القياـ جبمع ادلعلومات بشأف ىذا ادلوضوع يف إطار ربديثو لتقييم الزئبق العادلي كتقدًن تقرير بشأف ذلك إىل
مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ ،أشار إىل أف اللجنة قد ترغب يف تشجيع البلداف على تزكيد األمانة
بادلعلومات من أجل تيسَت تقدًن تقرير حوؿ ىذا ادلوضوع إىل مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ .كأضاؼ بأف
مشركع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بأفضل التقنيات ادلتاحة كأفضل ادلمارسات البيئية يتضمن بيانان كاضحان ييفيد
بأف اإلحراؽ يف األماكن ادلفتوحة يعترب ”شلارسة بيئية سيئة“ ينبغي أف ييصرؼ عنها ،كأشار كذلك إىل أف عددان
من األطراؼ قد أعربوا عن قلقهم بشأف اإلطبلقات؛ كعلى الرغم من أف ىذه ادلسألة ليست ضمن نطاؽ كالية
فريق اخلرباء فإهنا مسألة مهمة ينبغي دلؤسبر األطراؼ أف يتناكذلا.
َٗ  -كيف أعقاب تقدًن تقرير الرئيس ادلشارؾ اعتمدت اللجنة على أساس مؤقت الوثائق التالية ريثما يتم
اعتمادىا رمسيان من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ :مشركع التوجيهات بشأف أفضل التقنيات ادلتاحة
كأفضل ادلمارسات البيئية ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1كمشركع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بادلعايَت اليت قد
تضعها األطراؼ عمبلن بالفقرة ِ (ب) من ادلادة ٖ ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.3كبشأف مشركع ادلبادئ
التوجيهية ادلتعلقة بإعداد قوائم جرد االنبعاثات ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.4على النحو الذم يعدلت بو
كفقان للتعديبلت ادلقًتحة الواردة يف ادلرفق لورقة غرفة االجتماعات ،ككذلك مشركع التوجيو بشأف توفَت الدعم
لؤلطراؼ يف تنفيذ التدابَت الواردة يف الفقرة ٓ من ادلادة ٖ ،كخاصة يف ربديد األىداؼ ككضع قيم احلدكد
القصول لبلنبعاثات ) ،(UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.2بدكف تعديل .أما التعديبلت ادلراد إدراجها يف
التوجيهات يف الوثائق  UNEP(DTIE)/INC.7/6/Add.1ك Add.3ك ،Add.4فًتد يف ادلرفق الثالث ذلذا التقرير.
-3

المادة  :13الموارد المالية واآللية المالية
فأكجز ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/7بشأف
ُٗ  -قدَّـ شلثِّل األمانة البند الفرعي ،ى
مشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كرللس مرفق البيئة العادلية؛ كالوثيقة UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/8
بشأف مشركع ادلبادئ التوجيهية دلرفق البيئة العادلية بشأف االسًتاتيجيات كالسياسات كاألكلويات الربنارلية
الشاملة كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها ،كالقائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت ديكن أف ربصل
على دعم من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية؛ كالوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9احملتوية على تقرير
ادلخصص ادلعٍت بالتمويل ،كادلنشأ يف الدكرة السادسة للجنة؛ كالوثيقة
الرئيسُت ادلشارىكُت لفريق اخلرباء العامل
ٌ
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6احملتوية على تقرير من ادلدير التنفيذم لربنامج البيئة بشأف اخليارات كما
يتصل هبا من الًتتيبات اإلدارية يف إطار برنامج البيئة ،بوصفو ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدَّد.
ِٗ  -كقاؿ إف اللجنة قد تود يف الدكرة احلالية القياـ دبا يلي:
(أ) أف تستعرض مشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كرللس مرفق البيئة العادلية كتوافق عليو
بصفة مؤقتة ب ىقصد إحالتو إىل رللس مرفق البيئة العادلية قبل النظر فيو كاعتماده رمسيان يف االجتماع األكؿ دلؤسبر
األطراؼ؛
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(ب) أف تنظر يف مشركع ادلبادئ التوجيهية دلرفق البيئة العادلية بشأف االسًتاتيجيات كالسياسات
كاألكلويات الربنارلية الشاملة كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها كبشأف القائمة اإلرشادية لفئات
األنشطة اليت ديكن أف ربصل على دعم من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية مع الًتكيز على إقرارىا رمسيان
يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ؛
(ج) أف ربيل مشركع التوجيهات إىل رللس مرفق البيئة العادلية إلرشاد فًتة التجديد السابعة
للصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية فيما يتعلٌق باتفاقية ميناماتا؛
(د) أف تنظر يف التقرير الذم أعده الرئيساف ادلشاركاف لفريق اخلرباء العامل ادلخصص كتقرير ادلدير
التنفيذم لربنامج البيئة كأف تعد مقًتحان بشأف ادلؤسسة ادلضيفة كغَت ذلك من الًتتيبات للربنامج الدكيل احملدد
من أجل النظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
ّٗ  -كبعد ذلك قدَّمت شلثلة مرفق البيئة العادلية تقريران عن أنشطة مرفق البيئة العادلية لدعم اتفاقية ميناماتا يف
الفًتة ما بُت سبوز/يوليو َُِْ كتشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ .كقالت إف مرفق البيئة العادلية ملتزـ بإصلاح
االتفاقية ،كيقدـ الدعم للبلداف يف جهودىا الرامية إىل التصديق ِّ
ادلبكر كالتنفيذ اتساقان مع القرار ادلتعلق بالًتتيبات
أقر
ادلالية يف الوثيقة اخلتامية دلؤسبر َّ
ادلفوضُت .كاستجابة إىل التوجيهات اليت أصدرهتا اللجنة يف دكرهتا السادسةٌ ،
رللس مرفق البيئة العادلية تنقيح معايَت األىلية يف كانوف الثاين/يناير َُِٓ لتمكُت البلداف غَت ادلوقِّعة كاليت
مؤىلة للحصوؿ على دعم مرفق البيئة العادلية من
تتخذ خطوات ملموسة للتصديق على االتفاقية من أف تصبح ٌ
أجل إعداد التقييمات األ ٌكلية التفاقية ميناماتا كخطط العمل الوطنية الرامية إىل زبفيض كإهناء استخداـ الزئبق يف
تعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ .كحىت تشرين الثاين/نوفمرب َُِٓ ،كاف مرفق البيئة العادلية قد قدَّـ الدعم
خصص
إلجراء ْٕ تقييمان من التقييمات األ ٌكلية التفاقية ميناماتا ،كلوضع ُّ خطة عمل كطنية .كأثناء الفًتةٌ ،
مرفق البيئة العادلية يف برارلو مبلغ ٔ ِْ,مليوف دكالر  -أك نسبة ُٕ يف ادلائة من مبلغ قيمتو ُُْ مليوف دكالر
جرل زبصيصو دلشاريع الزئبق أثناء فًتة التجديد السادسة (سبوز/يوليو َُِْ  -حزيراف/يونيو َُِٖ)  -كذلك
من أجل طائفة متنوعة من ادلشاريع تتعلق بإدارة نفايات الزئبق يف رلاؿ الرعاية الصحية ،كخفض إنتاج
كاستخداـ الزئبق يف عمليات التصنيع ،كأنشطة التمكُت كبناء القدرات .ككاف من ادلتوقَّع أف تزيل ادلشاريع َّٔ
طنان من الزئبق ،حوايل ثلث الكمية ادلستهدفة دلرحلة التجديد السادسة كقدرىا َََ ُ طن .كمنذ تشرين
األكلية التفاقية
الثاين/نوفمرب َُِٓ ،قدَّـ مرفق البيئة العادلية الدعم لثماين بلداف إضافية يف إجراء التقييمات ٌ
ميناماتا ككضع خطط العمل الوطنية .كقد طيلًب إىل اجمللس أف يعتمد مبلغ َُ مبليُت دكالر تقريبان يف أحدث
خطة من خطط العمل من أجل ادلشاريع اليت هتدؼ إىل دعم التنفيذ ِّ
ادلبكر لبلتفاقية.
(أ)

مشروع مذكرة التفاىم بين مؤتمر األطراؼ في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق البيئة العالمية
ْٗ  -كاف ىناؾ تأييد عاـ ألف ييعتمد ،على ضلو مؤقت ،مشركع مذكرة التفاىم بُت مؤسبر األطراؼ كرللس
مرفق البيئة العادلية الوارد يف الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/7بيد أف شلثلُت اثنُت اقًتحا إجراء تعديبلت.
كقاؿ أحدمها ،طالبان أف تنعكس تعليقاتو يف التقرير احلايل ،إف ضماف الشفافية كادلوضوعية أمر شديد األمهية يف
اإلجراءات كادلقررات اليت تنظٌم احلصوؿ على ادلوارد ادلالية الدكلية كنقل التكنولوجيا دبوجب االتفاقية ،كذلك
لتجنُّب أية احتماالت لتسييس عملية ازباذ القرارات .كقاؿ شلثل دلنظمة غَت حكومية إف ادلعلومات بشأف
ادلشاريع اليت ديوذلا مرفق البيئة العادلية جيب أف تتاح بشكل فورم.
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ٓٗ  -كاتًٌفق على أف تتشاكر األطراؼ ادلهتمة بشكل غَت رمسي بشأف مشركع مذكرة التفاىم كأف تقدـ يف
دكرة الحقة تقريران إىل اللجنة بشأف نتائج ادلشاكرات.
ٔٗ  -كبعد ادلشاكرات غَت الرمسية ،اتفقت اللجنة على صيغة منقحة من مشركع ادلذكرة كقررت أنو ينبغي
تقدديها إىل رللس مرفق البيئة العادلية لكي ينظر فيها ،قبل أف ينظر فيها كيعتمدىا بشكل رمسي يف االجتماع
األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كترد الصيغة ادلنقحة من مشركع ادلذكرة يف ادلرفق الرابع ذلذا التقرير.
(ب)

مشروع المبادئ التوجيهية لمرفق البيئة العالمية بشأن الستراتيجيات والسياسات واألولويات البرنامجية
الشاملة ،وأىلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها ،وبشأن القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة التي
يمكن أن تحصل على دعم الصندوؽ الستئماني لمرفق البيئة العالمية
ٕٗ  -اقًتح عدة شلثلُت إدخاؿ تعديبلت على مشركع ادلبادئ التوجيهية دلرفق البيئة العادلية بشأف
االسًتاتيجيات كالسياسات كاألكلويات الربنارلية الشاملة ،كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها ،كبشأف
القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت ديكن أف ربصل على دعم الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية.
ٖٗ  -كقالت شلثلة ،تكلمت بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إف مرفق البيئة العادلية ينبغي أف يواصل العمل
منسقة مع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرل ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات لتحديد
بطريقة ٌ
كدعم ادلشاريع اليت تنطوم على الفوائد ادلشًتكة بالنسبة جلميع الصكوؾ .كاقًتحت إضافة فئة جديدة (جيم) إىل
القائمة اإلرشادية ،كذلك ألىداؼ االتفاقية ذات الصلة بالصحة ،كاقًتحت أيضان أف تكوف القائمة ملزمة إىل
و
تتوخى الفئات تلك اجملاالت اليت من شأهنا أف تتيح زبفيضات إصبالية يف الزئبق.
حد ما كأف ٌ

كمل ادلبادئ التوجيهية يف كقتها لكي يينظىر فيها أثناء ادلفاكضات
ٗٗ  -كقاؿ عدة شلثلُت إنو جيب أف تيستى ى
بشأف مرحلة التجديد السابعة للصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ،اليت من ادلقرر أف تبدأ يف أكائل سنة
َُِٕ .كقالت شلثلة ،تكلمت بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إنو على الرغم من زبصيص مبلغ ُُْ مليوف
دكالر للزئبق لفًتة التجديد السادسة دلرفق البيئة العادلية ،سوؼ يلزـ مزيد من التمويل دبجرد دخوؿ االتفاقية حيِّز
النفاذ .كقالت أيضان إف صبيع أحكاـ االتفاقية تعترب إلزامية ،كليس فقط أحكامها اليت زبص الرقابة؛ كإنو ينبغي
أف تكوف اآللية ادلالية قوية ،كأف تقدِّـ ادلساعدة بطريقة مشولية ِّ
سبكن األطراؼ من التقيُّد بالتزاماهتا؛ كأضافت أف
الربنامج احملدَّد يتسم بأمهية حامسة لتلبية أىداؼ االتفاقية كينبغي بالتايل أف يتم ربديده بشكل سليم.

ََُ -كقاؿ شلثل ،تكلم بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إف التوجيهات ادلعتزـ إقرارىا ينبغي أف تستند إىل
التوجيهات ادلؤقتة ادلخصصة للفًتة االنتقالية ،كاليت مت اعتمادىا يف الدكرة السادسة للجنة .كقاؿ عدة شلثلُت إنو
حىت بعد دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ ،ينبغي أف تتوفر مساعدة مرفق البيئة العادلية للجهات من غَت األطراؼ اليت
تبذؿ اجلهود حبسن نيٌة للتصديق على االتفاقية كتنفيذ أحكامها ريثما تقوـ بالتصديق عليها.
َُُ -كقاؿ شلثل إف مرفق البيئة العادلية ينبغي أف يرِّكز على ادلشاريع اليت تقودىا البلداف كاليت تتطلٌب مبالغ
سبويل كبَتة نسبيان كتعترب إقليمية أك شاملة لعدة قطاعات من حيث نطاقاهتا .كأعرب شلثل آخر عن موافقتو على
أف يضع ادلشركع أكلوية للمشاريع الرامية إىل تيسَت امتثاؿ األطراؼ اللتزامات االتفاقية دكف ربديد الدعم ضمن
يوضح أف األنشطة ادلنفذة دبوجب االتفاقية سوؼ تدرج يف إطار كالية
ىذه ادلشاريع كحدىا ،كقاؿ إنو ينبغي أف ِّ
مرفق البيئة العادلية .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف التوجيهات دلرفق البيئة العادلية ينبغي أف تكوف كاضحة كمتماسكة،
الفعاؿ لبلتفاقية؛ كينبغي استخداـ ادلوارد ادلتاحة ضمن رلاؿ الًتكيز
حبيث تسمح بوضع أكلوية لدعم التنفيذ ٌ
فعاؿ قدر اإلمكاف؛ كما ينبغي أف تبقى
األساسي للمواد الكيميائية كالنفايات يف مرفق البيئة العادلية بشكل ٌ
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التوجيهات ادلؤقتة اليت أقرهتا اللجنة يف دكرهتا السادسة قيد االستخداـ حلُت انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر
األطراؼ.
َُِ -كأشار األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل إىل أف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
استكهومل ،قد طلب إىل األمانة ،يف الفقرتُت ٖ كٗ من مقرره ا س ،ُِ/ٕ-أف ربدِّد ،بالتشاكر مع أمانة مرفق
البيئة العادلية ،عناصر زلتملة لتوجيهات من مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية استكهومل إىل مرفق البيئة العادلية ،تتناكؿ
أيضان األكلويات ذات الصلة التفاقييت بازؿ كركترداـ كأف تقدِّـ تقريران عن ىذه العناصر إىل اللجنة يف دكرهتا
السابعة .كتقدـ الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/8معلومات عن التقدُّـ احملرز يف ربديد عناصر
التوجيهات ادلذكورة ،كما تتضمن خريطة الطريق لسنة َُِٔ ،كترد يف مرفقها قائمة ٌأكلية غَت جامعة بنماذج
لؤلنشطة اليت ديوذلا مرفق البيئة العادلية يف سياؽ اتفاقية استكهومل ،كتتناكؿ أيضان أكلويات ذات صلة يف اتفاقييت
بازؿ كركترداـ.
ادلؤىلة للحصوؿ على التمويل ينبغي أف تشمل األنشطة
َُّ -كقاؿ شلثل منظمة غَت حكومية إف األنشطة ٌ
ادلنفذة دبوجب ادلواد ُٔ كُٖ كَِ كِِ ،كأضاؼ أنو ينبغي كجود اعتماد من أجل إجراء تقييم لبلحتياجات
لتيسَت استعراض التوجيهات؛ كأف تتاح ألقل البلداف منوان كللدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية أفضلية يف الوصوؿ إىل
ادلشًتؾ ،كادلساعدة يف إعداد
اآللية ادلالية ،على سبيل ادلثاؿ عن طريق زبفيض الشركط اخلاصة بالتمويل ى
احلرية بالنسبة ألىلية ادلشاريع .كقاؿ شلثل دلنظمة غَت حكومية أخرل إنو
مقًتحات سبويل كإتاحة ىامش من ٌ
ادللوثة يف الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية ،دبا يف ذلك فيما يتعلٌق
ينبغي إتاحة التمويل للتعامل مع مدافن القمامة َّ
باالحتواء لؤلجل القصَت كالتنظيف يف األجل ادلتوسط .كقاؿ شلثل آخر إف ىناؾ حاجة إىل مزيد من التمويل من
أجل التعليم كإعبلـ العامة.
َُْ -كأنشأت اللجنة ،عقب ادلناقشة ،فريق اتصاؿ يشارؾ يف رئاستو السيد غريغ فيليك (كندا) كالسيدة
جيلياف غوثرم (جامايكا) لكي يقوـ بالنظر يف ادلسائل ادلالية .كطيلًب إىل الفريق أف يعد نسخة منقَّحة من
مشركع ادلبادئ التوجيهية دلرفق البيئة العادلية ادلبيَّنة يف الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/8مع مراعاة نتائج
ادلناقشة يف اجللسة العامة.
َُٓ -كيف جلسة تالية ،قدـ الرئيس ادلشارؾ يف رئاسة فريق االتصاؿ كرقة غرفة اجتماعات تشتمل على
نيسخة يمنقحة من مشركع ادلبادئ التوجيهية أعدىا فريق االتصاؿ .كيف معرض لفتو االنتباه إىل النص ادلوضوع
بُت أقواس مربعة بشأف أىلية البلداف اليت مل تيصدؽ بعد على االتفاقية للحصوؿ على الدعم الذم يقدمو مرفق
البيئة العادلية من أجل أنشطة التمكُت ،صرح بأف فريق االتصاؿ قد أكصى بأف تيشجع اللجنة البلداف النامية
كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،كاليت مل تسع بعد للحصوؿ على مثل ىذا الدعم ،على القياـ بذلك
قبل االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كأكصى الفريق كذلك بدعوة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل تقدًن مشركع
ادلبادئ التوجيهية إىل رللس مرفق البيئة العادلية كذلك لتوفَت ادلعلومات من أجل التجديد السابع دلوارد الصندكؽ
االستئماين دلرفق البيئة العادلية.
َُٔ -كاعتمدت اللجنة مشركع ادلبادئ التوجيهية ادلنقحة بصفة مؤقتة ريثما يعتمدىا مؤسبر األطراؼ رمسيان يف
اجتماعو األكؿ .كدعت أيضان برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إىل تقدًن ادلبادئ التوجيهية بالصورة اليت اعتيمدت هبا
إىل رللس مرفق البيئة العادلية لبحثها ،كحثت األطراؼ اليت مل تصادؽ بعد على االتفاقية كربتاج إىل دعم من
مرفق البيئة العادلية من أجل أنشطة التمكُت على أف تقدـ طلبات للحصوؿ على ىذا الدعم قبل انعقاد
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االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كترد ادلبادئ التوجيهية بالصورة اليت اعتيمدت هبا بصفة مؤقتة يف ادلرفق اخلامس
ذلذا التقرير.
(ج)

تقرير الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء العامل المخصص المعني بالتمويل ،والمنشأ في الدورة السادسة
للجنة التفاوض الحكومية الدولية
َُٕ -قدَّـ السيد فيليك ،متكلمان بصفتو رئيسان مشاركان لفريق اخلرباء العامل ادلخصص ادلعٍت بالتمويل الذم
أنشأتو اللجنة يف دكرهتا السادسة ،كبالنيابة عن نفسو كعن الرئيس ادلشارؾ ،السيدة غوثرم ،تقريران عن اجتماع
فأكجز ادلعلومات الواردة يف تقرير الرئيسُت ادلشاركُت عن
الفريق الذم يعقد يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ ،ى
االجتماع ( .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/9كبعد أف أشار إىل أمهية ادلساعدة ادلالية بالنسبة لقدرة األطراؼ ادلؤىلة
على تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية ،أشار إىل أف اآللية ادلالية تتألٌف من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة
العادلية كالربنامج الدكيل احملدَّد كأنو يتعُت على ىذا األخَت أف يدعم بناء القدرات كادلساعدة التقنية ،كأف يعمل
يف إطار التوجيهات من مؤسبر األطراؼ كأف خيضع للمساءلة أمامو ،كأف يتلقى الدعم عن طريق ادلسامهات
يتعُت أف يبت فيها مؤسبر األطراؼ يف
الطوعية .كقاؿ إف ادلؤسسة ادلضيفة كمدة تنفيذ الربنامج ىي مسائل ٌ
اجتماعو األكؿ .كبعد أف خلٌص النقاط األساسية الواردة يف تقرير الرئيسُت ادلشاركُت ،الذم أكرد مرفقو مقًتحان
يتعلٌق بادلؤسسة ادلضيفة ككذلك التوجيهات ادلتعلقة بتشغيل ذلك الربنامج كمدتو ،أ ٌكد أنو على الرغم من توخي
التقرير تسجيل عناصر ادلناقشة ،دبا يف ذلك رلاالت التفاىم ادلشًتؾ ،فهو ديثل كثيقة أعدىا الرئيساف ادلشاركاف
كال ديثٌل بيانان متفاكضان بشأنو أك متفقان عليو من جانب الفريق.
َُٖ -كأعرب صبيع ادلمثلُت الذين أخذكا الكلمة عن تقديرىم لفريق اخلرباء العامل ادلخصص .كقاؿ عدة
شلثلُت إف تقرير الرئيسُت ادلشاركُت للفريق ق ٌدـ أساسان قويان دلواصلة ادلناقشات كمن أجل كضع صيغة هنائية دلقًتح
بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدَّد .كأعرب كثَت من ادلمثلُت عن دعمهم الختيار برنامج البيئة ليكوف
ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج.
َُٗ -كتكلَّم كثَت من ادلمثلُت عن دكر الربنامج الدكيل احملدَّد بوصفو عنصران من عناصر اآللية ادلالية ،بالنظر
على كجو اخلصوص إىل احلاجات اخلاصة للبلداف النامية فيما تبذلو من جهود لتنفيذ االتفاقية .كقاؿ شلثلوف إف
الربنامج ينبغي أف يكوف من اليسَت الوصوؿ إليو كأف يتسم بادلتانة كالقوة كينبغي أف يعمل طادلا كانت االتفاقية
سارية؛ كينبغي أف يتعاكف مع مرفق البيئة العادلية كاذليئات األخرل العاملة على جدكؿ أعماؿ ادلواد الكيميائية
ادلمولة من مرفق البيئة العادلية ،كخصوصان عندما تواجو البلداف
كالنفايات ،كما ينبغي أف ديوؿ صبيع األنشطة غَت َّ
النامية صعوبة يف احلصوؿ على األمواؿ؛ كينبغي أف تكوف لديو آلية مستدامة لتعبئة ادلوارد ،كأف يضمن التكامل
كيتجنب االزدكاجية مع غَته من الًتتيبات كاألطر القائمة ،معتمدان على الدركس ادلستفادة كمكمبلن لعمل اآللية
يشجع
ادلالية يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات؛ كما ينبغي أف يشارؾ على ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي ،كأف ٌ
نقل التكنولوجيا كالتعاكف بُت بلداف الشماؿ كاجلنوب كفيما بُت بلداف اجلنوب؛ كينبغي أف خيضع الستعراض
منتظم لضماف تلبيتو ألىدافو؛ كينبغي أف يكوف موقعو قريبان من االتفاقية لتيسَت تقدًن التوجيهات من جانب
كفعالة تسمح بالوصوؿ إليو
مؤسبر األطراؼ؛ كينبغي أف يعتمد على اذلياكل القائمة كأف تكوف لو إدارة بسيطة ٌ
على ضلو آين كيسَت ،كأضاؼ أنو ييعتىىرب أنسب كياف لدعم األنشطة على ادلستول الوطٍت ألف بناء القدرات
فعالة كمتينة لتعبئة ادلوارد؛
كتعزيز ادلؤسسات مها من أىم األكلويات للربنامج ،كينبغي أف تدعمو اسًتاتيجية ٌ
كينبغي أف يتم إنشاؤه يف أقرب كقت شلكن.
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َُُ -كعقب ادلناقشة ،اتفقت اللجنة على أف يواصل فريق االتصاؿ ادلعٍت بادلسائل ادلالية أعمالو بشأف
ادلسألة لكي يضع الصيغة النهائية دلقًتح للربنامج الدكيل احملدد ،باالستفادة من نتائج اجتماع فريق اخلرباء
ادلخصص الواردة يف مرفق تقرير الرئيسُت ادلشاركُت ،دبا يف ذلك النظر يف خيارات استضافة الربنامج ضمن
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كفق ما ىو مبُت يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/6
ُُُ -كىف جلسة تالية ،قدمت الرئيسة ادلشاركة لفريق االتصاؿ كرقة غرفة اجتماعات ،لكي ينظر فيها مؤسبر
عُت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لكي يكوف ادلؤسسة ادلضيفة
األطراؼ يف اجتماعو األكؿ ،كتشمل مشركع مقرر يي ِّ
للربنامج الدكيل احملدد ،كترد يف مرفقو تفاصيل ترتيبات االستضافة إىل جانب التوجيهات ادلتعلقة بأىلية الربنامج
كنطاقو ،كعملياتو ،كموارده ،كمدتو .كقد يكضعت بعض أجزاء النص يف أقواس مربعة -دبا يف ذلك ما يتعلق هبوية
أقساـ برنامج البيئة اليت ستضطلع دبهاـ االستضافة (إما فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لشعبة التكنولوجيا
كالصناعة كاالقتصاد أك أمانة اتفاقية ميناماتا) ،كمدة الربنامج كنوع ىيئتو اإلدارية (ىيئة تنفيذية ،أـ رللس ،أـ
جلنة ،أـ بدكف ىيئة إدارية على اإلطبلؽ) -لئلشارة إىل أف ىذه األمور مل يتم االتفاؽ عليها ،كسيتعُت على
مؤسبر األطراؼ أف يبت فيها يف اجتماعو األكؿ .ككجهت الرئيسة االنتباه أيضان إىل رسم زبطيطي يبُت خيارات
اإلدارة لكل موقع يزلتمل للربنامج ضمن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .كيرل فريق االتصاؿ أنو تلزـ معلومات
إضافية فيما يتعلق بًتتيبات اإلدارة احملتملة ،كبناءن على ذلك ،أكصى الفريق أف ييطلب إىل األمانة إجراء ربليل
خليارات ترتيبات اإلدارة ،دبا يف ذلك ربديد موقع مهمة االستعراض التقٍت كالتداعيات ادلالية كالتقنية (دبا يف ذلك
كضع مذكرة تفاىم بُت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بصفتو ادلؤسسة ادلضيفة كبُت مؤسبر األطراؼ) ككذلك
التداعيات الزمنية ادلًتتبة على كل خيار ،كذلك من أجل النظر فيها يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كأكصى
فريق االتصاؿ أيضان بضم الرسم التخطيطي إىل ىذا التقرير.
ُُِ -كأقرت اللجنة مشركع ادلقرر للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ،
كاعتمدت توصيات فريق االتصاؿ بشأف التحليل الذم ينبغي أف يذبريو األمانة كضم الرسم التخطيطي الذم
يعرض خيارات اإلدارة لكل موقع استضافة يمقًتح .كيرد مشركع ادلقرر كالرسم التخطيطي يف ادلرفق السادس ذلذا
التقرير.
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المادة  :11اإلبالغ
ُُّ -قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي ،موجزة ادلعلومات الواردة يف الوثيقة
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/10اليت تعرض مشركع منوذج اإلببلغ لؤلطراؼ دبوجب ادلادة ُِ من االتفاقية على
النحو ادلعدؿ من جانب اللجنة يف دكرهتا السادسة ،كالوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/11اليت تقدـ ذبميعان
للمعلومات بشأف تواتر اإلببلغ دبوجب االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرل ،دبا يف ذلك اتفاقيات بازؿ،
كركترداـ ،كاستكهومل ،إىل جانب البيانات ادلتاحة بشأف معدالت اإلببلغ دبوجب تلك االتفاقات.
ُُْ -كقالت إف اللجنة قد ترغب يف أف تعتمد يف الدكرة احلالية مشركع منوذج اإلببلغ على أساس مؤقت،
ريثما يقوـ مؤسبر األطراؼ باعتماده رمسيان يف اجتماعو األكؿ ،كأف تتفق على تواتر اإلببلغ.
ُُٓ -كيف ادلناقشة اليت تلت ذلك ،قاؿ العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من
البلداف ،إف اإلببلغ الفعاؿ من قبل األطراؼ عن التدابَت ادلتخذة لتنفيذ االتفاقية ضركرم للغاية من أجل ربديد
احلالة العامة للتنفيذ ،كتقييم فعالية االتفاقية دبوجب ادلادة ِِ ،كلضماف امتثاؿ األطراؼ جلميع أحكاـ
االتفاقية .كقاؿ العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف إنو ينبغي كضع الصيغة
النهائية للنموذج يف أقرب كقت شلكن .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف أىم البيانات اليت يتعُت اإلببلغ عنها ىي تلك
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اليت تصف ذبربة الطرؼ القائم باإلببلغ كالتحديات اليت كاجهها لتلبية التزاماتو ،كال سيما دبوجب ادلواد ّ كٓ
كٕ كٖ كٗ .كقاؿ شلثل آخر إف البيانات اليت يبلغ عنها الطرؼ ستساعد البلداف على ربديد احتياجاهتا يف
رلاؿ إدارة الزئبق كتكييف تشريعها الوطٍت كفقان لذلك ،كسوؼ تساىم يف ربقيق إصباع كطٍت بشأف التصديق
على االتفاقية.
ُُٔ -كقاؿ شلثبلف ،أحدمها شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إف منوذج اإلببلغ ديكن أف يوجو
األطراؼ إىل إمكانية تقدًن معلومات ال ييطلب اإلببلغ عنها دبوجب االتفاقية ما داـ من الواضح أف األطراؼ
اليت زبتار عدـ القياـ بذلك لن تكوف يف كضع عدـ امتثاؿ بسبب ذلك .كأشار أحد ادلمثلُت ،متحدثان بالنيابة
عن رلموعة من البلداف ،إىل أف األسئلة ادلتعلقة بإنتاج الزئبق يف منوذج اإلببلغ قد ال تنتج عنها بيانات كافية
تسمح بتقدير اإلمداد العادلي منو .كقاؿ شلثل آخر إف النموذج ينبغي أف يلتمس البيانات ذات الصلة بادلواقع
ادللوثة.
ُُٕ -كدعا العديد من ادلمثلُت إىل تبسيط مشركع منوذج اإلببلغ ،قائلُت إنو يسعى إىل احلصوؿ على
معلومات مفصلة بشكل مبالغ فيو ،كديكن أف يشكل ىذا عبئان على األطراؼ من البلداف النامية ،األمر الذم
سيكوف لو أثر سليب على معدالت اإلببلغ .كقاؿ العديد من ادلمثلُت إف من ادلهم ذبنب التداخل مع عمليات
اإلببلغ األخرل كإنو ينبغي حذؼ األسئلة الزائدة كاجلمل غَت الضركرية من مشركع النموذج ،كاتفق إصباالن على
أنو ديكن زبفيف عبء اإلببلغ على األطراؼ عن طريق مواءمة منوذج اإلببلغ مع النماذج ادلستخدمة يف إطار
اتفاقيات أخرل.
ُُٖ -كقاؿ العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثبلف ربدثا بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إف األطراؼ من
البلداف النامية ربتاج إىل بناء القدرات كادلبادئ التوجيهية فيما يتعلق باستكماؿ مناذج اإلببلغ ،كديكن توفَت
ذلك عن طريق ادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل كالربنامج الدكيل احملدد.
ُُٗ -كقاؿ العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف كشلثل آخر ربدث
بالنيابة عن منظمة غَت حكومية ،إنو ديكن تعزيز كفاءة كبساطة اإلببلغ عن طريق إعداد منوذج إببلغ إلكًتكين
حيفظ البيانات ادلبلَّغ عنها من الفًتة ادلشمولة بالتقرير إىل الفًتة التالية ،بيد أف أحد ادلمثلُت قاؿ إنو ينبغي توافر
نسخ كرقية من مناذج اإلببلغ أيضان ربسبان حلدكث صعوبات فنية.
َُِ -ككصف األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كيفية تغلب مؤسبرم األطراؼ يف
اتفاقييت بازؿ كاستكهومل على التحديات اليت تواجو اإلببلغ عن طريق صبلة أمور من بينها تبسيط زلتول كىيكل
مناذج اإلببلغ؛ كتسهيل طريقة استخداـ نظاـ اإلببلغ اإللكًتكين ،دبلء خانات النماذج مسبقان بادلعلومات
ادلقدمة يف دكرات اإلببلغ السابقة؛ كإعداد الوثائق التوجيهية؛ كتوفَت إمكانيات بناء القدرات كاحلصوؿ على
ادلساعدة ادلصممة خصيصان للغرض كتبادؿ الدركس ادلستفادة.
ُُِ -كدعا العديد من ادلمثلُت ،دبا يف ذلك شلثل ربدث نيابةن عن رلموعة من البلداف ،إىل إتاحة مناذج
اإلببلغ جبميع اللغات الرمسية الست لبلتفاقية.
ُِِ -كفيما يتعلق دبسألة تواتر اإلببلغ ،أعرب معظم ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثبلف ربدثا بالنيابة عن رلموعتُت
من البلداف ،عن تفضيلهم لدكرة إببلغ تستمر أربع سنوات ،حيث أشار أحد ادلمثلُت إىل أهنا ستكوف عملية
لؤلطراؼ اليت تواجو صعوبات فنية كمالية .كاقًتح شلثل ربدث بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،دكرة سنوية
لئلببلغ عن التدفقات التجارية ،األمر الذم يتوافق مع اإلببلغ دبوجب االتفاقيات ادلتعلقة بادلواد الكيميائية
كالنفايات ،كاقًتح شلثل آخر دكرة مدهتا سنتُت لئلببلغ عن التدفقات التجارية ،يف حُت قاؿ شلثل ثالث إف
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اإلببلغ العاـ ال ينبغي أف يكوف مطلوبان أيضان إال كل سنتُت بعد تقدًن التقرير األكؿ الذم حيل موعده بعد أربع
سنوات من دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ .كقاؿ شلثل دلنظمة غَت حكومية إنو يتعُت مواءمة اإلببلغ العاـ مع دكرة
اإلببلغ اليت تبلغ مدهتا ثبلث سنوات كاخلاصة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كلكن أحد ادلمثلُت أشار
إىل أف اإلببلغ ادلتزامن الذم قد ينتج عن مواءمة دكرات اإلببلغ مع دكرات اإلببلغ لبلتفاقيات األخرل قد
خيلق عبئان إضافيان على األطراؼ من البلداف النامية ،كقد يكوف لو أثر سليب على معدالت اإلببلغ .كقاؿ شلثل
آخر إنو ديكن ربسُت معدالت اإلببلغ عن طريق السماح لؤلطراؼ اليت ليست لديها بيانات كاملة إلحدل
فًتات اإلببلغ بأف تقدـ تلك البيانات الناقصة يف تلك الفًتة مث تقدـ البيانات اليت ذبمعها يف كقت الحق يف
دكرة اإلببلغ التالية؛ كقاؿ إنو من ادلهم ربقيق التوازف بُت الفعالية كإمكانية التنفيذ .كقاؿ شلثل دلنظمة غَت
حكومية إنو ينبغي اإلببلغ بتواتر سريع قدر اإلمكاف لضماف سد الثغرات يف ادلعلومات.
ُِّ -كأنشأت اللجنة فريق اتصاؿ معنيان باإلببلغ ،تشًتؾ يف رئاستو السيدة سيلفيا كالنينز (التفيا) كالسيد
ديفيد كابينديوال (زامبيا) ،من أجل مواصلة استعراض كتعديل مشركع منوذج اإلببلغ كالتوصل إىل توافق يف اآلراء
بشأف تواتر اإلببلغ ،على أف تؤخذ يف االعتبار ادلناقشات اليت ذبرل يف اجللسات العامة.
ُِْ -كبعد ذلك قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ نيسخة يمنقحة من مشركع منوذج اإلببلغ الذم أعده
فريق االتصاؿ ،مبلحظان أف بعض أجزاء النص يكضعت داخل أقواس مربعة لئلشارة إىل عدـ التوصل إىل اتفاؽ
بشأهنا .كقررت اللجنة أف يكوف مشركع منوذج اإلببلغ ادلنقح الوارد يف ادلرفق السابع ذلذا التقرير دبثابة األساس
دلواصلة العمل بشأف ىذه ادلسألة.
-5

المادة  :11تقييم الفعالية
ُِٓ -قدـ شلثل األمانة ىذا البند الفرعي ،موضحان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/12
اليت تعرض ذبميعان كربليبلن لوسائل احلصوؿ على بيانات الرصد اليت سيتم النظر فيها عند تقييم فعالية االتفاقية.
ُِٔ -كقاؿ إف اللجنة قد ترغب يف الدكرة احلالية القياـ دبا يلي:
(أ)
بأهنا متوفرة؛

أف ربػيط علمػان بالتحليػػل الػػذم أعدتػػو األمانػػة ،كال سػػيما فيمػػا يتعلػػق بػػأنواع ادلعلومػػات الػػيت أيبلػػغ

(ب) أف تواصل النظر يف مدل توفر بيانػات الرصػد ،كيف ربليػل كسػائل احلصػوؿ علػى بيانػات الرصػد،
دبا يف ذلك اآلليات البلزمة لتحديد قابلية البيانات للمقارنة؛
(ج) أف تطلػػب إىل األمانػػة العمػػل مػػع شػراكة الزئبػػق العادليػػة التابعػػة لربنػػامج األمػػم ادلتحػػدة للبيئػػة كمػػع
الشػػركاء ادلعنيػػُت اآلخ ػرين ،دبػػا يف ذلػػك منظمػػة الصػػحة العادليػػة ،كذلػػك مػػن أجػػل ربديػػد الكيفيػػة الػػيت ديكػػن أف
تساىم هبا اآلليات ،ادلشار إليها يف اإلفادات ،يف توفَت بيانات رصد قابلة للمقارنة؛
(د)
اجتماعو األكؿ.

أف تطلب إىل األمانة أف تعد تقريران عن ادلسائل ادلذكورة أعبله لكي ينظر فيو مػؤسبر األطػراؼ يف

ُِٕ -كقدـ شلثل الياباف كرقة غرفة اجتماعات ،قائبلن إهنا أعػدت مػن قبػل اليابػاف كالواليػات ادلتحػدة األمريكيػة
كفكرة مبدئية بشأف الرصد كتقييم فعالية االتفاقية .كتعرض الورقة مقًتحان بإنشاء فريق من اخلرباء التقنيُت ييكلػف
بوضع مشركع هنج عادلي للرصد يصمم لبلسًتشاد بو يف تقييم فعالية االتفاقية.
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ُِٖ -كحظى ادلقًتح بتأييػد العديػد مػن ادلمثلػُت ،دبػن فػيهم شلػثبلف ربػدثا باسػم رلمػوعتُت مػن البلػداف كآخػركف
ربدثوا باسم منظمات غَت حكومية ،ككاف ىناؾ تأييد إصبايل دلناقشة ادلسألة يف فريق اتصاؿ باعتبار ذلػك خطػوة
أكىل مناسبة .أما العناصر الػيت أبػرزت علػى أهنػا ذات صػلة بعمػل فريػق اخلػرباء التقنيػُت ادلقػًتح فقػد مشلػت التقػارير
ادلقدمػػة دبوجػػب ادلػػادتُت ُِ كُٓ مػػن االتفاقيػػة؛ كالتقػػارير ادلقدمػػة بشػػأف بنػػاء القػػدرات كادلسػػاعدة التقنيػػة كنقػػل
التكنولوجيػػا؛ كبيانػػات الرصػػد ادلتاحػػة مػػن مصػػادر موثوقػػة قائمػػة مثػػل النظػػاـ العػػادلي دلراقبػػة الزئبػػق كبرنػػامج رصػػد
ادلنطقػػة ادلتجمػػدة الشػػمالية كتقييمهػػا؛ كذبػػارب تقيػػيم الفعاليػػة يف إطػػار الػػنظم األخػػرل ادلعنيػػة بػػادلواد الكيميائيػػة
كالنفايػات .كأشػار شلػثبلف إىل أف األمانػة ديكػن أف تيسػر عمليػػة التشػاكر عػن طريػق التمػاس التعليقػات علػى نػواتج
الفريػػق كإنتػػاج تقريػػر ذبميعػػي لكػػي ينظػػر فيػػو م ػؤسبر األط ػراؼ يف اجتماعػػو األكؿ ،كأضػػافا ،كأيػػدمها يف ذلػػك شلثػػل
إلحدل ادلنظمات غَت احلكومية ،أف ادلشػاركة النشػطة جملػاؿ أحبػاث انتقػاؿ الزئبػق يف اذلػواء كمصػَته التػابع لشػراكة
برنامج البيئة العادلية للزئبق ستكوف مفيدة للعملية عمومان.
ُِٗ -كقاؿ شلثل عن منظمػة غػَت حكوميػة أخػرل إف عضػوية فريػق اخلػرباء التقنيػُت ادلقػًتح ينبغػي أف سبثػل صبيػع
ادلناطق اجلغرافية كتشمل نطاؽ اجملموعة الكاملة من التخصصات ذات الصػلة بتقيػيم الفعاليػة ،يف حػُت قػاؿ شلثػل
آخر دلنظمة غَت حكومية إف اجتماعات الفريق ينبغي أف تكوف مفتوحة أماـ ادلراقبُت.
َُّ -كقاؿ العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل ربدث باسم رلموعة من البلداف ،إنو ينبغي كضػع خػط أسػاس
لتقييم الفعالية باسػتخداـ مصػادر معلومػات تتجػاكز تقييمػات الزئبػق علػى الصػعيد العػادلي ادلشػار إليهػا يف الوثيقػة
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/12كإنو ينبغي االتفاؽ على التفاصيل ادلتعلقة بوضع خط األساس يف الػدكرة احلاليػة.
كقػػاؿ أحػػد ادلمثلػػُت ،متحػػدثان باسػػم رلموعػػة مػػن البلػػداف ،إف البيانػػات العلمي ػة ادلتماسػػكة ،الػػيت تنتجهػػا البلػػداف
النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،أساسػية لتنفيػذ االتفاقيػة بشػكل كامػل كسػتلزـ ادلسػاعدة التقنيػة
من أجل إنتاجها .كقاؿ أحد ادلمثلُت دعمان ذلػذا الػرأم إف مػن الضػركرم ضػماف أف تكػوف البيانػات موثوقػة كشلثلػة
للواقع ،كمن الضركرم أيضػان ضػماف ملكيػة البيانػات مػن قبػل األطػراؼ يف االتفاقيػة .كاستشػهد شلثػل آخػر بأفضػل
ادلمارسات يف إطار االتفاقيات األخرل اليت ديكن زلاكاهتا لصاٌف االتفاقية.
ُُّ -كأكصت إحدل ادلمثبلت بإشراؾ األكساط العلمية على أساس ذبربػة بلػدىا ،يف حػُت أكصػى شلثػل آخػر
بإنشاء آليات للعمل ادلشًتؾ مع البلداف اجملاكرة بشػأف القضػايا ادلتعلقػة بػالزئبق .كقػاؿ شلثػل متحػدثان باسػم منظمػة
غَت حكومية إف عملية صبع كمعاجلة البيانات ينبغي أف تكوف شفافة.
ُِّ -كصرح أحد ادلمثلُت بأف تقييم الفعالية ،كتواتر إعداد التقارير كاالستمارات ادلطلوبة دبوجب ادلادة ّ ىي
أمور مًتابطة ،كينبغي بالتايل مناقشتها معان .كطلب شلثل آخر معلومات حوؿ ادلعايَت ذات األكلوية لرصد الزئبق
يف اذلواء ،كالًتبة كادلاء كادلنتجات الغذائية ،كبشأف ربديد األمراض الناذبة عن الزئبق اليت ينبغي أف ترصدىا
البلداف .كشدد على فائدة بيانات الرصد العادلية يف صياغة السياسات كاللوائح ادلتعلقة بالزئبق على ادلستول
الوطٍت.
ُّّ -كشرح شلثل منظمة الصحة العادلية خربات منظمة الصحة العادلية فيما يتعلق بتوليد كصبع معلومات
الرصد ذات الصلة باالتفاقية يف رلاالت من قبيل الرصد األحيائي البشرم كمستويات الزئبق يف األغذية .كتعتقد
منظمة الصحة العادلية أف التوجيهات ضركرية للتأكد من أف البيانات اليت ستستخدـ يف تقييم فعالية االتفاقية
ىي بيانات قابلة للمقارنة كصحيحة كذات مغزل للصحة ،كأضاؼ أف ادلنظمة سًتحب بادلسامهة يف التقرير
الذم سيصدر لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ.
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ُّْ -كأكجز األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل تقييم الفعالية الذم أيجرم يف إطار
اتفاقية استكهومل ،كالذم يشمل الًتتيبات ادلؤسسية اخلاصة بو أفرقة تنظيم إقليمية كفريق رصد عادلي كتستند إىل
خطة رصد عادلية ،ككثيقة توجيهات ،كخطة تنفيذ .كنفذت أنشطة الرصد رلموعة من الشركاء االسًتاتيجيُت.
ُّٓ -كدعت شلثلة ،ربدثت باسم بلداف منطقتها ،إىل عقد حلقة عمل إقليمية بشأف مستويات الزئبق يف
البيئتُت الساحلية كالبحرية ،كذلك بغرض كضع خط أساس للمنطقة ،قائلةن إف ادلعلومات العلمية عن ادلوضوع
غَت متوفرة كطلبت تقدًن دعم مايل حللقة العمل .كاقًتحت تقدًن نتائج حلقة العمل لؤلطراؼ يف االتفاقية،
كاللجنة الدكلية لشؤكف صيد احليتاف ،كالسلطات الوطنية ،كاجلمهور بصفة عامة.
ُّٔ -كاقًتح شلثل إحدل ادلنظمات غَت احلكومية إعداد تقرير من جانب األمانة بشأف خيارات احلصوؿ على
البيانات ادلتعلقة دب ستويات الزئبق كمركبات الزئبق يف الوسائط البيئية كلدل اجملموعات السكانية ادلعرضة للتأثر بو.
ُّٕ -كعقب ادلناقشة ،قررت اللجنة أف يواصل فريق االتصاؿ ادلعٍت باإلببلغ مناقشة فعالية التقييم آخذان يف
االعتبار ادلناقشة اليت دارت يف اجللسة العامة .كسيضع الفريق خطة ستساعد مؤسبر األطراؼ يف كضع ترتيبات
للحصوؿ على معلومات يستند إليها تقييم فعالية االتفاقية.
ُّٖ -كيف جلسة تالية ،قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ كرقة غرفة اجتماعات تعرض خطة يمقًتحة
دلساعدة مؤسبر األطراؼ ،أثناء اجتماعو األكؿ ،يف كضع ترتيبات من أجل تقدًن بيانات رصد قابلة للمقارنة
لتيسَت تقييم الفعالية.

-6

ُّٗ -كاعتمدت اللجنة ىذه اخلطة ،كدعت إىل توفَت دعم إضايف من مرفق البيئة العادلية لتيسَت إحراز التقدـ
يف صبع البيانات البلزمة لتنفيذ رصد عايل الدقة كمبٍت على أسس علمية لفعالية االتفاقية .كترد اخلطة بالصورة
اليت اعتيمدت هبا يف ادلرفق الثامن ذلذا التقرير.
المادة  :13مؤتمر األطراؼ

َُْ -قدـ شلثل األمانة ىذا البند الفرعي ،موجزان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/13
اليت تتضمن مشركع النظاـ الداخلي دلؤسبر األطراؼ ،كالوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/14اليت تتضمن
مشركع القواعد ادلالية دلؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية .كقاؿ إف اللجنة قد توصلت يف دكرهتا السادسة إىل اتفاؽ
بشأف مشركع النظاـ الداخلي إال فيما يتعلق بادلادة ْٓ ،اليت تناكلت ازباذ القرارات بالتصويت يف حالة عدـ
التوصل إىل توافق يف اآلراء .كظلت األقواس ادلربعة اليت تشَت إىل عدـ توافق اآلراء موجودة يف الفقرات ُ كّ
من ادلادة ْٓ .كتتعلق أكالىا باستخداـ التصويت كمبلذ أخَت يف حالة عدـ سبكن ادلؤسبر من ربقيق توافق يف
اآلراء بشأف ادلسائل ادلوضوعية؛ يف حُت تشَت األخَتة إىل ازباذ القرار بشأف ما إذا كانت ادلسألة موضوعية أـ
إجرائية .كفيما يتعلق دبشركع القواعد ادلالية قاؿ إف العديد من األحكاـ أدرجت بُت أقواس مربعة نظران ألف
اللجنة مل ذبد الوقت الكايف دلناقشتها يف دكرهتا السادسة.
ُُْ -كقد ترغب اللجنة يف أف تنظر يف الدكرة احلالية يف مشركع النظاـ الداخلي كمشركع القواعد ادلالية
هبدؼ النظر فيهما كاحتماؿ اعتمادمها من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
(أ)

مشروع النظام الداخلي
ُِْ -فيما يتعلق دبشركع النظاـ الداخلي ،كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أنو ينبغي بذؿ قصارل اجلهود من أجل
ازباذ القرارات بشأف ادلسائل ادلوضوعية عن طريق توافق اآلراء .بيد أف اآلراء تباينت بشأف ما إذا كاف ينبغي
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استخداـ التصويت كمبلذ أخَت عندما ال يتسٌت ربقيق التوافق يف اآلراء .كقاؿ العديد من ادلمثلُت ،دبا يف ذلك
شلثبلف تكلما بالنيابة عن رلموعتُت من البلداف ،إنو ينبغي السماح بالتصويت يف ىذه احلاالت ،كقاؿ عدد آخر
إف قاعدة التصويت ضركرية لضماف فعالية االتفاقية كذبنب احلاالت ،من قبيل تلك اليت نشأت يف إطار
االتفاقيات األخرل يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات ،اليت قد حيوؿ فيها طرؼ كاحد دكف اعتماد قرارات
الزمة لتعزيز أىداؼ االتفاقية .كقاؿ أحد ادلمثلُت إنو يف حالة عدـ صلاح اجلهود الرامية إىل ربقيق التوافق يف
اآلراء بشأف مسألة من ادلسائل ادلوضوعية ،يظل القرار الذم يعتمد بأغلبية ثلثُت أك ثبلثة أرباع األصوات ديثل
انعكاسان دلوافقة كاسعة فيما يتعلق بتلك ادلسألة.
ُّْ -كقاؿ شلثلوف آخركف كثَتكف إنو ال ينبغي ازباذ القرارات بشأف ادلسائل ادلوضوعية إال بتوافق اآلراء ،كقاؿ
عدد منهم إف ازباذ القرارات بناء على توافق اآلراء يعمل بشكل جيد للجنة كلبلتفاقيات األخرل ذات الصلة
بادلواد الكيميائية كالنفايات ،كيتسم باألمهية لضماف مراعاة شواغل صبيع األطراؼ يف االتفاقيات األخرل ذات
الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات ،كال سيما يف ادلراحل األكىل من تنفيذ اتفاقية ميناماتا ،عندما يقوـ عدد زلدكد
من األطراؼ بازباذ القرارات بشأف القضايا الرئيسية اليت قد يستمر تأثَتىا على األطراؼ ألجل طويل يف
ادلستقبل.
ُْْ -كبالنسبة إىل ربديد ما إذا كانت ادلسألة موضوعية أـ إجرائية ،قاؿ شلثلوف كثر ،دبا يف ذلك شلثبلف
تكلما بالنيابة عن رلموعتُت من البلداف ،إف ىذه ادلسألة ينبغي أف حيددىا رئيس مؤسبر األطراؼ ،الذم ديكن أف
عًتض على حكمو كيطرح للتصويت .كاقًتح ادلمثبلف اللذاف دفعا بتأييد ازباذ القرارات عن طريق توافق اآلراء،
يي ى
أنو يف حالة نشوء شكوؾ حوؿ كوف ادلسألة إجرائية أـ موضوعية ينبغي أف تعترب تلك ادلسألة من ادلسائل
ادلوضوعية.
ُْٓ -كقيدـ عدد من التعليقات فيما يتعلق بادلادة ْْ ،بشأف التصويت.
ُْٔ -كيف جلسة تالية ،طلب الرئيس إىل شلثل األمانة تقدًن تقرير عن نتيجة ادلشاكرات غَت الرمسية بشأف
مشركع النظاـ الداخلي ،كاليت قاؿ إهنا يعقدت بناءن على طلبو يف أعقاب مناقشة مشركع النظاـ الداخلي يف
اجللسة العامة.
ُْٕ -كأشار شلثل األمانة إىل أنو أثناء ادلناقشة اليت جرت يف اجللسة العامة فيما يتعلق دبشركع النظاـ
الداخلي ،أعرب بعض ادلمثلُت من مناطق سلتلفة عن شواغلهم إزاء الفقرة ِ من ادلادة ْْ كالفقرة ِ من ادلادة
ّٓ اللتُت تتعلقاف على التوايل ،حبقوؽ التصويت بالنسبة دلنظمات التكامل االقتصادم اإلقليمي ،ككيفية
احتساب عدد ىذه ادلنظمات ألغراض ربديد النصاب القانوين .كعقب مشاكرات غَت رمسية بشأف ىذين
احليكمُت صرح شلثل األمانة بأف من الواضح كجود اختبلؼ يف الرأم بُت بعض الوفود من ادلناطق ادلختلفة من
ناحية كبُت إحدل منظمات التكامل االقتصادم اإلقليمية كالدكؿ األعضاء فيها من ناحية أخرل ،فيما يتعلق
دبا إذا كاف ينبغي السماح ذلذه ادلنظمات بالتصويت نيابة عن الدكؿ األعضاء اليت ال تكوف حاضرة يف كقت
التصويت ،أك إذا كانت عملية التعداد ألغراض ربديد النصاب ينبغي أف تدخل فيها حصران الدكؿ األعضاء
احلاضرة يف كقت التصويت.
ُْٖ -كقاؿ إنو بدالن من إعادة فتح ادلناقشة يف جلسة عامة ،كاعًتافان بأف مناقشات شلاثلة ذبرم اآلف داخل
منتديات أخرل ،قرر ادلمثلوف مواصلة ادلشاكرات غَت الرمسية بشأف ادلسألتُت ،أثناء الفًتة ادلؤدية إىل االجتماع
األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كحيدكىم أمل كبَت يف التوصل إىل فهم مشًتؾ حبلوؿ موعد ذلك االجتماع .أما أكلئك
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الذين أعربوا عن شواغل تتعلق باحلكمُت ادلذكورين آنفان فقد احتفظوا حبقهم ،إذا كجدكا أف الضركرة تستدعي
ذلك ،يف اقًتاح تعديل مشركع النظاـ الداخلي لتوضيح أف منظمات التكامل االقتصادم اإلقليمية ال ديكنها
التصويت إال باسم الدكؿ األعضاء احلاضرة كقت التصويت ،كأنو ال ديكن أف يدخل يف التعداد ألغراض ربقيق
النصاب سول رلموع احلضور من الدكؿ األعضاء فيها .كبالنسبة إلحدل منظمات التكامل االقتصادم
اإلقليمية فقد الحظ شلثلوىا كالدكؿ األعضاء فيها بأف الفقرة ِ من ادلادة ْْ ىي اقتباس مباشر للفقرة ِ من
ادلادة ِٖ من اتفاقية ميناماتا ،كقالوا إف النظاـ الداخلي دبوجب العديد من االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ
حيتول على أحكاـ شبيهة بالفقرة ِ من ادلادة ّٓ.
ُْٗ -كأحاطت اللجنة علمان بادلعلومات اليت قدمها شلثل األمانة.
باء  -مشروع القواعد المالية
َُٓ -كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أف مشركع القواعد ادلالية الوارد يف الوثيقة
سيشكل أساسان جيدان للمناقشة كأف من ادلهم للغاية اعتماد مشركع القواعد ادلالية على أساس مؤقت يف
االجتماع احلايل ،حىت تتمكن األمانة من إعداد ادليزانية لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/14

ُُٓ -كأكجز عدد من ادلمثلُت ،دبا يف ذلك شلثبلف تكلما بالنيابة عن رلموعتُت من البلداف ،توقعاهتم بشأف
القواعد .كقاؿ ادلمثلوف إف القواعد ينبغي أف تكفل استمرارية عمل األمانة ،كأف تتسم بالشفافية ،كتنص على
اإلدارة ادلالية الفعالة لبلتفاقية؛ كينبغي أف تكوف متوافقة مع القواعد ادلالية التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل،
فمن شأف ذلك ،على حد قوؿ أحد ادلمثلُت ،أف يعزز االتساؽ كالبساطة كالوضوح ،يف حُت قاؿ شلثل آخر إف
ذلك سيساعد على تعزيز أكجو التآزر فيما بُت االتفاقيات ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات؛ كينبغي أف
تعكس القواعد التغيَتات يف القواعد ادلالية لؤلمم ادلتحدة ،دبا يف ذلك ادلعايَت احملاسبية الدكلية اجلديدة للقطاع
العاـ كالقواعد ادلالية اجلديدة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة؛ كما ينبغي أف تويل اىتمامان خاصان للحالة يف أقل
البلداف منوان كيف الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية.
ُِٓ -كاقًتح اثناف من ادلمثلُت ،تكلم أحدمها بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،أف ربذؼ من مشركع القواعد
لفظة ”الطوعية“ الواردة بُت قوسُت ،كاليت تصف االشًتاكات ،قائبلن إهنا غَت ضركرية كال تعكس ىدؼ ربقيق
االستدامة لتمويل االتفاقية .أما ادلمثل الذم تكلم نيابة عن رلموعة من البلداف ،فقد اقًتح أيضان حذؼ
اإلشارات إىل ”ادلتأخرات“ يف مشركع القواعد .كقالت شلثلة أخرل إنو دبجرد اعتماد األطراؼ ،بتوافق اآلراء،
جدكالن إرشاديان لؤلنصبة ادلقررة ،ينبغي ذلا أف تفي بالتزاماهتا ادلالية يف الوقت ادلناسب؛ كقالت إف تلك الفكرة
ينبغي أف توضح يف نص القواعد ادلالية.
ُّٓ -كأنشأت اللجنة بعد ادلناقشة فريق اتصاؿ يشًتؾ يف رئاستو السيد أندرك ماكٍت (أسًتاليا) كالسيد زلمد
خشاشنو (األردف) ،دلناقشة القواعد كادلسائل القانونية .كسيقوـ الفريق دبناقشة مشركع القواعد ادلالية الوارد يف
الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/14هبدؼ التوصل إىل صيغة منقحة للنظر فيها يف اجللسة العامة ،مع أخذ
ادلناقشات اليت جرت يف اجللسة العامة يف االعتبار.
ُْٓ -كيف جلسة تالية ،قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ كرقة غرفة اجتماعات تعرض نسخة يمنقحة من
مشركع القواعد ادلالية .كيف سياؽ قولو إف الفريق قد كافق على كثَت من ادلسائل ،أشار إىل أف بعض أجزاء النص
يكضعت داخل أقواس مربعة لئلشارة إىل عدـ االتفاؽ عليها ،كقاؿ إف بعض ىذه األجزاء سبثل ”عبلمات ربديد
موقع“ من أجل القرارات ادلستقبلية بشأف الربنامج الدكيل احملدد كالًتتيبات اليت توضع مع البلد ادلضيف لؤلمانة،
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بينما تبُت أجزاء أخرل عن كجود مسائل مل ربسم بعد فيما يتعلق بادلسامهات كالظركؼ اخلاصة ألقل البلداف
منوان ،كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية .كأضاؼ أف فريق االتصاؿ مل يتمكن خبلؿ الوقت ادلتاح لو من حبث عدد
من ادلقًتحات التقنية ادلقدمة من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف مواءمة القواعد ادلالية مع األقساـ األخرل من
منظومة األمم ادلتحدة ،كخليص إىل أهنا ينبغي أف زبضع للبحث عندما ييطرح مشركع القواعد ادلالية للنظر فيو.

ُٓٓ -كأحاطت اللجنة علمان بادلشركع ادلنقح للقواعد ادلالية على النحو ادلقدـ من جانب فريق االتصاؿ مع
مبلحظة أف ىذا ادلشركع جاء انعكاسان للمناقشات اليت جرت يف فريق االتصاؿ .كيرد مشركع القواعد ادلالية
على النحو الذم قدمو بو فريق االتصاؿ يف ادلرفق التاسع ذلذا التقرير.
-7

المادة  :14األمانة
ُٔٓ -قدـ شلثل األمانة البند الفرعي موجزان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15اليت
ربتوم على تقرير عن ادلقًتحات ادلتعلقة بكيفية أداء ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة دلهاـ األمانة
الدائمة التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،دبا يف ذلك ربليل خيارات تتناكؿ ،يف صبلة أمور ،مسائل فعالية األداء،
كالتكاليف مقابل ادلنافع ،كادلواقع ادلختلفة ادلقًتحة لؤلمانة ،كإدماج األمانة مع أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ،
كاستكهومل ،كاستخداـ األمانة ادلؤقتة ،كالوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/16اليت تعرض ربليبلن لعركض استضافة
األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا ،كالوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5اليت تتضمن العرض ادلقدـ من
حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا يف جنيف.
ُٕٓ -كقاؿ إف الوثيقة األكىل تضمنت مقًتحُت رئيسيُت مت كضعهما بالتعاكف الوثيق مع األمُت التنفيذم
التفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل .فادلقًتح األكؿ ىو إدماج األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا يف أمانة اتفاقيات
بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،أما ادلقًتح الثاين فهو استخداـ األمانة ادلؤقتة .كقيدـ خياراف يف إطار ادلقًتح األكؿ:
اإلدماج الفورم كالكامل لؤلمانة ادلؤقتة يف ىيكل أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،أك إنشاء فرع
جديد التفاقية ميناماتا ،على أساس مؤقت ،داخل أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل على أف يتم
اإلدماج الكامل يف ىذه األمانة يف مرحلة الحقة .كفيما يتعلق دبقًتح استخداـ األمانة ادلؤقتة ،فقد نظر ىذا
اخليار يف إمكانية إنشاء أمانة دائمة قائمة بذاهتا ،دبا يف ذلك خيارات سلتلفة للموقع الفعلي لؤلمانة .كيف إطار
كل خيار ،جرل بياف االحتياجات من ادلوظفُت كالتكاليف ادلرتبطة بكل موقع .كقاؿ إف اللجنة قد ترغب يف
النظر يف الوثيقة يف الدكرة احلالية.
ُٖٓ -كبعد ذلك ربدث األمُت التنفيذم التفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل أماـ اللجنة بإجياز .كيف
معرض إشارتو إىل مركر أربع سنوات منذ أف أصبحت أمانات اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل أمانة كاحدة،
قاؿ إف إدماج ىذه األمانات أدل إىل ربسينات كبَتة يف كفاءة أداء االتفاقيات الثبلث .كأضاؼ أف مؤسبر
األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا إذا أككل ألمانة االتفاقيات الثبلث عمليات أمانة اتفاقية ميناماتا ،فإف أمانة
االتفاقيات ستمنح اتفاقية ميناماتا كل االىتماـ كالرعاية اليت تستحقها .كأبدل استعداده لئلجابة على أم
أسئلة قد تطرحها اللجنة يف ىذا الصدد.
ُٗٓ -كيف سياؽ ادلناقشة اليت أعقبت ذلك ،ناقشت اللجنة أكالن مقًتح ادلدير التنفيذم بشأف كيفية أدائو دلهاـ
األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا ،مث نظرت بعد ذلك يف عرض احلكومة السويسرية استضافة األمانة.

31

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1

(أ)

مقترح المدير التنفيذي بشأن كيفية أدائو لمهام األمانة الدائمة لتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
َُٔ -فيما يتعلق دبهاـ كىيكل األمانة ،قاؿ العديد من ادلمثلُت إف القرار بشأف ىيكل األمانة كترتيباهتا يتسم
بأمهية بالغة ،كسيتطلب ربليبلن دقيقان للخيارات ادلختلفة من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ .كقاؿ
العديد من ادلمثلُت إنو ينبغي ازباذ القرار على أساس معايَت كحقائق موضوعية مثل فعالية التكلفة ،كضركرة
التعاكف كالتنسيق بشكل معزز فيما بُت االتفاقيات ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات ،معربُت عن
استعدادىم للمشاركة يف حوار بناء لتيسَت اعتماد القرار .كمهما كاف اخليار الذم سيتفق عليو كاف ىناؾ اتفاؽ
كاسع على أف األمانة ينبغي أف تكوف قوية ،كفعالة ،كذات كفاءة ،كقادرة على إبراز أمهية اتفاقية ميناماتا
كرلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات على ضلو أفضل.
ُُٔ -كأعرب العديد من ادلمثلُت عن دعمهم إلدماج أمانة اتفاقية ميناماتا يف اذليكل احلايل ألمانة اتفاقيات
بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،قائلُت إف ىذا اإلدماج سيضمن تقدًن الدعم لبلتفاقية بأكرب قدر شلكن من فعالية
التكلفة ،كيزيد من ظهورىا ،كيساعد على رفع مستول التعاكف كالتنسيق فيما بُت االتفاقيات األربع إىل احلد
األقصى ،كيضمن اتساؽ السياسات كاالتساؽ الربنارلي ،كالتماسك ادلؤسسي يف رلموعة ادلواد الكيميائية
كالنفايات ،كما أنو كبفضل اإلدارة ادلشًتكة ،سيقلل التكاليف اإلدارية ،كيعزز بالتايل قدرة األطراؼ على الوفاء
بالتزاماهتا دبوجب كل اتفاقية .كاقًتح أحد ادلمثلُت إنشاء مؤسسة قوية متكاملة عن طريق دمج أمانات اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل كميناماتا ،كفرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع لشعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد
يف برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ،مع االحتفاظ بشيء من
االستقبللية داخل ذلك اذليكل ،كهبدؼ تطوير اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات عادليان ،كتطبيق هنج
تآزرم على سلتلف االتفاقيات كالربامج يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات.
ُِٔ -كأشار عدد من ادلمثلُت إىل أف موقع األمانة ينبغي أف يكوف يف جنيف من أجل زيادة التعاكف كالتنسيق
مع االتفاقيات األخرل يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات؛ كلكنهم قالوا إف أمانة اتفاقية ميناماتا ال ينبغي أف
تدمج بالكامل يف أمانة اتفاقية بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل على أف ينظر يف ىذا اإلدماج الكامل يف مرحلة
الحقة .كأعرب أحد ادلمثلُت عن تأييد بلده للخيار ُ (ب) الوارد يف الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15أم
إنشاء فرع جديد التفاقية ميناماتا ،على أساس مؤقت ،داخل أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل.
ُّٔ -كأعرب العديد من ادلمثلُت عن تأييدىم ألمانة مستقلة تعمل ،يف صبلة أمور ،على إبراز أمهية اتفاقية
ميناماتا ،كزيادة الوعي بشأهنا يف صبيع أضلاء العامل ،كتستفيد من خربة األمانة ادلؤقتة ،كتواصل التعاكف مع أمانة
اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل ،كتعزز قدرة األطراؼ على تنفيذ االتفاقية ،كيكوف لديها موظفوف متفرغوف
بالكامل لبلتفاقية .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف اخلربة اليت اكتسبت مؤخران من عملية التآزر يف رلموعة ادلواد الكيميائية
كالنفايات مل تفض إىل فوائد كبَتة بالنسبة لبلتفاقيات ادلعنية ،كما أهنا حدت من األمواؿ كادلوارد البشرية ادلتوفرة
لؤلطراؼ ،كأعرب عن قلقو بأف إدماج اتفاقية ميناماتا يف ىيكل اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ ،كاستكهومل قد يزيد
الوضع سوءان.
ُْٔ -كقالت شلثلة أعربت عن تأييدىا ألمانة مستقلة إف آراء بلدىا تستند إىل ربليل مسألتُت ،مها :ما ىي
ترتيبات األمانة اليت ستساعد بشكل أفضل على ربقيق ىدؼ اتفاقية ميناماتا ،كما ىو الًتتيب األكثر فعالية من
حيث التكلفة؟ كفيما يتعلق بالسؤاؿ األكؿ ،قالت إنو يلزـ أقصى مستول شلكن لظهور االتفاقية كلدعمها
السياسي ،ال سيما يف ادلراحل األكىل من حياة االتفاقية لتشجيع تصديقات إضافية ،كضماف أف األطراؼ تلقى
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الدعم الذم ربتاج إليو .كأعربت عن قلقها من أف مقًتح إدماج األمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ،
كاستكهومل يوحي بأف َِ يف ادلائة فقط من كقت األمُت التنفيذم سييكرس التفاقية ميناماتا ،كقالت إف ذلك
ال يكفي .كفيما يتعلق بالسؤاؿ الثاين ،طلبت ،كأيد طلبها العديد من ادلمثلُت اآلخرين ،توفَت معلومات إضافية
يف النسخة ادلنقحة من الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15عن التكاليف الكاملة لتصريف شؤكف أمانة قوية
يف كل موقع من ادلواقع ادلقًتحة احملددة يف الوثيقة ،دبا يف ذلك تكاليف عقد االجتماعات يف كل موقع .كطلب
أحد ادلمثلُت بصفة خاصة إدراج ربليل إضايف لتكاليف كمزايا اختيار نَتكيب كموقع لؤلمانة كىي ادلدينة اليت
تستضيف أمانة األكزكف .كيف اخلتاـ ،قالت إف مناقشة مقًتح إدماج األمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ،
كاستكهومل ينبغي أف يقتصر على ادلسائل اإلدارية ،كال ينبغي أف يتسع نطاقو لكي يشمل أكجو التآزر بُت
السياسات العامة أك الًتتيبات األخرل اليت ربدث يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات.
ُٓٔ -كفيما يتعلق دبهاـ األمانة الواردة يف مرفق الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15قاؿ أحد ادلمثلُت،
متحدثان بالنيابة عن رلموعة من البلداف ،إف النص جيب أف يشتمل على التمييز بُت مهمة األمانة فيما يتعلق
بتقدًن ادلساعدة بصورة عامة لؤلطراؼ ،كمهمتها ادلتعلقة بتيسَت تقدًن ادلساعدة التقنية كبناء القدرات ،كىي
مهمة كصفها بأهنا أكثر ربديدان كأكثر استهبلكان للموارد ،كيلزـ ربطها بأم قرار يتعلق بالربنامج الدكيل احملدد.
كاقًتح شلثل آخر تعديل الفقرة ُِ من ادلرفق للتشديد على الدكر اجلوىرم لؤلمانة ،ال رلرد دكرىا احملتمل ،يف
مساعدة األطراؼ يف رلاؿ تبادؿ ادلعلومات عن التطورات التكنولوجية كغَتىا من سبل زبفيض أك إلغاء
استخداـ الزئبق كمركباتو.
ُٔٔ -كاستجابة لبعض التعليقات ،قاؿ شلثل سويسرا إف إدماج األمانة يف جنيف سيكلف حوايل ِ ِ,مليوف
دكالر ،كلذلك فإف اإلدماج ىو خيار فعاؿ من حيث التكلفة .كفيما يتعلق بتكاليف مواقع األمانة الواردة يف
الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15قاؿ إف تكاليف السفر سًتتفع بقدر كبَت إذا ايختَتت مدينة أخرل غَت
جنيف كموقع لؤلمانة ،نظران إىل أنو سيلزـ سفر ادلوظفُت إىل ادلدينة ادلختارة للمشاركة يف الكثَت من األنشطة
ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات اليت ستينظم ىناؾ ،كما أنو ينبغي إضافة تكاليف إجيار مرافق
االجتماعات ادلتوفرة دكف مقابل يف جنيف .كتشمل ادلزايا األخرل الختيار جنيف كموقع لؤلمانة سهولة توفر
اخلرباء االستشاريُت ذكم الكفاءة ،كقدرة موظفي األمانة على االجتماع بزمبلئهم من ادلنظمات األخرل اليت
تعمل يف رلاؿ ادلواد الكيميائية كالنفايات ،فضبلن عن شلثلي احلكومات ادلقيمُت يف جنيف الذين يتمتع كثَتكف
منهم باخلربة يف رلاؿ ادلواد الكيميائية كالنفايات كالذين ديكن دلوظفي األمانة التواصل معهم بشأف التحديات
اليت تواجو تنفيذ االتفاقية يف بلداهنم.
ُٕٔ -كفيما يتعلق بضماف إبراز أمهية اتفاقية ميناماتا ،كتقدًن الدعم القوم لؤلطراؼ ،قاؿ إف أفضل ىيكل
شلكن لتحقيق اذلدفُت على حد سواء ىو إدماج االتفاقية يف ىيكل قوم بدالن من إنشاء ىيكل جديد معزكؿ،
مشَتان إىل أف اتفاقيات بازؿ ،كركترداـ كاستكهومل أصبحت أكثر بركزان عندما تكاتفت كقامت بتجميع كفاءاهتا
كخرباهتا .كأخَتان فيما يتعلق باخليار الثاين الوارد يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15بشأف استخداـ األمانة
ادلؤقتة ،قاؿ إف ىذا اخليار ال ديكن أف ينطوم يف الواقع على استمرار ترتيبات األمانة ادلؤقتة ،نظران إىل أف رللس
إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ازبذ قراران يقضي بأف أم اتفاقية تدخل حيز النفاذ جيب أف يكوف ذلا ىيكل
أمانة مستقل عن فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات التابع للربنامج كىو الفرع الذم يستضيف األمانة ادلؤقتة.
كنتيجة لذلك ،قاؿ إف اخليار الثاين سيتطلب إنشاء ىيكل مستقل سبامان ،كقائم بذاتو.
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ُٖٔ  -كبعد ادلناقشة ادلذكورة آنفان ،أشار الرئيس إىل أف األمانة ستنقح الوثيقة
مع أخذ ادلناقشة أعبله يف االعتبار لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/15

(ب)

الم َقدَّم من حكومة سويسرا
البلد ال ُػمضيف لألمانة  -العرض ُ

ُٗٔ -ىعقب تقدًن شلثل األمانة ذلذا البند الفرعي ،قىدَّـ شلثل سويسرا ىعرضان من حكومتو الستضافة األمانة
الدائمة التفاقية ميناماتا ،على النحو ادلبُت يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/5
َُٕ -كقاؿ إف ىذا العرض ينبع من االلتزاـ العميق حلكومة سويسرا باتفاقية ميناماتا ،اليت تدعمها منذ
نشأهتا ،كيشمل جزأين .كيتضمن اجلزء األكؿ توفَت سويسرا احليز البلزـ للمكاتب يف دار البيئة الدكلية بدكف
مقابل إجيار ،كتوفَت مساحة رلانية سلصصة لبلجتماعات كحرية دخوؿ أزكاج ادلوظفُت إىل سوؽ العمل
فضبل عن تقدًن دفعة أكىل دببلغ َََ ََُ فرنك سويسرم من أجل توحيد البنية التحتية لؤلمانة.
السويسرم ،ن
كيشمل اجلزء الثاين ،باإلضافة إىل ادلنافع الواردة يف اجلزء األكؿ ،دفع مسامهة سنوية يمقدمة من البلد ادلضيف
قدرىا ٓ ِ,مليوف فرنك سويسرم ،تشمل ِ مليوف فرنك سويسرم من ادلسامهات غَت ادلخصصة ألغراض
معينة كَََ ََٓ فرنك سويسرم من ادلسامهات ادلخصصة لتمويل كظيفة من أجل دعم إدماج األمانة
كلتنفيذ األنشطة ادلشًتكة لبلتفاقيات األربع ،شريطة أف ييقرر مؤسبر األطراؼ كضع األمانة داخل ىيكل اتفاقيات
بازؿ كركترداـ كاستكهومل .كأضاؼ أنو يف حاؿ تطبيق اجلزء الثاين من العرض ،ديكن دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
ميناماتا أف يستخدـ مسامهة سويسرا غَت ادلخصصة كمسامهة يف ادليزانية األساسية لبلتفاقية ،كبالتايل خفض
مستول األنصبة ادلقررة لؤلطراؼ ،ككذلك لدعم تكاليف سفر ادلشاركُت من البلداف النامية للمشاركة يف
اجتماعات اتفاقية ميناماتا ،كيف ىذه احلالة ينبغي أف تيدرج األحكاـ ذات الصلة هبذه ادلسألة يف القواعد ادلالية
دلؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية.
ُُٕ -كقاؿ أيضان إنو بغض النظر عما إذا كانت اتفاقية ميناماتا قد تأسست ككياف مستقل أك مت درلها يف
أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،فيجوز دلؤسبرات األطراؼ يف االتفاقيات األربع أف تيقرر عقد
االجتماعات إما بصورة مشًتكة أك منفصلة .كأشار إىل أف سويسرا ترل ضركرة أف يعقد مؤسبر األطراؼ
اجتماعات منفصلة يف السنوات األكىل من عمر اتفاقية ميناماتا ،بالنظر إىل كوهنا معاىدة جديدة كتتطلب
االىتماـ الكامل من جانب األطراؼ.
ُِٕ -كيف ادلناقشات اليت تلت ذلك ،أعرب صبيع ادلمثلُت الذين تناكلوا الكلمة عن تقديرىم العميق حلكومة
سويسرا على عرضها السخي الستضافة األمانة كعلى دعمها الثابت التفاقيات ادلواد الكيميائية كالنفايات.
كأعرب العديد من ادلمثلُت عن تأييدىم الستضافة األمانة يف جنيف.
ُّٕ -كأكد عدد من ادلمثلُت تأييدىم القًتاح إدماج أمانة اتفاقية ميناماتا يف اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،كقالوا إف من شأف ذلك أف يعزز اتفاقية ميناماتا.
ُْٕ -كطلب كثَت من ادلمثلُت أف تدخل سويسرا ربسينات إضافية على اقًتاحها ،كال سيما فيما يتعلق
بشرطية اجلزء الثاين من العرض ،فقاؿ العديد منهم إهنا حباجة للتوضيح بشكل أفضل ،دبا يف ذلك ما يتعلق
بكيفية انطباقها على اإلدماج اجلزئي بدالن من اإلدماج الكامل لؤلمانة يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل ،قائلُت إف سويسرا قد ترغب يف أف تيعيد النظر يف ىذا اجلانب من عرضها ،بالنظر إىل أف كجود أمانة
مستقلة يف جنيف قد يكوف اخليار األفضل ،كبصفة خاصة يف ادلراحل األكىل من عمر اتفاقية ميناماتا .كطلبوا
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توضيحان أكثر تفصيبلن للجوانب ادلالية من االقًتاح ،دبا يف ذلك ما يتعلق بادلبلغ الذم سوؼ تيسهم بو سويسرا
يف الصندكؽ االستئماين العاـ التفاقية ميناماتا.
ُٕٓ -كطلب العديد من ادلمثلُت إىل سويسرا أف تضع يف االعتبار أنو ،على الرغم من أمهية مواصلة بناء أكجو
أيضا إنشاء أمانة مستقلة تكرس
التآزر بُت االتفاقيات ذات الصلة بادلواد الكيميائية كالنفايات ،إال أنو من ادلهم ن
اىتمامها الكامل التفاقية ميناماتا كالتحديات الكبَتة اليت يفرضها تنفيذىا على األطراؼ .كأشار أحد ادلمثلُت
إىل أف اتفاقية ميناماتا ديكن أف ذبٍت فوائد كاضحة من أكجو التآزر بُت الصكوؾ ادلتعلقة بادلواد الكيميائية
كالنفايات ،لكنو حث سويسرا على أف تضع اآلليات البلزمة لضماف عدـ كضع اتفاقية ميناماتا يف مركز أقل
بادلقارنة مع االتفاقيات الثبلث األخرل.
كردا على التعليقات ،أعرب شلثل سويسرا عن تقديره لطلب توضيح مسامهات البلد ادلضيف يف ادليزانية
ُٕٔ -ن
األساسية التفاقية ميناماتا ،اليت قاؿ إهنا جيب أف يربدد يف القواعد ادلالية دلؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية .كبالنسبة
للتعليقات اليت كردت بشأف ضركرة ضماف استقبلؿ اتفاقية ميناماتا ،كدلا ذكره أحد ادلمثلُت بأف قرار دمج األمانة
يف أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ىو قرار سياسة عامة ال ينبغي ربطو بادلسامهات ادلالية الواردة يف اجلزء
الثاين من العرض الذم تقدمت بو حكومة سويسرا ،قاؿ إف الدمج ادلقًتح كاف قراران إداريان لتعزيز كفاءة اتفاقية
ميناماتا كلن ديس استقبلؿ االتفاقية القانوين أك السياسي أك ادلايل .كيف اخلتاـ ،أكد للممثلُت أف حكومة
سويسرا ستبذؿ قصارل جهدىا لضماف سبتع اتفاقية ميناماتا دبركز متساك داخل رلموعة ادلواد الكيميائية
كالنفايات ،كلتيسَت حصوؿ شلثلي األطراؼ على التأشَتات السويسرية ،اليت قاؿ عدد من ادلمثلُت أف احلصوؿ
عليها صعب يف بلداهنم.
ُٕٕ -كطلبت اللجنة إىل حكومة سويسرا أف تنظر يف تنقيح اقًتاحها لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو األكؿ ،كاتفقت على مواصلة ادلشاكرات غَت الرمسية يف الفًتة اليت تسبق عقد ىذا االجتماع لتيسَت ازباذ
قرار من جانب مؤسبر األطراؼ.
باء  -البند ( 3د) من جدول األعمال
-1

المادة  :7تعدين الذىب الحرفي والضيق النطاؽ
ُٖٕ -قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي ،موجهة االنتباه إىل الوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/17اليت
اشتملت يف مرفقها على مشركع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بوضع خطط العمل الوطنية للحد من استخداـ الزئبق
كإلغاء استخدامو حيثما أمكن ذلك يف تعدين الذىب بالوسائل احلرفية كعلى النطاؽ الضيق ،ككذلك إىل الوثيقة
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/7اليت تضمنت تقريران من منظمة الصحة العادلية بشأف التقدـ احملرز يف تطوير
اسًتاتيجيات للصحة العامة فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك االسًتاتيجيات اليت
جرل تطويرىا يف سياؽ اتفاقية ميناماتا .كأشارت إىل أف ادلبادئ التوجيهية قد يكضعت كفقان للتكليف الصادر من
مؤسبر ادلفوضُت يف قراره بشأف الًتتيبات للفًتة االنتقالية ،كأنو طبقان دلقرر صادر من اللجنة أثناء دكرهتا السادسة
قامت ىذه ادلبادئ التوجيهية على التوجيهات اليت يكضعت يف إطار الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم
ادلتحدة للبيئة ،على النحو الذم مت تنقيحها بو حبيث تتناكؿ صبيع اجملاالت ال يػمدرجة يف ادلرفق جيم التفاقية
ميناماتا.
ُٕٗ -كقالت إف اللجنة أثناء ىذه الدكرة ،قد ترغب يف مواصلة حبث مشركع ادلبادئ التوجيهية كأف توصي
البلداف باستخدامها يف إعداد خطط عملها الوطنية بشأف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
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َُٖ -كقدمت شلثلة رللس الدفاع عن ادلوارد الطبيعية اليت ربدثت بصفتها مشاركة يف قيادة رلاؿ شراكة تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ التابعة للشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،مشركع ادلبادئ
التوجيهية الذم يوجز عملية كضعها .كقدـ شلثل منظمة الصحة العادلية تقريران عن التقدـ ادلػيحرز يف كضع
اسًتاتيجيات الصحة العامة يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك يف سياؽ اتفاقية ميناماتا،
موجزان ادلعلومات الواردة يف الوثيقة .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/7
ُُٖ -كأعرب صبيع ادلمثلُت الذين ربدثوا يف ادلناقشة اليت تلت ذلك ،عن تقديرىم دلشركع ادلبادئ التوجيهية
كللعمل الذم يقوـ بو رلاؿ الشراكة ادلعنية بتعدين الذىب احلريف كضيق النطاؽ التابعة للشراكة العادلية للزئبق
التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ككذلك منظمة الصحة العادلية.
ُِٖ -كصرح العديد من ادلمثلُت ،دبن فيهم شلثل كاحد ربدث باسم رلموعة من البلداف ،بأنو على الرغم من
أف ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ال تينشئ التزامات يملزمة قانونان ،فإهنا تتمتع
بأمهية حيوية بالنسبة لوضع خطط العمل الوطنية كتنفيذ االتفاقية هبدؼ ضباية صحة اإلنساف كالبيئة ،كأضاؼ
أحد ىؤالء ادلمثلُت بأف ىذه التوجيهات ذات أمهية حامسة بالنسبة دلعاجلة التأثَتات السلبية األخرل اليت تنتج
عن تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ مثل تشغيل األطفاؿ ،كاالذبار بالبشر كالفقر.
ُّٖ -كدعا عدد من ادلمثلُت ،دبا يف ذلك عدة شلثلُت ربدثوا باسم رلموعات من البلداف ،إىل إدخاؿ
ربسينات على مشركع ادلبادئ التوجيهية .ككانت ىذه ادلقًتحات ترمي إىل ضماف كضع قوائم جرد دقيقة؛
كإدراج إشارة إىل األعماؿ اليت قاـ هبا ارباد (تعدين الذىب يف منطقة األمازكف)؛ كتقدًن معلومات بشأف دكر
أجهزة إصدار الشهادات؛ كاإلشارة إىل األطراؼ بدالن من البلداف حيثما يكوف ذلك مناسبان؛ كتنقيح توقيت
غايات التخفيض لدل البلداف اليت تتفاكت فيها الظركؼ تفاكتان كبَتان من منطقة إىل أخرل؛ كإزالة اإلشارات إىل
السيانيد؛ كبياف أف نيظم إصدار الًتاخيص ىي مسألة زبضع للتقدير الوطٍت .كقد ا يً
قًتح كذلك أف تسعى األمانة
إىل احلصوؿ على ادلزيد من التعليقات من احلكومات ،كذلك هبدؼ ربسُت التوجيهات أثناء الفًتة السابقة على
االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كصرح شلثل بأنو ينبغي لوثيقة التوجيهات أف تكوف كثيقة حية يتم تنقيحها دكريان
كتعكس شواغل صبيع البلداف ادلتأثرة.
ُْٖ -كصرح العديد من ادلمثلُت ،من بينهم شلثل يتحدث باسم رلموعة من البلداف ،بأنو ينبغي أف تيستكمل
ادلبادئ التوجيهية أثناء ىذه الدكرة ،كأف تستخدمها البلداف ،كتعتمدىا أثناء االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ.
كقاؿ أحد ادلمثلُت ،متحدثان باسم رلموعة من البلداف ،إف التوجيهات ينبغي أف تنفذ على سبيل التجربة هبدؼ
ربديد الثغرات فيها كمعاجلتها.
ُٖٓ -كصرح العديد من ادلمثلُت بأف البلداف النامية سوؼ ربتاج إىل مساعدة مالية كتقنية من أجل كضع
خطط عملها الوطنية ،كلتحديد ،حسبما أضاؼ أحد ادلمثلُت ،مىت يصبح تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ
’’أمران ال ديكن إغفالو‘‘.
ُٖٔ -كقدـ العديد من ادلمثلُت إفادات بشأف األنشطة اليت تنفذ يف بلداهنم فيما يتعلق بتعدين الذىب احلريف
كالضيق النطاؽ ،دبا يف ذلك مشركع ثنائي يتعلق بغسل الذىب جيرم تطويره دبساعدة من برنامج األمم ادلتحدة
للبيئة كمرفق البيئة العادلية؛ ككذلك كضع خطط العمل الوطنية؛ كادلشاركة يف برنامج الرصد األحيائي التابع
دلنظمة الصحة العادلية ،كادلشركع الذم يينفذ مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كأطراؼ أخرل إلجياد سلسلة
إمدادات ديكن متابعتها للمعدف اخلاـ لضماف أف يكوف الذىب ادلباع يف السوؽ الدكلية قانونيان ،كديكن تتبع
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مصدره كأنو مل يأت من مناطق الصراع .كصرح أحد ادلمثلُت بأف مقادير ضخمة من الزئبق تيستخدـ يف تعدين
الذىب احلريف كالضيق النطاؽ داخل بلده ،كيصاحب ذلك إحلاؽ أضرار كبَتة بسبلمة البيئة كصحة اإلنساف.
كدعا ىذا ادلمثل ،كأيده يف ذلك شلثل آخر ،إىل عقد حلقة تدريب عملي ديكن أف تيساعد البلداف على استبعاد
استخداـ الزئبق من ىذا القطاع.
ُٕٖ -كاقًتح شلثل منظمة غَت حكومية ربديد موعد الستعراض خربات البلداف يف رلاؿ استخداـ ادلبادئ
التوجيهية كناشد البلداف بأف تقدـ إىل األمانة معلومات عن أنشطة التعدين احلريف كالضيق النطاؽ ’’اليت
ال ديكن إغفاذلا‘‘ دبا يف ذلك تفسَت ذلك ادلصطلح .كأضاؼ بأف خطط العمل الوطنية جيب أف تنظر إىل
التعدين احلريف كالضيق النطاؽ على أنو دكرة كاملة ،مع إيبلء االىتماـ إىل ادلواقع ادللوثة الناشئة كالنشطة يف
القرل القريبة من أنشطة التعدين ،كذلك بطرؽ من بينها كضع إطار للعبلج ادلستداـ للمواقع ادللوثة .كينبغي
خلطط العمل الوطنية أف تشمل كضع خطط العمل احمللية كإجياد فرص كسب العيش ادلستدامة البديلة بالنسبة
لعماؿ التعدين كاجملتمعات ذات الصلة ،كفرض حظر على استخداـ الزئبق الػمػيستعاد من سللفات تعدين الذىب
احلريف كالضيق النطاؽ أك مواقع ىذا التعدين اليت خضعت للمعاجلة أك من إدارة الزئبق ادلصادر ،كشراء الذىب
كإدارتو من العاملُت يف الذىب احلريف كضيق النطاؽ.
ُٖٖ -كأعرب شلثل منظمة غَت حكومية أخرل عن تأييده لدعوة الشراكة العادلية للزئبق بتقدًن التعليقات
كحبثها يف اجتماعات إقليمية .كقاؿ إنو ينبغي خلطط العمل الوطنية أف تتناكؿ ادلسائل ذات الصلة بعماؿ
التعدين ادلهاجرين كتأثَتىم االجتماعي-االقتصادم ،ككذلك التلوث العابر للحدكد كالظركؼ اخلاصة بكل
منطقة ،كذلك هبدؼ ضماف مشاركة صبيع القائمُت بالتعدين يف صنع القرارات ،كتعميق الوعي ،كالتدريب كنقل
التكنولوجيا .كأشارت شلثلة أخرل دلنظمة غَت حكومية إىل مشكلة التجارة غَت القانونية يف الزئبق ،قائلة إنو مع
ازباذ البلداف إجراءات لقطع إمدادات الزئبق يف أنشطة معينة ،ديكن ادلتاجرة بصورة غَت قانونية يف الزئبق ادلتاح
لؤلغراض ادلسموح هبا .كقالت إف مقدار الزئبق الذم يدخل بلدان ما الستخدامات صحة األسناف ،يتجاكز إىل
حد كبَت يف بعض احلاالت ادلقدار الذم ييستخدـ يف مبلغم األسناف.
ُٖٗ -كعقب ادلناقشة اتفقت اللجنة على استخداـ ادلبادئ التوجيهية بشكلها احلايل دلساعدة البلداف يف
إعداد خطط عملها الوطنية خبلؿ الفًتة بُت ىذه الدكرة كاالجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .ييضاؼ إىل ذلك ،أف
اللجنة طلبت إىل األمانة السعي للحصوؿ على ادلزيد من التعليقات من احلكومات كغَتىا ألجل ربسُت ادلبادئ
التوجيهية بغرض تقدًن نسخة يمنقحة منها لبحثها كاحتماؿ اعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو
األكؿ .كأحاطت اللجنة علمان بالدعوة إىل تنظيم حلقات عمل يف ادلناطق اليت لديها حجم ال يستهاف بو من
أنشطة تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ .كطلبت إىل األمانة عقد حلقات عمل من ىذا القبيل يف حدكد
ادلوارد ادلتاحة .كيف النهاية ،أحاطت اللجنة علمان بالطلب الذم تقدمت بو منظمة الصحة العادلية من أجل
احلصوؿ على مدخبلت لعملها بشأف كضع اسًتاتيجيات للصحة العامة فيما يتعلق بتعرض اجلماعات السكانية
نتيجة لتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ.
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المادة  :15التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ،بخالؼ نفايات الزئبق
َُٗ -قدمت شلثلة األمانة ىذا البند الفرعي ،موجزة ادلعلومات الواردة يف الوثيقة
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/18كاليت كانت قد أيعدت نزكالن على طلب اللجنة أثناء دكرهتا السادسة كاشتملت
على ثبلثة مرفقات .كيشمل ادلرفق األكؿ ذبميع ادلعلومات اليت قدمتها احلكومات كموجز ىذه ادلعلومات بشأف
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التخزين ادلؤقت للزئبق بصورة سليمة بيئيان ،كحيدد ادلرفق الثاين األجزاء ذات الصلة من ادلبادئ التوجيهية التقنية
التفاقية بازؿ بشأف اإلدارة السليمة بيئيان للنفايات اليت تتكوف من الزئبق األكيل كالنفايات اليت ربتوم على الزئبق
أك ادللوثة بو ،كاليت قد تكوف مهمة بالنسبة للتخزين ادلؤقت للزئبق الذم ال ديثل نفايات ،كيقدـ ادلرفق الثالث
مشركع خريطة الطريق لوضع ادلبادئ التوجيهية بشأف التخزين ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق كمركبات الزئبق يف إطار
اتفاقية ميناماتا.
ُُٗ -ككانت ىذه الوثيقة قد أيعدت من خبلؿ تضافر اجلهود مع أمانة اتفاقية بازؿ ،كخباصة فيما يتعلق
بتحديد أجزاء ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ ذات الصلة بالتخزين ادلؤقت للزئبق الذم ال ديثل نفايات،
كاخلطوط الزمنية دلشركع خريطة الطريق ،كالشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،كخباصة فيما
يتعلق دبشركع خريطة الطريق .كقاؿ إف مشركع خريطة الطريق يتوخى تعديل الفركع ذات الصلة من ادلبادئ
التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ من أجل كضع التوجيهات بشأف التخزين ادلؤقت للزئبق ادلراد استخدامو ،كيسعى
للحصوؿ على مسامهات من طائفة كاسعة من اخلرباء عند كضع ادلبادئ التوجيهية التفاقية ميناماتا ،كيشمل
ذلك اخلرباء يف زبزين الزئبق ادلخصص لبلستخداـ ،كيف نقل الزئبق كاستخدامو ،كيف نفايات الزئبق.
ُِٗ -كقاؿ إف اللجنة قد ترغب أثناء ىذه الدكرة أف ربيط علمان بادلعلومات الواردة يف ادلرفقُت األكؿ كالثاين
كأف تبحث كتوافق على مشركع خريطة الطريق الوارد يف ادلرفق الثالث.
ُّٗ -كيف ادلناقشة اليت تلت ذلك ،أحاط العديد من ادلمثلُت علمان بادلعلومات ادلقدمة يف ادلرفقُت األكؿ
كالثاين ،كأعرب أحدىم عن رضاه عن اجلوانب ادلشًتكة للمعلومات ادلقدمة من احلكومات كالواردة يف ادلرفق
األكؿ.
ُْٗ -ككاف ىناؾ تأييد عاـ دلشركع خريطة الطريق الوارد يف ادلرفق الثالث ،غَت أف الكثَت من ادلمثلُت ،دبن
فيهم ثبلثة شلثلُت يتحدثوف باسم رلموعات من البلداف ،صرحوا بأف شبة حاجة إىل مواصلة تنقيح خريطة
اقًتح تعديل خريطة الطريق لتوضيح أنو ينبغي استخداـ الفركع ذات الصلة من ادلبادئ
الطريق .كىكذا ،ي
التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ كنقطة بداية لتطوير ادلبادئ التوجيهية التفاقية ميناماتا ،بدالن من اقًتاح ’’إدخاؿ
تعديبلت‘‘ على ادلبادئ التوجيهية التفاقية بازؿ لكي تيشَت إىل التخزين ادلؤقت للزئبق؛ كإىل إجياد عملية مستقلة
يف إطار اتفاقية ميناماتا لصياغة ادلبادئ التوجيهية؛ كدعوة اخلرباء من اتفاقييت بازؿ كميناماتا إىل جانب خرباء
آخرين إىل ادلشاركة يف عملية الصياغة بدالن من أف يقوـ بذلك فريق عامل مفتوح العضوية تابع التفاقية بازؿ،
بالنظر إىل أف اختصاصات مثل ذلك الفريق ستقتصر على ادلسائل ادلتعلقة بالنفايات؛ كدعوة البلداف إىل ترشيح
خرباء للمشاركة يف ىذه العملية؛ كالسماح ألصحاب ادلصلحة بادلشاركة يف ىذه العملية بصفة مراقبُت؛ كالطلب
قًتح حبث ادلتطلبات الواردة يف ادلادة َُ من اتفاقية ميناماتا كذلك عند إعدادىم للمبادئ
إىل فريق اخلرباء ال يػم ى
التوجيهية.
ُٓٗ -كأكصى أحد ادلمثلُت ،متحدثان باسم رلموعة من البلداف ،بتقدًن التمويل إىل البلداف النامية كذلك
لتيسَت مشاركتها يف عملية الصياغة ،كأف يقوـ ادلمثلوف اإلقليميوف بتنسيق ترشيح اخلرباء لضماف سبثيل صبيع
ادلناطق يف عملية الصياغة.
ُٔٗ -كاقًتح شلثل آخر أف يكوف فريق اخلرباء مفتوح العضوية كأف تتاح للخرباء فرصة مناقشة ادلبادئ التوجيهية
قبل تقدديها إىل مؤسبر األطراؼ لبحثها .كأعرب شلثبلف عن اىتمامهما بًتشيح اخلرباء يف عملية الصياغة ،كقاؿ
أحدمها إنو ينبغي لؤلمانة أف تضع عملية كاضحة الختيار اخلرباء.
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ُٕٗ -كفيما يتعلَّق دبسألة اجلداكؿ الزمنية ادلقًتحة يف خريطة الطريق ،أعرب عدة شلثلُت ،من بينهم شلثل ربدَّث
باسم رلموعة من البلداف ،عن تأييدىم للجداكؿ الزمنية ادلبيَّنة يف ادلرفق الثالث .كاقًتح آخر أنو من ادلستصوب
يتعُت قطعان أف تكوف ادلبادئ
إعطاء احلكومات كقتان إضافيان للتشاكر بشأف مسألة التخزين ادلؤقت ،قائبلن إنو ال َّ
التوجيهية جاىزة العتمادىا يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كديكن كضع صيغتها النهائية يف موعد الحق.
ُٖٗ -كفيما يتعلٌق بادلبادئ التوجيهية ذاهتا ،قاؿ شلثل إهنا ينبغي أف تتسم بادلركنة كأف تكوف غَت إلزامية كأف
ترِّكز على تقدًن ادلعلومات التقنية كاإلدارية لؤلطراؼ كاجلهات األخرل عن كيفية زبزين الزئبق كمرٌكبات الزئبق
بطريقة سليمة بيئيان.
ُٗٗ -كأكجز األمُت التنفيذم التفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ما كصفو بأنو الركابط القوية بُت أعماؿ
اتفاقية بازؿ كأعماؿ اتفاقية ميناماتا بشأف التخزين ادلؤقت للزئبق من غَت النفايات ،كال سيما فيما يتعلٌق بادلبادئ
تتضمن أحكامان رئيسية عن التخزين ادلؤقت للزئبق ،كقاؿ إف
التوجيهية التقنية اخلاصة بنفايات الزئبق ،كاليت ٌ
اجلداكؿ الزمنية ادلناسبة ادلقًتحة يف ادلرفق الثالث ،اليت جرل ترتيبها بالتزامن مع االجتماعات الرئيسية كالعمليات
ادلتعلقة هبا يف إطار اتفاقية بازؿ ،من شأهنا أف تساعد على تيسَت التنسيق بُت االتفاقيتُت بشأف كضع مبادئ
توجيهية للتخزين ادلؤقت للزئبق دبوجب اتفاقية ميناماتا.
تنص
ََِ -كبعد أف كرر شلثل أحد ادلنظمات غَت احلكومية تعليقات أبداىا كثَت من ادلمثلُت ،اقًتح أف ٌ
خريطة الطريق صراحة على مشاركة خرباء اتفاقية ميناماتا ،باإلضافة إىل خرباء من اتفاقية بازؿ ككذلك
احلكومات كادلنظمات غَت احلكومية كأصحاب ادلصلحة اآلخرين ،يف عملية صياغة كمراجعة ادلبادئ التوجيهية.
َُِ -كطلبت اللجنة إىل األمانة أف تتشاكر مع الوفود اليت قدـ أعضاؤىا التعليقات أثناء ادلناقشة ادلذكورة
أعبله كأف تع ٌد صيغة من ٌقحة دلشركع خريطة الطريق من أجل النظر فيها.
َِِ -كأثناء جلسة تالية ،قدـ شلثل األمانة كرقة غرفة اجتماعات ترد فيها نيسخة يمنقحة من مشركع خريطة
الطريق لكي تبحثها اللجنة.
َِّ -كجرت بعد ذلك مناقشة مقتضبة ،اقًتح أحد ادلمثلُت أثناءىا إدخاؿ تعديل آخر.
َِْ -ككافقت اللجنة على ادلشركع ادلنقح خلريطة الطريق ،على النحو الذم يعدؿ بو شفويان ،لتوجيو العمل يف
فًتة ما بُت الدكرات .كيرد ادلشركع ادلنقح خلريطة الطريق الذم حظي بادلوافقة يف ادلرفق العاشر ذلذا التقرير.
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المادة  :11نفايات الزئبق
أكجز ادلعلومات الواردة يف الوثيقة
َِٓ -قدَّـ شلثل األمانة ىذا البند الفرعي ،ك ى
اليت أكردت ذبميعان للمعلومات ادلق ٌدمة من البلداف بشأف استخدامها للقيم احلدية لنفايات الزئبق.
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تود يف دكرهتا احلالية أف تنظر يف ادلعلومات ادلق ٌدمة ،كذلك يف مناقشاهتا اإلضافية
َِٔ -كقاؿ إف اللجنة قد ٌ
بشأف قيم عتبات نفايات الزئبق.
َِٕ -كقاؿ شلثل ،متح ٌدثان باسم رلموعة من البلداف ،إف ادلعلومات ادلق ٌدمة حىت اآلف بشأف عتبات نفايات
الزئبق تشَت إىل أهنا سبثل مسائل معقدة كأنو مل يربدَّد بعد عتبات قابلة للتطبيق بشكل مباشر .كذلذا يقًتح أف
تواصل األمانة صبع معلومات إضافية من األطراؼ كادلراقبُت من أجل مساعدة مؤسبر األطراؼ يف حبثو ألفضل
السبل إىل األماـ .كاقًتح شلثل آخر ،متح ٌدثان باسم رلموعة من البلداف كيؤيٌده شلثل آخر ،أنو قد يلزـ إنشاء فريق
ي
39

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1

مفصل للمعلومات ادلتاحة ،على أف يأخذ يف االعتبار الظركؼ ادلتباينة للبلداف،
عامل من اخلرباء إلجراء ربليل َّ
كيسلٌط الضوء على األعماؿ ادلضطلع هبا فعبلن بشأف ادلوضوع من جانب ادلراكز اإلقليمية التفاقية بازؿ.
اقًتح ،استنادان
َِٖ -كبعد أف كصف أحد ادلمثلُت ادلعلومات ادلق ٌدمة إىل األمانة بأهنا نقطة انطبلؽ مفيدة ،ى
النض أنو قد يكوف من ادلناسب كجود عتبة تًتاكح من ُ َ,كِ َ,ملغم/لًت كأف ىذا يتسق
إىل نتائج اختبار ٌ
ً
يستخدـ قيمة ََٓ َ,ملغم/لًت ادلستمدة من
مع العتبات اليت تطبٌقها بعض البلداف .كذىكر شلثل آخر أف بلده
اختبارات النض كمعيار صارـ للتمييز بُت النفايات اخلطرة كغَت اخلطرة ،اتساقان مع ادلعايَت الوطنية للفضبلت
ُّ
بالتحكم يف النفايات كفقان التفاقية بازؿ .كقاؿ إف عتبة
السائلة كَََُملغم/كغ كمعيار للمحتول فيما يتعلٌق
نفايات الزئبق ادلقرر ربديدىا دبوجب اتفاقية ميناماتا ينبغي دراستها باالقًتاف مع متطلٌبات ادلادة ُُ من
االتفاقية كادلعتمدة من مؤسبر األطراؼ يف مرفق مستقل .فإذا مشلت الشركط ادلعتمدة عمليات معاجلة زل ٌددة مثل
استعادة الزئبق من النفايات قبل التخلُّص النهائي منها ،ينبغي أف ربدَّد العتبة بقيمة تسمح لؤلطراؼ بتنفيذ
الشرط .كاختتم قائبلن إنو يلزـ كجود خطة رئيسية للشركط كأساس لتحديد عتبة لنفايات الزئبق .كقاؿ شلثل إف
اخلربات يف إطار اتفاقية بازؿ كاسعة كينبغي أخذىا يف احلسباف ،كينبغي اعتماد عتبة لنفايات الزئبق يف أكؿ
ً
يستخدـ عتبة لنفايات الزئبق قدرىا ُ َ,ملغم/كغم .كاقًتح شلثل ،يؤيد
اجتماع دلؤسبر األطراؼ .كقاؿ إف بلده
كضع عتبة منخفضة ،دبقدار ٓ ملغم/كغ ،على النحو الذم يستخدمو بلده .كقاؿ أيضان إف من الضركرم أف
تؤخذ يف احلسباف التقنيات الناشئة لتثبيت الزئبق اليت قد يكوف ألدائها تأثَت على اختيار العتبات ادلناسبة .كقاؿ
شلثل إلحدل ادلنظمات غَت احلكومية إنو ينبغي أف يكوف منع األضرار الصحية كالبيئية ىو الًتكيز الرئيسي يف
كضع عتبات كحدكد دنيا لنفايات الزئبق ،كبالتايل ينبغي ربديدىا بقيم ال تزيد على ِ ملغم/كغ ،كىو تركيز
قابل للتحقيق يف الًتبة من خبلؿ استخداـ تقنيات ادلعاجلة ادلوضعية ادلتاحة حاليان.
َِٗ -كأعلن شلثل سويسرا أف كفده سيقدـ كرقة غرفة اجتماعات يرد فيها مشركع قرار لعرضو على مؤسبر
األطراؼ ،كيرحب ىذا ادلشركع بقياـ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ باعتماد ادلبادئ التوجيهية التقنية لبلتفاقية
كادلتعلقة باإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق ،كيطلب إىل أطراؼ اتفاقية ميناماتا ادلنضمة أيضان كأطراؼ يف
اتفاقية بازؿ إىل تطبيق ىذه ادلبادئ التوجيهية ،كيطلب إىل أطراؼ اتفاقية ميناماتا اليت ليست أطرافان يف اتفاقية
بازؿ أف تستخدـ تلك ادلبادئ التوجيهية كإرشادات.
َُِ -كقررت اللجنة عقب مداكالهتا ،أنو ينبغي على األمانة أف ذبمع معلومات إضافية بشأف استخداـ
احلكومات كغَتىا من اجلهات لعتبات نفايات الزئبق ،كأنو ينبغي القياـ بادلساعي غَت الرمسية القًتاح عتبات
مناسبة من جانب أكلئك الذين لديهم اخلربة ذات الصلة بادلوضوع.
ُُِ -كيف جلسة تالية ،قدـ شلثل زامبيا مشركع ادلقرر ادلشار إليو أعبله من جانب شلثل سويسرا ،كالذم
تشاركت يف تقدديو الدكؿ األفريقية كسويسرا .كبعد ذلك ،أفاد بأف مشاكرات غَت رمسية قد يعقدت بشأف مشركع
ادلقرر ،كلكن مل يتم التوصل إىل نتيجة هنائية بشأنو .كصرح شلثل آخر بأف ادلشاكرات قد أسفرت مع ذلك عن
الكثَت من ردكد الفعل اإلجيابية ،كاقًتح أحد ادلمثلُت نصان بديبلن يدمج الفقرتُت ِ كّ من مشركع ادلقرر.
ُِِ -كقررت اللجنة تقدًن و
كل من النص احلايل كالنص ادلقًتح كبديلُت لكي يبحثهما مؤسبر األطراؼ يف
اجتماعو األكؿ .كيرد النص يف ادلرفق احلادم عشر ذلذا التقرير.
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المادة  :11المواقع الملوثة
فأكجػ ػ ػػزت ادلعلوم ػ ػػات ادلبيَّن ػ ػػة يف الوثيق ػ ػػة
ُِّ -قدَّمت شلثلػ ػ ػ ػػة األمان ػ ػ ػػة ى ػ ػػذا البنػ ػػد الفرعي،
ى
ادللوثة كالطريقة ادلقًتحة للمضي قدمان
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/20اليت تناكلت توجيهات بشأف إدارة ادلواقع َّ
يف كضع التوجيهات .كقالت إف ادلعلومات الواردة يف الوثيقة ىي نفس ادلعلومات اليت سبق عرضها أماـ اللجنة
يف دكرهتا السادسة ،كفيها قررت اللجنة إرجاء النظر يف ادلسألة إىل الدكرة احلالية.
تود أف تطلب إىل األمانة مواصلة السعي للحصوؿ على مدخبلت من احلكومات
ُِْ -كقالت إف اللجنة قد ٌ
كأصحاب ادلصلحة اآلخرين ادلهتمُت باألمر كأف َّ
تعد مشركع كثيقة توجيهية بالتشاكر مع األمانات ادلعنية يف
رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات كمع غَتىا من ادلنظمات أك اذليئات ،حسب االقتضاء .كأضافت قائلة إف
التوجيهات الناذبة سوؼ تقدَّـ إىل مؤسبر األطراؼ لكي ينظر فيها يف اجتماعو األكؿ.
ُِٓ -كيف ادلناقشات التالية كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ على أف التوجيهات الرامية إىل مساعدة البلداف يف أف ربدِّد
ادللوثة بالزئبق تتسم باألمهية البالغة لتمكُت البلداف من زبفيف األضرار ادلًتتبة على
كتعالًج بشكل صحيح ادلواقع َّ
الصحة اإلنسانية كعلى سبلمة البيئة من اإلطبلقات الناصبة عن ىذه ادلواقع إىل ادلاء كاذلواء كالًتبة ،كأبرز عدة
شلثلُت مناذج من بلداهنم كمقاطعاهتم ،مثل الشعوب األصلية ،يف حُت قاؿ آخركف إف األعماؿ الرامية إىل
استكماؿ ىذه ادلبادئ التوجيهية ينبغي أف ربظى باألكلوية.
ُِٔ -كأيعرب عن تأييد عاـ للطريقة اليت اقًتحتها األمانة للمضي قيدمان يف إعداد ىذه ادلبادئ التوجيهية ،كأيٌد
عدة شلثلُت ،من بينهم شلثل يتح ٌدث باسم رلموعة من البلداف كشلثل عن إحدل ادلنظمات غَت احلكومية،
التوصية فيما يتعلٌق بإجراء مشاكرات مع أمانات االتفاقيات ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات يف ضوء خرباهتا
ادللوثة .كلكن شلثبلن آخر ،ذى ىكر يف سياؽ تقدديو لؤلمثلة أف أمانة اتفاقية استكهومل مل تقم
يف التعامل مع ادلواقع َّ
بعد بإعداد كثيقة توجيهية زل ٌددة خاصة هبذا ادلوضوع ،كاقًتح أف ترِّكز األمانة بدالن من ذلك على إجراء
ادلشاكرات مع احلكومات باعتبار ذلك األساس الرئيسي إلعداد مشركع كثيقة ادلبادئ التوجيهية.
ُِٕ -كأبرز كثَت من ادلمثلُت ،من بينهم شلثل رب ٌدث باسم رلموعة من البلداف كشلثل إلحدل ادلنظمات غَت
ادللوثة بالزئبق،
احلكومية ،ادلصادر ذات الصلة للمعلومات ادلفيدة ،مثل ادلبادئ التوجيهية ادلتعلٌقة بتحديد ادلواقع َّ
ادللوثات العضوية الثابتة كالتوجيهات
ككصف اخلصائص كطرائق ادلعاجلة اليت أعدهتا الشبكة الدكلية للقضاء على ِّ
التلوث .كقاؿ عدد آخر إهنم مستعدكف
اليت أيعدت يف إطار اتفاقية برشلونة من أجل ضباية البحر ادلتوسط من ُّ
ادللوثة .كلىفت األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات
الطبلع اجلهات ادلهتمة على خربات بلداهنم فيما يتعلٌق بادلواقع َّ
بازؿ كركترداـ كاستكهومل االنتباه إىل ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ بشأف نفايات الزئبق ،كإىل الوثائق
التوجيهية ،كرلموعة األدكات كدراسات احلالة الوطنية اليت أيعدت يف إطار اتفاقية استكهومل.
ُِٖ -كدعا عدة شلثلُت ،من بينهم شلثل إلحدل ادلنظمات غَت احلكومية ،إىل تقدًن الدعم يف رلاؿ بناء
القدرات كالدعم التقٍت من أجل مساعدة البلداف النامية ،كقاؿ شلثل منهم إف بعض تلك البلداف يفتقد القدرة
على التمييز بُت أنواع النفايات ادلختلفة يف مواقع التخلُّص من النفايات ،كدعا عدد آخر إىل تنظيم حلقات
عمل .كقاؿ شلثل آخر إنو من األمهية ضماف أف يتم تطهَت ادلواقع ادللوثة بشكل صحيح من أجل منع تعقيد
ادلشكلة بدالن من حلٌها ،كأضاؼ شلثل إحدل ادلنظمات غَت احلكومية أف تعقيد ادلسألة يتزايد ألهنا ال تشتمل
ادللوثة سبثل قضية
فقط على عوامل اقتصادية كتقنية بل تنطوم أيضان على عوامل أخبلقية .كقاؿ شلثل إف ادلواقع َّ
جامعة ،كمن مث فإهنا تتطلٌب اتباع هنج كلي متعدد التخصصات ،كقاؿ عدة شلثلُت إنو من األمهية أخذ ادلبادرات
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احلالية يف االعتبار كذبنُّب ازدكاجية اجلهود .كدعا أحد ادلمثلُت ،متحدثان باسم رلموعة من البلداف ،إىل إنشاء
فريق من اخلرباء للعمل على التوجيهات ،اليت ينبغي أف تشمل تقييم ادلخاطر كالتواصل بشأهنا.
ُِٗ -كجرت مناقشات كثَتة عن ادلوعد الذم ينبغي أف يبدأ فيو إعداد التوجيهات ،حيث قاؿ بعض ادلمثلُت
إنو ينبغي أف تكوف لو األكلوية كيبدأ دكف إبطاء ،بينما الحظ آخركف أف ىناؾ قدران كبَتان من األعماؿ األخرل
يتعُت إصلازىا حبلوؿ موعد عقد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ كأف االتفاقية ال تتطلب استكماؿ
اليت ٌ
ادللوثة حبلوؿ ذلك ادلوعد ،كأشاركا إىل أنو ديكن تأجيل كضع التوجيهات لفًتة من
التوجيهات بشأف ادلواقع َّ
الوقت.
َِِ -كىف جلسة الحقة ،قدـ شلثل زامبيا كرقة غرفة اجتماعات تتضمن مشركع يمقرر اشًتكت يف تقدديو
الدكؿ األفريقية كبلداف أخرل ،كيطلب إىل األمانة أف تقوـ ،بالتشاكر مع احلكومات كاألمانات ادلعنية يف رلموعة
ادلواد الكيميائية كالنفايات كأصحاب ادلصلحة الرئيسيُت ،بإعداد مشركع التوجيهات بشأف إدارة ادلواقع ادللوثة
بالزئبق ،من أجل حبثها كاحتماؿ اعتمادىا من جانب مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ.
ُِِ -كبعد ذلك أفاد شلثل زامبيا بأف مقدمي مشركع ادلقرر التقوا دبمثلي ادلناطق ،كمل يتم التوصل إىل أرضية
مشًتكة بشأف األجزاء األساسية فيو .مث يدعيت اللجنة إىل تقدًن تعليقات على مشركع ادلقرر .كأعرب كثَت من
ادلمثلُت كمن بينهم كثَت من ادلؤيدين ،كشلثل يتحدث باسم رلموعة من البلداف عن التأييد ذلذا ادلقرر ،كقاؿ عدد
منهم إف ادلواقع ادللوثة بالزئبق تيثَت قلقان شديدان بالنسبة للكثَت من البلداف اليت تشتد حاجتها إىل التوجيهات
كالدعم دبوجب اتفاقية ميناماتا لتمكينها من ربديد ىذه ادلواقع كتقييمها كعبلجها ،لكي تقلل بذلك إىل أدىن
حد من ادلخاطر الشديدة على البيئة كصحة اإلنساف .كأعرب كثَت من ادلمثلُت عن أملهم يف أف يعتمد أثناء
ىذه الدكرة مقرر إلصدار كثيقة توجيهية بشأف ادلواقع ادللوثة بالزئبق ،كىو ادلقرر الذم ذكركا أنو تأجل من
االجتماعات السابقة ،كاقًتح أحدىم بأف كضع كثيقة توجيهية لكي يبحثها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ
قد ييربز صورة اتفاقية ميناماتا بوصفها معاىدة تتصدل للتحديات العادلية عن طريق ازباذ تدابَت ملموسة ،يف
حُت ذكر شلثل آخر أف تأجيل كضع ادلبادئ التوجيهية قد حيوؿ دكف تصديق كثَت من البلداف على االتفاقية.
ِِِ -كصرح أحد ادلؤيدين بأف التوجيهات بشأف ادلواقع ادللوثة من شأهنا أف توفر معلومات قيمة لؤلطراؼ
كتساعدىا على كضع خطوط األساس اخلاصة هبا ،كعلى إجراء التقييمات ادلبدئية ككضع خطط التنفيذ الوطنية
دبوجب اتفاقية ميناماتا ،كطلبوا ،يف حالة عدـ اعتمادىا أثناء الدكرة احلالية ،أف يوضع مشركع ادلقرر كمرفق ذلذا
التقرير.
ِِّ -كصرح أحد ادلمثلُت بأنو يوجد قدر ال بأس بو من اخلربات احمللية اليت ديكن لؤلمانة االستفادة منها عند
كضعها دلشركع كثيقة التوجيهات؛ كاقًتح آخر ضركرة تعزيز ىذا ادلقًتح عن طريق الطلب إىل األمانة أف تعد
التوجيهات كأف تستخدـ كأساس لذلك التوجيهات ادلتعلقة بتحديد ادلواقع ادللوثة بالزئبق كإدارهتا كمعاجلتها اليت
أصدرهتا الشبكة الدكلية للقضاء على ادللوثات العضوية الثابتة .كاقًتح شلثل آخر بأف تقوـ األمانة عند كضعها
للتوجيهات بإدراج العناصر اليت كرد كصفها يف الفقرتُت ّ كْ من ادلادة ُِ من اتفاقية ميناماتا.
ِِْ -كقاؿ اثناف من ادلمثلُت ،ربدث أحدىم باسم رلموعة من البلداف ،إف األمانة لديها بالفعل الكثَت
لتفعلو يف الفًتة اليت تسبق انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كمن الطموح ادلفرط أف يطلب إليها إعداد
مشركع التوجيهات قبل كقت انعقاد ذلك االجتماع .بيد أهنما أعربا عن تأييدمها ألف يطلب من األمانة إعداد
ذبميع للمدخبلت ادلقدمة من احلكومات كمن األمانات ذات الصلة كمن أصحاب ادلصلحة اآلخرين لكي ينظر
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فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ ،كقاال إف ىذه ادلعلومات ديكن أف تستخدـ كأساس لوضع مشركع كثيقة
توجيهية بشأف ادلواقع ادللوثة بالزئبق تأخذ يف االعتبار العناصر ادلبينة يف الفقرة ّ من ادلادة ُِ من االتفاقية.
كاعًتض عدد من ادلمثلُت على أف ال يطلب من األمانة سول إعداد التجميع ،كقاؿ أحدىم إف ذلك لن ديثل
خطوة ىامة إىل األماـ يف التعامل مع مسألة ادلواقع ادللوثة.
ِِٓ -كبعد إجراء مشاكرات غَت رمسية بُت الوفود ادلهتمة ،مت االتفاؽ على صيغة منقحة للنص ادلتعلق بادلواقع
ادللوثة ،كأقرهتا اللجنة .كيرد النص ادلتفق عليو يف ادلرفق الثاين عشر ذلذا التقرير.

رابعاً  -تقرير عن أنشطة األمانة المؤقتة خالل الفترة التي تسبق بدء نفاذ التفاقية
ِِٔ -عرض شلثل األمانة ىذا البند ،ملخصان ادلعلومات الواردة يف التقرير ادلرحلي عن عمل األمانة ادلؤقتة يف
الفًتة منذ الدكرة السادسة للجنة ) ،(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21كالفتان االنتباه إىل التقارير ادلرحلية ادلماثلة
الصادرة من مرفق البيئة العادلية ) ،(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/3كمن ادلنظمات الشريكة
( UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4ك ،)Add.1كمن أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل ،اليت قدمت
معلومات زلدَّثة بشأف عناصر التوجيهات ادلشًتكة ) (UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/8كاألنشطة ادلتصلة بالزئبق
اليت اضطلعت هبا ادلراكز اإلقليمية ).(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/9
ِِٕ -كاستطرد قائبلن إف عمل األمانة ادلؤقتة منذ االجتماع السابق ديكن تقسيمو إىل فئتُت رئيسيتُت مها :دعم
اللجنة كأنشطتها حىت انعقاد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ ،كدعم التصديق على االتفاقية كتنفيذىا ادلبكر.
كأضاؼ أف أنشطة األمانة تلقت الدعم من التربعات ادلقدمة من االرباد األكركيب ،كأدلانيا ،كبلجيكا ،كالدامنرؾ،
كالسويد ،كسويسرا ،كالصُت ،كفرنسا ،كفنلندا ،ككندا ،كالنركيج ،كالنمسا ،كىولندا ،كالواليات ادلتحدة
األمريكية ،كالياباف.
ِِٖ -كفيما يتعلق بالفئة األكىل من األنشطة ،لفت االنتباه إىل تنظيم االجتماع احلايل ،دبا يف ذلك إعداد
كثائق االجتماعات ،بالتعاكف ال وثيق مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات ،كمرفق
البيئة العادلية ،كمكتب األمم ادلتحدة خلدمات ادلشاريع ،كمنظمة الصحة العادلية ،كأصحاب ادلصلحة اآلخرين،
كبتنظيم كدعم عقد اجتماع كاحد بالتداكؿ عن بيعد كاجتماعُت مباشرين للمكتب؛ كعقد سلسلة من ادلشاكرات
التحضَتية اإلقليمية ،اليت تدعمها ادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل كأمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ
كاستكهومل؛ كاجتماعُت لفريق اخلرباء التقنيُت ادلعٍت باالنبعاثات ،مع توفَت خربة إضافية من األمانة ادلؤقتة
كالشراكة العادلية اخلاصة بالزئبق التابعة لربنامج البيئة؛ كاجتماع فريق اخلرباء العامل ادلخصص ادلعٍت بالتمويل يف
تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ.
ِِٗ -كفيما يتعلق ب الفئة الثانية من األنشطة ،سلط الضوء على قياـ األمانة ادلؤقتة بتنظيم أربع حلقات عمل
دكف إقليمية لتعزيز ادلعرفة باالتفاقية كبعملية التصديق عليها كتنفيذىا كادلصادر ادلتاحة لدعم تقدًن التقارير
كتبادؿ ادلعلومات كازباذ اإلجراءات ،مضيفان أف الشركاء الرئيسيُت يشملوف برنامج البيئة كمرفق البيئة العادلية
كأمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كطائفة من أجهزة األمم ادلتحدة كمنظمات اجملتمع ادلدين .كقاؿ إف
األمانة ادلؤقتة كاصلت أيضان دعم ادلشاريع التجريبية الوطنية كاإلقليمية ،دبا يف ذلك على ادلستول الوطٍت بشأف
كضع قوائم جرد الزئبق كاستعراضات كتقييمات القوانُت كالسياسات؛ كأعدت كنشرت مواد للتوعية كاالتصاؿ؛
كنظمت مناسبة رفيعة ادلستول لتشجيع التصديق على االتفاقية ،استضافتها حكومات أكركغوام كسويسرا
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كالواليات ادلتحدة كالياباف؛ كشاركت مع غَتىا من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف رلموعة ادلواد الكيميائية
كالنفايات يف العمليات كاالجتماعات ادلتصلة بالزئبق كخبطة عمل ادلواد الكيميائية كالنفايات.
َِّ -كاختتم كبلمو قائبلن إف اللجنة قد ترغب يف أف ربيط علمان باألنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة ادلؤقتة
حىت اآلف كأف تشجع احلكومات كغَتىا على ادلسامهة يف أم عمل آخر مطلوب كأم قضايا أخرل تثَت
االىتماـ كعلى تزكيد األمانة ادلؤقتة بتوجيهات يف ىذا الشأف.
ُِّ -بعد ذلك أبلغ شلثلو عدد من ادلنظمات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا منظماهتم لدعم االتفاقية منذ
الدكرة السادسة للجنة.
ِِّ -كأبلغ األمُت التنفيذم ألمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل عن األنشطة التعاكنية اليت تقوـ هبا
األمانة ادلذكورة بالتعاكف مع األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا بشأف رلموعة كاسعة من القضايا ذات االىتماـ
ادلشًتؾ ،كأكجز ادلعلومات الواردة يف الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21كيف ادلرفق األكؿ من الوثيقة
 .UNEP(DIE)/Hg/INC.7/INF/4.Rev.1كفيما يتعلق بالتعاكف على الصعيدين اإلقليمي كالقطرم ،لفت االنتباه
إىل الدكر األساسي الذم تقوـ بو ادلراكز اإلقليمية التفاقييت بازؿ كاستكهومل يف دعم تنفيذ االتفاقيات العادلية
ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات ،دبا يف ذلك اتفاقية ميناماتا ،كما ىو مبُت يف الوثيقتُت ادلذكورتُت كيف الوثيقة
 ،PENU(DTIE)/Hg/INC.7/INF/9اليت تعرض معلومات عن األنشطة ادلتصلة بالزئبق اليت تقوـ هبا بعض ىذه
ادلراكز .كأضاؼ أف ىذه ادلراكز ،اليت تدرج يف خطط عملها السنوية مسألة دعم تنفيذ اتفاقية ميناماتا ،ستواصل
تعزيز مسامهاهتا اذلامة يف التصديق على اتفاقية ميناماتا كتنفيذىا ادلبكر.
ِّّ -كأبلغ شلثل معهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحث (اليونيتار) عن أنشطة ادلعهد يف دعم التصديق على
االتفاقية كتنفيذىا ،على النحو ادلبُت يف ادلرفق الثاين للوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4.Rev.1قائبلن إف
اليونيتار سيقوـ قريبان أيضان بتقدًن ادلساعدة للبلداف يف كضع خطط عمل كطنية للحد من استخداـ الزئبق يف
تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كإف ادلعهد يشارؾ أيضان ،بدعم مايل سويسرم ،يف عدد متزايد من
ادلشاريع الرامية إىل مساعدة بلداف عديدة على التصديق على االتفاقية أك تنفيذىا ادلبكر.
ِّْ -كسلطت شلثلة منظمة الصحة العادلية الضوء على عمل ادلنظمة ادلتصل باالتفاقية ،كما ىو مبُت يف
ادلرفق الثالث للوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4.Rev.1قائلة إف منظمة الصحة العادلية تسعى إىل
احلصوؿ على الدعم لتمكينها من تقدًن حلقات عمل ألقاليم ادلنظمة يف أفريقيا كجنوب شرؽ آسيا كغرب
احمليط اذلادئ ،على غرار حلقات العمل ادلبينة يف الوثيقة .كقالت أيضا إف الدكؿ األعضاء يف منظمة الصحة
العادلية ستتاح ذلا الفرصة يف الدكرة ادلقبلة جلمعية الصحة العادلية دلناقشة مشاركة القطاع الصحي يف تنفيذ
االتفاقية ،كالنجاحات اليت ربققت ،كسبل معاجلة التحديات ادلتبقية.
ِّٓ -أما شلثلة منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدك) ،فتحدثت باسم أعضاء فريق الزئبق يف
الربنامج ادلشًتؾ بُت ادلنظمات لئلدارة السليمة للمواد الكيميائية ادلشاركُت يف االجتماع ،كىم منظمة العمل
الدكلية ،كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،كبرنامج البيئة ،كاليونيدك ،كاليونيتار ،كمنظمة الصحة العادلية ،فأكضحت
العمل الذم يقوـ بو ىؤالء األعضاء خبصوص ،صبلة أمور منها ،ادلساعدة يف األعماؿ التحضَتية ككضع الصيغة
النهائية لتقييمات ميناماتا اليت كافق عليها مرفق البيئة العادلية قبل االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف االتفاقية؛
كتوفَت التدريب على استخداـ رلموعة أدكات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لتحديد إطبلقات الزئبق كتقديرىا
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كميان؛ كدعم البلداف يف كضع خطط العمل الوطنية ادلتعلقة بتعدين الذىب احلريف كالضيِّق النطاؽ .كقالت إف
الربنامج ادلشًتؾ بُت ادلنظمات ملتزـ دبواصلة تعاكنو الوثيق مع األمانة ادلؤقتة من أجل النجاح يف تنفيذ االتفاقية.
ِّٔ -كربدث شلثل برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي عن دعم الربنامج اإلمنائي للبلداف يف استعدادىا لتلبية
التزاماهتا دبوجب اتفاقية ميناماتا ،ككصف األنشطة ادلختلفة ادلتعلقة بإدارة الزئبق ،دبا يف ذلك ادلشاريع ادلتعلقة
شرح بشكل أكثر تفصيبلن يف
بنفايات الزئبق ،اليت يشارؾ فيها الربنامج يف صبيع أضلاء العامل ،حيث قاؿ إهنا تي ى
كتيب متعدد اللغات حيمل عنواف إدارة الزئبق من أجل التنمية ادلستدامة .كأضاؼ أف الربنامج قدـ ادلساعدة
كذلك يف كضع مذكرة توجيهية عن إعداد التقييم األكيل دليناماتا ،على النحو الوارد يف ادلرفق الثاين من الوثيقة
 ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/4/Rev.1كسيواصل ادلسامهة يف اجلهود الرامية إىل زبفيض الزئبق كالتخلص
التدرجيي منو.
ِّٕ -كقاؿ شلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة إف الربنامج ،إىل جانب استضافتو لؤلمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا،
يسره أف يساىم يف التعجيل ببدء نفاذ االتفاقية من خبلؿ فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات يف شعبة التكنولوجيا
كالصناعة كاالقتصاد ،الذم يستضيف الشراكة العادلية للزئبق التابعة لربنامج البيئة ،كيضم أيضان ادلركز الدكيل
للتكنولوجيا البيئية الذم يتخذ من أكساكا مقران لو .كيف معرض ترحيبو باالعًتاؼ بادلسامهات التقنية للشراكة يف
العمل ادلستقبلي دلؤسبر األطراؼ يف رلاالت من قبيل خطط العمل الوطنية يف رلاؿ تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،كتقييم الفعالية كالتخزين ادلؤقت السليم بيئيان ،أشار إىل أف اجلهود ادلبذكلة لتعزيز الشراكة ستستمر
هبدؼ توفَت مزيد من الدعم ،حسب االقتضاء .كذكر أنو من دكاعي سركر الربنامج اختياره كمؤسسة مناسبة
الستضافة الربنامج الدكيل احملدد ،كىو مستعد للمساعدة يف العمل فيما بُت الدكرات بشأف ىذا ادلوضوع .كأفاد
ادلتحدث أف الربنامج سيواصل العمل من أجل احلد من انبعاثات الزئبق كإطبلقاتو كتعزيز ادلعارؼ بشأف ادلخاطر
اليت تًتبص بصحة اإلنساف كالبيئة من خبلؿ سلسلة من ادلشاريع اليت كصفها بإجياز .كتشمل أعماؿ الربنامج
األخرل ذات الصلة باالتفاقية إصدار التقييم العادلي اجلديد للزئبق لعاـ َُِٖ كربديث رلموعة أدكات برنامج
البيئة لتحديد الزئبق ادلتسرب كربديد كمياتو ،فضبلن عن ترصبتها إىل لغات سلتلفة.
ِّٖ -كقدـ شلثلو ثبلث منظمات غَت حكومية عرضان موجزان عن األنشطة ادلتصلة بالزئبق اليت تقوـ هبا
منظماهتم يف رلاالت مثل التخلص التدرجيي من ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق؛ كخطط العمل الوطنية ادلتعلقة
بتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛ كالتوعية؛ كادلواقع ادللوثة بالزئبق ،كالتجارة يف الزئبق كتوريده ،كرسم خرائط
الزئبق؛ كالرصد األحيائي؛ كادلشاكل كادلخاطر ادلرتبطة دببلغم األسناف ،كمنتجات تبييض البشرة كبعض
مستحضرات التجميل.
ِّٗ -كيف ادلناقشة اليت أعقبت ذلك ،قالت شلثلة أحد البلداف ،متحدثة باسم رلموعة من البلداف كأيدىا شلثل
آخر ،إف اجلهود جيب أف تستمر بشكل جاد من أجل تعزيز التنفيذ ادلبكر لبلتفاقية ،كذلك بوسائل منها تنظيم
حلقات العمل اإلقليمية بشأف ادلواضيع ذات الصلة .كأيدىا كذلك يف الدعوة إىل احلصوؿ على الدعم ادلايل
ذلذه الغاية ،شلثبلف آخراف ،ربدث أحدمها أيضان باسم رلموعة من البلداف ،بينما شدد اآلخر على احتياجات
الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية كأقل البلداف منوان يف ىذا الصدد .كاقًتح أحد ادلمثلُت زيادة تيسَت احلصوؿ على
ادلعلومات ادلتعلقة بكافة ادلشاريع كاألنشطة ذات الصلة بالزئبق اليت ديوذلا مرفق البيئة العادلية ،كحيثما كاف ذلك
مناسبان ،الربنامج اخلاص كالربنامج ادلستقبلي الدكيل احملدد ،كذلك عن طريق نشرىا على ادلوقع الشبكي
لبلتفاقية ،كأيد ىذا االقًتاح شلثل آخر .كرحب أحد ادلمثلُت ،متحدثان باسم رلموعة من البلداف ،بشكل خاص
بالتعاكف الوثيق بُت أمانة اتفاقيات بازؿ كركترداـ كاستكهومل كاألمانة ادلؤقتة .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف إجراءات
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التصديق على االتفاقية جارية يف ببلده ،كطلب ادلساعدة من األمانة يف إعداد احلجج ادلقنعة ادلؤيدة للتصديق
من أجل عرضها على بردلاف ببلده.

خامساً  -مسائل أخرى
َِْ -أفاد الرئيس بأف ادلكتب ناقش التقدـ احملرز يف الدكرة احلالية كاقًتح ،إذا رأل ادلكتب ضركرة لذلك ،أف
تىعقد اللجنة دكرة ثامنة الستكماؿ عملها سبشيان مع الوالية ادلمنوحة ذلا من مؤسبر ادلفوضُت كذلك هبدؼ ضماف
صلاح االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ.
ُِْ -كقررت اللجنة أف يواصل ادلكتب تقييم التقدـ احملرز يف الدكرة احلالية ،كأف يطلب من األمانة ،إذا رأل
ضركرة لذلك ،أف تضع الًتتيبات البلزمة لتنظيم دكرة ثامنة للجنة تيعقد يف جنيف قبل انعقاد االجتماع األكؿ
دلؤسبر األطراؼ مباشرة كيف ادلكاف نفسو.

سادساً  -اعتماد التقرير
ادلقرر
ِِْ -اعتمدت اللجنة ىذا التقرير استنادان إىل مشركع التقرير ادلعمم خبلؿ الدكرة ،على أساس أف ِّ
سيضعو يف صيغتو النهائية بالتشاكر مع الرئيس كدبساعدة األمانة.

سابعاً  -اختتام الدورة
ِّْ -أدىل العديد من ادلمثلُت ببيانات خبلؿ اختتاـ الدكرة مطالبُت بأف تيدرج بالتفصيل يف منت ىذا التقرير.
شلثل ربدث باسم دكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكارييب إف تلك الدكؿ ترل أنو مل يتحقق
ِْْ -كقاؿ ه
تقدـ كاؼ يف الدكرة احلالية بشأف كضع الربنامج الدكيل اخلاص ،كنظران ألمهية ىذا الربنامج بالنسبة للبلداف
النامية كللبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،فهو ينبغي أف ييناقش يف جلسة يف الفًتة اليت تسبق انعقاد
االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ لتيسَت اعتماد مقرر بشأنو يف ذلك االجتماع؛ كأضاؼ أنو ال بد من مراعاة
الظركؼ اخلاصة للبلداف النامية عند استعراض التأخَت يف سداد اشًتاكاهتا إىل الصندكؽ االستئماين التفاقية
ميناماتا ،كمن مث ينبغي اإلبقاء على اإلشارة إىل تلك الظركؼ اخلاصة يف الفقرة ّ (ق) من ادلادة ٓ من القواعد
ادلالية ،بينما ديكن حذؼ اإلشارة إىل ”االحتياجات اخلاصة“ الواردة يف الفقرة نفسها؛ كأف ىناؾ حاجة إىل
منوذج مبسط لئلببلغ ال يىفرض أعباء إضافية على األطراؼ ،كإىل بناء القدرات فيما يتعلق باإلببلغ؛ كأنو من
ادلهم أف يعتمد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ آليات فعالة لدعم إدارة كمعاجلة ادلواقع ادللوثة ،كأف جيرم إقرار
اآلليات ادلالية ادلقابلة يف أقرب كقت شلكن؛ كقاؿ إنو ينبغي اإلقرار بدكر ادلراكز اإلقليمية يف دعم العمل بشأف
الزئبق؛ كإنو ال بد من عقد اجتماعات إقليمية قبل اجتماعات مؤسبر األطراؼ؛ كإف على منظمة الصحة العادلية
أف تبحث إمكانية استخداـ شبكتها من مراكز السموـ ،كادلراكز ادلتعاكنة مع منظمة الصحة العادلية ادلعنية
بالصحة البيئية لؤلطفاؿ ،كشبكة ادلراكز ادلعنية بالصحة كالبيئة كالعمل التابعة للربنامج ادلعٍت بالعمل كالصحة يف
أمريكا الوسطى من أجل القياـ بأنشطة الرصد األحيائي البشرم؛ كإنو ينبغي تقييم ما إذا كاف من ادلمكن أف
تيستخدـ أثناء مناقشات فريق االتصاؿ خدمات الًتصبة الشفوية ادلخصصة للجلسات العامة يف حالة عدـ
االستفادة منها ،فمن شأف ذلك أف ييسر عملية ازباذ القرارات كيعزز ادلشاركة الفعالة من صبيع ادلناطق يف
مناقشات فريق االتصاؿ كال تًتتب عليو أم تكاليف إضافية؛ كأضاؼ أنو ينبغي ضماف دقة ترصبة الوثائق يف
ادلستقبل ،خاصة فيما يتعلق بادلصطلحات القانونية ،ألنو كجدت تناقضات يف الوثائق ادلًتصبة إىل اللغة اإلسبانية.
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ِْٓ -كقد لفت شلثل يتحدث باسم الدكؿ اإلفريقية االنتباه إىل ادلسائل اليت تعتربىا منطقتو مسائل معلقة.
كتشمل ىذه ادلسائل احلاجة إىل كضع خريطة طريق لبناء القدرات يف ادلنطقة من أجل ضماف تنفيذ االتفاقية
دبجرد دخوذلا حيز النفاذ ،كال سيما فيما يتعلق باإلببلغ ،كتوليد البيانات ،كقوائم اجلرد كخطط العمل الوطنية
من أجل تعدين الذىب احلريف ضيق النطاؽ؛ كادلساعدة ادلقدمة من الربنامج الدكيل احملدد؛ كمواءمة التزامات
اإلببلغ مع التزامات االتفاقيات األخرل ادلتعلقة بادلواد الكيميائية كالنفايات قدر ادلستطاع من الناحية العملية،
على سبيل ادلثاؿ من خبلؿ تقدًن التقارير سنويان أك مرة كل سنتُت عن إنتاج الزئبق كذبارتو ،كتقدًن التقارير بشأف
االلتزامات األخرل بتواتر يتسق مع االلتزامات دبوجب اتفاقية استكهومل؛ كضركرة تشاكر األمانة مع احلكومات
كاألمانات ادلعنية يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات كغَتىا من اجلهات صاحبة ادلصلحة كالتماس ادلسامهات
منها بشأف الوثائق التوجيهية أك التوصيات ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق؛ كضركرة كضع األمانة جلدكؿ زمٌت
لصياغة الوثائق التوجيهية ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق لكي ينظر فيها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ،
مستخدمة مشاريع الوثائق ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة كأساس ذلذا العمل سبشيان مع الفقرة ّ من ادلادة ُِ؛
كتقدًن توجيهات اخلرباء بشأف معاجلة العديد من ادلسائل التقنية كالسياساتية ادلعقدة اليت تتعلق بإصلاز أنشطة
سليمة بيئيان يف قطاع تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛ كإيبلء اىتماـ خاص للتعاكف مع أصحاب ادلصلحة
ادلعنيُت كتعزيز ىذا التعاكف بشأف ادلسائل ادلتعلقة بادلواقع ادللوثة ،كعمليات اإلحراؽ يف األماكن ادلفتوحة،
كتعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ ،كمبلغم األسناف كاالذبار غَت القانوين بالزئبق.
ِْٔ -كاقًتح القياـ بأعماؿ فيما بُت الدكرات بشأف ىذه ادلسائل هبدؼ كضع مقًتحات العتمادىا يف
االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كنظران ألمهية الربنامج الدكيل احملدد لنجاح االتفاقية ،قاؿ إف إنشاء آلية مستدامة
لتعبئة ادلوارد ينبغي أف يظل مهمة حامسة بالنسبة لؤلمانة .كقاؿ أيضان إف من الضركرم إخضاع برنامج العمل
لبلستعراض الدكرم للتأكد من تلبيتو ألىداؼ االتفاقية كمن استعداد ادلؤسسة ادلضيفة لتنفيذ برنامج العمل
بفعالية كاستجابتها الحتياجات اجلهات ادلفوضة ذلا .كألف ىيكل أمانة االتفاقية كترتيبات استضافتها سيكوف
ذلما تأثَت كبَت على صلاح التنفيذ ،تلزـ أمانة مستقلة حيوية كفعالة تتسم بالتوزيع ادلتكافئ للموظفُت .كاختتم
مكرران كعد إقليمو بزيادة عمليات التصديق يف الشهور القادمة لتأمُت دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ مبكران.
ِْٕ -كقالت شلثلة اذلند إنو على الرغم من االلتزاـ الكامل لبلدىا بتنفيذ تعهداتو دبوجب اتفاقية ميناماتا ،دبا
يف ذلك االلتزامات اليت تتعلق بانبعاثات الزئبق ،فإف اعتماده على قطاع إنتاج الطاقة احلرارية باستخداـ الفحم،
الذم ديثل ما يقرب من ُٔ يف ادلائة من إمدادات الطاقة يف البلد ،جيعل موافقة البلد على اعتماد ادلبادئ
التوجيهية بشأف أفضل التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية أمران صعبان ،إىل أف تثبت فعالية التكنولوجيا
ادلبينة فيها يف التعامل مع الفحم اذلندم دكف القارم الذم ترتفع نسبة الرماد فيو .كلذلك ،قالت إف بلدىا
يفضل عدـ االرتباط باعتماد إرشادات أفضل التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية ،كلكنو مل يعًتض
عليها متحليان بركح التفاىم كنظران لبلعًتاؼ بأف ادلبادئ التوجيهية كثيقة حية زبضع للتحسُت .كذكرت أف بلدىا
أجرل عدة جوالت من ادلشاكرات غَت الرمسية مع بعض أعضاء فريق اخلرباء الذم كضع ادلبادئ التوجيهية
كاعًتؼ الفريق بعدـ توفر ادلعلومات التقنية احملددة ادلتعلقة باستخداـ التكنولوجيا ادلبينة يف ادلبادئ التوجيهية يف
التعامل مع الفحم اذلندم دكف القارم الذم ترتفع نسبة الرماد فيو؛ كبالتايل ففي الفًتة ادلفضية إىل االجتماع
األكؿ دلؤسبر األطراؼ يتوقع بلدىا أف يقوـ فريق اخلرباء كاألمانة ببذؿ اجلهود الرامية إىل تنقيح ادلبادئ التوجيهية
لكي تستوعب شواغل اذلند .كعبلكة على ذلك ،فعلى الرغم من إدراؾ اذلند ألمهية ادلبادئ التوجيهية بشأف
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أفضل التكنولوجيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية باعتبارىا توجيهات يكضعت دبوجب اتفاقية لؤلمم ادلتحدة،
فهي ترل أهنا مبادئ توجيهية غَت ملزمة.
ِْٖ -كيف ادلبلحظات اخلتامية اليت تلت البيانات ادلذكورة أعبله ،أشاد كزير البيئة األردين ،السيد الشخشَت،
باجلهود ادلبذكلة يف الدكرة احلالية ،قائبلن إف اللجنة تغلبت على التحديات كعملت جاىدة للتوصل إىل اتفاؽ من
أجل صاٌف األجياؿ احلالية كادلقبلة ،كسيتعُت عليها مواصلة ىذه اجلهود يف الفًتة ادلتبقية حىت موعد انعقاد
االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ .كيف سياؽ إجياز منجزات الدكرة احلالية ،قاؿ السيد الشخشَت إنو على ثقة تامة
بأف صبيع اجلهود قد بذلت بركح إجيابية للعمل من أجل ضباية البيئة احمللية كالعادلية من اآلثار الضارة للزئبق .كيف
اخلتاـ أعرب عن أملو يف أف تكوف إقامة ادلشاركُت يف األردف قد سامهت يف صلاح الدكرة ،كسبٌت ذلم السبلمة يف
رحبلت عودهتم إىل أكطاهنم.
ِْٗ -كبعد إلقاء البيانات ادلذكورة أعبله كتبادؿ عبارات اجملاملة ادلعتادة ،أعلن اختتاـ الدكرة يف الساعة
َِ ٔ/مساء يوـ الثبلثاء ادلوافق ُٓ آذار/مارس َُِٔ.
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المرفق األول
توجيهات بشأن استكمال الستمارات المطلوبة بمقتضى المادة  3ذات الصلة بالتجارة في
الزئبق
الجزء األول :توجيهات بشأن استخدام الستمارات ألف  -دال
ألف  -معلومات أساسية
ُ  -أيعدت ىذه التوجيهات دلساعدة األطراؼ فيما يتعلق باالستمارات ادلطلوبة كفقان للمادة ّ من اتفاقية
ادلقرر أف تتعهدىا األمانة عمبلن بالفقرتُت ٕ كٗ من ادلادة ّ .كىي تسعى إىل توضيح
ميناماتا ،كالسجبلت َّ
األمور التالية:
(أ) نطاؽ ادلادة ّ ،دبعٌت ما ىي األمور غَت ادلنصوص عليها ،أم نفايات الزئبق (ادلادة ُُ)
كمنتجاتو (ادلادة ْ)؛
(ب) أم استمارات ينبغي استخدامها يف الظركؼ ادلختلفة كاالعتبارات اليت ينبغي مراعاهتا قبل
إصدار ادلوافقة؛
(ج) توضيح ادلعلومات ادلقدَّمة يف كل قسم من أقساـ االستمارات؛
(د)

دكر السجبلت ككيفية استخدامها؛

(ىػ) من أين يتم احلصوؿ على االستمارات؛
(ك) كيفية إرساؿ االستمارات.
ِ  -ستستخدـ االستمارات من أجل التجارة يف الزئبق ،كيشمل ذلك خبلئط الزئبق مع مواد أخرل ،دبا
يف ذلك سبائك الزئبق اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن ٓٗ يف ادلائة من الوزف؛
ّ-

ال ينبغي استخداـ االستمارات من أجل التجارة فيما يلي:
(أ)

ستخدـ يف البحوث على نطاؽ سلتربم أك كمعيار مرجعي؛ أك
كميات الزئبق اليت تي ى
ٌ

الفلزات أك اخلامات أك
(ب)
الكميات النػزرة من الزئبق ادلوجودة بطبيعتها يف ادلنتجات ادلعدنية مثل ٌ
ٌ
ادلنتجات ادلعدنية غَت احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك الفحم أك ادلنتجات ادلشتقة من ىذه ادلواد ،كالكميات
النػزرة غَت ادلقصودة يف ادلنتجات الكيميائية؛ أك
(ج) ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق؛ أك
(د)

نفايات الزئبق.

ْ  -ينبغي أف تنظر األطراؼ يف االلتزامات دبوجب االتفاقية قبل إعطاء موافقتها أك تقدديها موافقة عامة
بشأف استَتاد الزئبق .كدبجرد دخوؿ الزئبق إىل أراضي الطرؼ ،يتحمل ىذا الطرؼ مسؤكليات دبوجب االتفاقية.
كبصفة خاصة ينبغي أف تتخذ األطراؼ التدابَت اليت تكفل أف الزئبق ال يستخدـ إال ألغراض مسموح هبا ،كأنو
خيرف بطريقة سليمة بيئيان ،أك يتم التخلص منو كفقان للمادة ُُ.
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باء  -أي الستمارات ينبغي استخدامها في الظروؼ المختلفة
ٓ-

تتناكؿ ىذه التوجيهات االستمارات التالية:
(أ)

استمارة لتقدًن ادلوافقة اخلطية من جانب أحد األطراؼ الستَتاد الزئبق (االستمارة ألف)؛

(ب) استمارة لتقدًن ادلوافقة اخلطية من أحد غَت األطراؼ الستَتاد الزئبق (االستمارة باء)؛
(ج) استمارة من أجل تقدًن شهادة من غَت األطراؼ بشأف مصدر الزئبق الذم سيتم تصديره إىل
طرؼ (االستمارة جيم) (الستخدامها باالقًتاف مع االستمارة ألف أك االستمارة داؿ عند الطلب)؛
(د)

استمارة متعلقة بإخطار عاـ بادلوافقة الستَتاد الزئبق (االستمارة داؿ).

ادلتعُت أف ديؤل االستمارة ألف أم طرؼ يوافق على استَتاد الزئبق إما من طرؼ أك من غَت طرؼ
ٔ  -كمن َّ
ادلبُت يف الفقرتُت ٔ (أ) كٖ من ادلادة ّ .كتقضي الفقرة ٔ (أ) من ادلادة ّ بأف ”ال يسمح أم
على النحو َّ
طرؼ بتصدير الزئبق إال“ إىل طرؼ مستورد قدَّـ موافقتو اخلطية كليس ألم غرض سول استخداـ ييسمح بو
ادلبُت يف ادلادة َُ .كتقضي
للطرؼ ادلستورد دبوجب االتفاقية أك لغرض التخزين ادلؤقت السليم بيئيان على النحو َّ
الفقرة ٖ من ادلادة ّ بأف ”ال يسمح أم طرؼ باستَتاد الزئبق من غَت طرؼ ،سيقدِّـ لو موافقتو اخلطية ما مل
يكن غَت الطرؼ قد قدَّـ شهادة بأف ذلك الزئبق ليس من مصادر زلددة على أهنا مصادر غَت مسموح هبا
دبوجب الفقرة ّ أك الفقرة ٓ (ب)“ من ادلادة ّ .كيف ىذين الظرفُت ،جيوز استخداـ االستمارة ألف لتقدًن
ادلوافقة اخلطية الستَتاد الزئبق .كاالستمارة ألف ضركرية يف احلاالت اليت يكوف فيها الطرؼ ادلستورد قد قدَّـ
إخطاران عامان بادلوافقة كفقان للفقرة ٕ من ادلادة ّ.
ٕ  -كيتعُت استخداـ االستمارة باء من جانب غَت األطراؼ لتقدًن ادلوافقة اخلطية إىل الطرؼ ادلصدِّر من
ادلبُت يف الفقرة ٔ (ب) من ادلادة ّ .كجيب أف تكوف االستمارة مشفوعة
أجل استَتاد الزئبق ،على النحو َّ
بشهادة تثبت أف غَت الطرؼ لديو تدابَت تكفل ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتضمن امتثالو ألحكاـ
ادلادتُت َُ كُُ؛ كتثبت أف استخداـ ىذا الزئبق سوؼ يقتصر على غرض مسموح بو(ُ) لؤلطراؼ دبوجب
ادلبُت يف ادلادة َُ من االتفاقية .كاالستمارة باء غَت
ىذه االتفاقية أك لغرض التخزين السليم بيئيان على النحو َّ
ضركرية إذا قدـ الطرؼ إخطاران بادلوافقة العامة.
عُت استخداـ االستمارة جيم من جانب غَت األطراؼ اليت ييصدَّر منها الزئبق إىل أحد األطراؼ
ٖ  -كيت َّ
لتقدًن شهادة تثبت أف الزئبق ليس من ادلصادر احملددة على أهنا مصادر غَت مسموح هبا دبوجب الفقرة ٓ (ب)
من ادلادة ّ من االتفاقية .كتشَت الفقرة ّ إىل زئبق صادر من تعدين َّأكيل للزئبق كتشَت الفقرة ٓ (ب) إىل
التدابَت اليت يتخذىا أحد األطراؼ إذا ما قرر توافر فائض الزئبق نتيجة كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور
كالقلويات ،لكي يكفل التخلص من ىذا الزئبق كفقان للمبادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان كادلشار إليها يف
الفقرة ّ (أ) من ادلادة ُُ ،كذلك باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل اسًتداد أك إعادة تدكير أك استخبلص أك
إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة .كليس ىناؾ حاجة إىل استخداـ ىذه االستمارة إذا كاف
الطرؼ ادلستورد قد اختار تطبيق الفقرة ٗ من ادلادة ّ.
تفضل ،كفقان للفقرة
ٗ-
كيتعُت استخداـ االستمارة داؿ من جانب األطراؼ ادلستوردة أك غَت األطراؼ اليت ِّ
َّ
ٕ من ادلادة ّ ،تقدًن إخطار عاـ إىل األمانة بدالن من أف تقدـ إىل الطرؼ ادلصدِّر ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة
دبوجب الفقرة ٔ من ادلادة ّ .كجيب أف يوضح اإلخطار العاـ أية شركط كأحكاـ يقدِّـ دبوجبها الطرؼ ادلستورد
عرؼ ”االستخداـ ادلسموح بػو“ بأنػو يعػٍت ”أم اسػتخداـ مػن طػرؼ مػا للزئبػق أك
(ُ) الفقرة (ؾ) من ادلادة ِ من االتفاقية تي ِّ
مركباتو يتسق مع ىذه االتفاقية ،دبا يف ذلك االستخدامات ادلتسقة مع ادلواد ّ كْ كٓ كٔ كٕ ،دكف أف يقتصر عليها“.
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موافقتو ،كجيوز لذلك الطرؼ أك غَت الطرؼ الذم يقدِّـ اإلخطار العاـ إلغاء ىذا اإلخطار يف أم كقت .كيتعُت
على األمانة أف ربتفظ بسجل عاـ جبميع ىذه اإلخطارات.
جيم  -ما ىي المعلومات التي ينبغي أن تقدم في كل قسم؟
َُ  -كضعت االستمارات لتكوف ،قدر ادلستطاع ،غنية عن التفسَت من حيث ادلعلومات اليت تقدَّـ يف كل
قسم؛ كىي تقدِّـ أيضان توجيهات بشأف ادلعلومات ادلراد تقدديها .كترد االستمارات يف التذييبلت ألف  -داؿ
من ىذه ادلبادئ التوجيهية .كتيعرض التوجيهات يف نسق يقصد بو تيسَت استكماؿ النيسخ اإللكًتكنية كادلتاحة
على اإلنًتنت من االستمارات ألف  -داؿ.
دال  -دور السجالت وكيفية استخدامها
ُُ  -أنشئ سجبلف اثناف يف إطار ادلادة ّ .كاألكؿ ىو السجل العاـ جلميع اإلخطارات العامة ادلقدَّمة إىل
األمانة من األطراؼ أك من غَت األطراؼ ادلستوردة باعتبارىا ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة دبوجب الفقرة ٔ من ادلادة
ّ .كالثاين ىو السجل العاـ لئلخطارات ادلقدَّمة من األطراؼ اليت قدَّمت إخطارات عامة بادلوافقة دبوجب الفقرة
ٕ من ادلادة ّ ،كقررت عدـ تطبيق الفقرة ٖ من تلك ادلادة.
ُِ  -كتتيح األمانة سجل اإلخطارات العامة بشكل علٍت للسماح لؤلطراؼ ادلصدِّرة بالرجوع إليو قبل
الشركع يف عمليات تصدير الزئبق .كسوؼ يسمح أيضان لؤلطراؼ ادلصدِّرة أف ربدِّد أم شركط كأحكاـ تيطبقها
اجلهات ادلستوردة من األطراؼ أك غَت األطراؼ يف إعطاء موافقتها على االستَتاد .كنظران ألف اإلخطار يصلح
ليكوف ادلوافقة اخلطية اليت تتطلبها الفقرة ٔ من ادلادة ّ ،يعٍت إدراج أحد األطراؼ أك غَت األطراؼ يف السجل
أف الطرؼ ادلصدِّر ال حيتاج إىل التماس موافقة خطية مستقلة فيما يتعلق بعملية استَتاد زلدَّدة ،كجيوز لو بدالن
من ذلك أف يعتمد على ادلوافقة اخلطية ادلبيَّنة يف السجل ،مع مراعاة أية شركط كأحكاـ يضعها البلد ادلستورد.

ُّ  -كجبوز أف يرجع أحد غَت األطراؼ إىل سجل اإلخطارات الواردة من األطراؼ اليت قررت عدـ تطبيق
الفقرة ٖ .كاستخداـ االستمارة جيم غَت مطلوب للتصدير من غَت األطراؼ إىل األطراؼ ادلدرجة يف السجل.
ىاء  -من أين يتم الحصول على الستمارات
ُْ  -تتاح االستمارات على ادلوقع الشبكي التفاقية ميناماتا ( .)www.mercuryconvention.orgكعبلكة على
ذلك ،سوؼ تيرسل نيسخ من االستمارات إلكًتكنيان إىل صبيع األطراؼ من خبلؿ جهات االتصاؿ الوطنية
ادلسماة دبوجب ادلادة ُٕ من االتفاقية .كإذا أيدخل تعديل أك ربديث على االستمارات ،ستقدَّـ االستمارات
اجلديدة أيضان إىل جهات االتصاؿ الوطنية .كستتاح أيضان لدل األمانة عند الطلب.

واو  -كيفية إرسال الستمارات

ُٓ  -تيرسل مباشرة بُت األطراؼ االستمارات اليت تقدـ ادلوافقة على االستَتاد (االستمارتاف ألف كباء)،
كاالستمارة اليت تقدـ شهادة غَت الطرؼ إلثبات مصادر الزئبق ادلراد تصديره إىل األطراؼ (االستمارة جيم)،
كذلك باستخداـ معلومات االتصاؿ جبهات االتصاؿ الوطنية لدل األطراؼ ادلعنية .كيوصى بأف تقدِّـ األطراؼ
ادلعنية إىل األمانة نيسخان من ىذه االستمارات.
ُٔ  -ككفقان للفقرة ٕ من ادلادة ّ تقدَّـ إىل األمانة االستمارة اليت سبثل إخطاران عامان بادلوافقة على استَتاد
الزئبق (االستمارة داؿ).
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التذييل ألف

الستمارة ألف

استمارة لتقديم موافقة خطية من طرؼ من أجل استيراد الزئبق
(ل تشترط التفاقية تقديم ىذه الستمارة في الحالت التي يكون فيها الطرؼ المستورد قد قدَّم إخطاراً
عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة  7من المادة )3

القسم ألف :معلومات التصال التي يقدمها الطرؼ المستورد
اسم الطرؼ:
جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:

القسم باء :معلومات التصال التي يقدمها الطرؼ أو غير الطرؼ المصدِّر
اسم الطرؼ أك غَت الطرؼ:
اسم جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة أك ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
توجيهات بالنسبة للقسمين ألف وباء
بالنسبة للطرؼ تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة كفقان للمادة ُٕ .كجيوز يف بعض
احلاالت أف تكوف لدل الطرؼ جهة اتصاؿ معينة ألغراض التجارة يف الزئبق .كيف ىاتُت احلالتُت تكوف
معلومات جهة االتصاؿ متاحة علنان عن طريق األمانة .كيف حالة عدـ كجود أم من ىاتُت اجلهتُت يكوف
االتصاؿ عن طريق كزارة اخلارجية لدل الطرؼ ،عن طريق البعثة الدائمة يف جنيف على سبيل ادلثاؿ.
كبالنسبة لغَت األطراؼ فهي تتوىل مسؤكلية ربديد ادلوظفُت احلكوميُت ادلسؤكلُت يف ىذا الشأف.

القسم جيم :معلومات عن الشحنة يقدمها البلد المصدِّر
يرجى بياف الكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنها من الزئبق:
يرجى ربديد التاريخ التقرييب للشحن:
األكيل للزئبق:
يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق من التعدين َّ
يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق قد حدده الطرؼ ادلصدِّر بأنو من فائض الزئبق الناتج عن كقف تشغيل مرافق إنتاج
الكلور كالقلويات:
(إذا كاف البلد ادلصدِّر غَت طرؼ ،ينبغي أف يطلب الطرؼ ادلستورد أيضان ملء االستمارة جيم)
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توجيهات
ادلعلومات ادلتعلقة بالكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنها من الزئبق تسمح للبلد ادلستورد بأف يتخذ قراران
مدركسان بشأف أية شحنة يوافق عليها ،بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أم جهد ييبذؿ لتتبع سَت
الشحنة اليت قد يود البلد تنفيذىا.
األكيل للزئبق ،ال جيوز استخدامو ألغراض تعدين الذىب احلريف
كإذا كاف الزئبق يأيت من مصدر للتعدين َّ
كالضيق النطاؽ ،كلكن ديكن استخدامو لفًتة زلدكدة حسب ما تنص عليو الفقرة ْ من ادلادة ّ ،أك لتصنيع
ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق كفقان للمادة ْ ،أك يف عمليات التصنيع كفقان للمادة ٓ .كجيوز التخلص منو
كفقان للمادة ُُ باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل اسًتداده أك إعادة تدكيره أك استخبلصو أك استخدامو
ادلباشر أك إىل إدخالو يف االستخدامات البديلة.
كإذا حدد الطرؼ ادلصدِّر أف الزئبق كاف عبارة عن فائض الزئبق الناتج عن كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور
كالقلويات ،فعلى الطرؼ أف يتخذ التدابَت اليت تكفل التخلص منو كفقان للمبادئ التوجيهية ادلتعلقة باإلدارة
السليمة بيئيان ادلشار إليها يف الفقرة ّ (أ) من ادلادة ُُ ،كباستخداـ عمليات ال تؤدم إىل االسًتداد أك
إعادة التدكير أك االستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة.
كإذا تعُت التخلص من الزئبق ،تيتبع إجراءات حركة النفايات عرب احلدكد ادلنصوص عليها يف ادلادة ُُ (ّ)
(ج) من االتفاقية .كيف ىذه احلالة ال ديكن استخداـ ىذه االستمارة.
كعندما يكوف البلد ادلصدِّر من غَت األطراؼ ،ال ينبغي للطرؼ ادلستورد أف يسمح بالشحنة عندما يكوف
الزئبق ناذبان عن أحد ادلصدرين السابقُت ،ما مل يكن قد طبق الفقرة ٗ من ادلادة ّ.

القسم دال :المعلومات التي يقدمها الطرؼ المستورد

ما ىو الغرض من استَتاد الزئبق؟ يرجى اختيار نعم أك ال:
’ُ ‘

التخزين ادلؤقت السليم بيئيان كفقان للمادة َُ:

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ربديد االستخداـ ادلقصود إذا كاف معركفان
________________________________ __________________
________________________________ __________________
________________________________ __________________
نعم ال
’ِ‘ االستخداـ ادلسموح لطرؼ دبوجب االتفاقية:
إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ربديد التفاصيل اإلضافية بشأف االستخداـ ادلقصود للزئبق.
________________________________ __________________
________________________________ __________________
________________________________ __________________
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توجيهات
كيتعُت تقدًن توضيح
يراد من ىذه ادلعلومات ذكر الغرض من استَتاد الزئبق ،كفقان للفقرة ٔ (أ) من ادلادة َّّ .
عما إذا كاف الزئبق ادلستورد سيوجو إىل التخزين ادلؤقت السليم بيئيان كفقان للمادة َُ أك إىل أحد
عُت
االستخدامات ادلسموح هبا لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية .كإذا كاف الزئبق سيوجو إىل التخزين ادلؤقت ،يت َّ
تقدًن معلومات عن االستخداـ ادلقصود ،إذا يعرؼ ذلك .كإذا أجيب على ىذه األسئلة بػ ”نعم“ ،عندئذ
ييطلب إىل الطرؼ ادلستورد أف يقدِّـ مزيدان من التفاصيل بشأف االستخداـ ادلقصود .كيرجى مبلحظة أف
مصدر الزئبق قد يقيِّد االستخداـ ادلسموح بو للزئبق دبوجب الفقرة ْ كالفقرة ٓ (ب) من ادلادة ّ (انظر
إطار التوجيهات يف القسم جيم).
كقبل إصدار ادلوافقة ينبغي أف ربدد األطراؼ ما إذا كانت الًتتيبات ادلبلئمة قد ايزبذت كفقان لبلتفاقية.

القسم ىاء :معلومات الشحن ،حسب القتضاء
ادلستورد
اسم الشركة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
ادلصدِّر
اسم الشركة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
توجيهات
ادلصدر ،كيشمل ذلك لكل منهما اسم
ينبغي أف تشمل معلومات الشحن التفاصيل اخلاصة بادلستورد ك ِّ
الشركة ،كمعلومات االتصاؿ هبا كعنواهنا ،كبيانات اذلاتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكين ذلا .كىذا يقدِّـ
معلومات إىل جهة االتصاؿ أك ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ عن الشخص الذم ديكن االتصاؿ بو يف حالة
كجود استفسارات تتعلق بشحنة ما كيسمح أيضان بادلتابعة على الصعيد الوطٍت فيما يتعلق بالشحنة.

القسم واو :بيان موافقة الطرؼ المستورد
ىل يمنحت ادلوافقة؟ يرجى اختيار مينحت أك رفضت:
مينحت

رفضت

يرجى استخداـ الفراغ أدناه لبياف أية شركط ،أك تفاصيل إضافية أك معلومات ذات صلة

________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
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توقيع جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة من الطرؼ ادلستورد كالتاريخ
االسم:
ادلسمى الوظيفي:
التوقيع:
التاريخ:
توجيهات
ادلبُت يف القسم ألف من ىذه االستمارة.
ينبغي أف تكوف ىذه جهة االتصاؿ على النحو َّ
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التذييل باء

الستمارة باء
استمارة لتقديم موافقة خطية من أحد غير األطراؼ على استيراد الزئبق

(ل تشترط التفاقية تقديم ىذه الستمارة في الحالت التي يكون فيها المستورد من غير األطراؼ
قد قدَّم إخطاراً عاماً بالموافقة وفقاً للفقرة  7من المادة )3
القسم ألف :معلومات التصال التي يقدمها الطرؼ في التفاقية

اسم الطرؼ:
اسم جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
توجيهات
بالنسبة للطرؼ تكوف جهة االتصاؿ ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة دبوجب ادلادة ُٕ .كجيوز يف بعض
احلاالت أف تكوف للطرؼ جهة اتصاؿ زلددة ألغراض ذبارة الزئبق .كيف احلالتُت ينبغي أف تكوف معلومات
االتصاؿ متاحة علنان عن طريق األمانة .كيف حالة عدـ كجود أم من ىاتُت اجلهتُت يجيرل االتصاؿ عن طريق
كزارة اخلارجية ،عن طريق بعثة الطرؼ الدائمة يف جنيف على سبيل ادلثاؿ.

القسم باء :معلومات التصال التي يقدمها غير الطرؼ
اسم البلد:
اسم ادلسؤكؿ احلكومي كالوكالة اليت ينتمي إليها:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
توجيهات
بالنسبة لغَت األطراؼ ،فهي تتوىل ربديد موظفيها احلكوميُت ادلسؤكلُت.

القسم جيم :المعلومات التي يقدمها الطرؼ المصدِّر عن الشحنة
يرجى بياف الكمية اإلصبالية التقريبية اليت يراد شحنها من الزئبق:
يرجى ربديد التاريخ التقرييب للشحن:
يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق من التعدين األ َّكيل للزئبق:
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يرجى بياف ما إذا كاف الزئبق قد حدده الطرؼ ادلصدِّر بأنو من فائض الزئبق الناتج كقف تشغيل مرافق إنتاج
الكلور كالقلويات:
توجيهات
ادلعلومات ادلتعلقة بالكمية اإلصبالية التقريبية للزئبق تسمح للبلد ادلستورد بازباذ قرار مدركس حوؿ أية
شحنات يوافق عليها ،بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف أم جهد ييبذؿ لتتبع الشحنة اليت يود البلد
القياـ هبا.
كإذا كاف مصدر الزئبق من التعدين األ َّكيل للزئبق ،فبل جيوز استخدامو يف تعدين الذىب احلريف كالضيق
النطاؽ ،لكنو قد ييستخدـ لفًتة زلددة كفقان للفقرة ْ من ادلادة ّ ،أك يف لتصنيع ادلنتجات ادلضاؼ إليها
الزئبق كفقان للمادة ْ ،أك يف عمليات التصنيع كفقان للمادة ٓ .كجيوز أيضان التخلص منو كفقان للمادة ُُ،
باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل االسًتداد أك إعادة التدكير أك االستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك
االستخدامات البديلة.
ادلصدر أف الزئبق ىو فائض الزئبق الناتج عن كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات،
كإذا حدد الطرؼ ِّ
جيب على الطرؼ ازباذ التدابَت اليت تكفل التخلص منو كفقان للمبادئ التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان ادلشار
إليها يف الفقرة ّ (أ) من ادلادة ُُ ،كباستخداـ عمليات ال تؤدم إىل االسًتداد أك إعادة التدكير أك
االستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة.
كإذا كاف يتعُت التخلص من الزئبق ،تيتبع إجراءات حركة النفايات عرب احلدكد ادلنصوص عليها يف ادلادة ُُ
(ّ) (ج) من االتفاقية .كيف ىذه احلالة ال ديكن استخداـ االستمارة.

القسم دال :شهادة ومعلومات يقدمها المستورد غير الطرؼ
تقتضي الفقرة ٔ (ب) ’ُ ‘ من ادلادة ّ أف يقدِّـ ادلستورد من غَت األطراؼ شهادة تثبت أف لديو تدابَت تكفل
ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتكفل االمتثاؿ للمادتُت َُ كُُ من االتفاقية.
ىل لدل بلدكم مثل ىذه التدابَت ؟ يرجى اختيار نعم أك ال

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى تقدًن الوثائق ادلناسبة اليت تبُت ىذه التدابَت .كجيوز أف تشمل ىذه
الوثائق اإلجراءات أك التشريعات أك اللوائح أك أية تدابَت أخرل على الصعيد الوطٍت كينبغي أف تقدَّـ
تفاصيل كافية إلثبات فعالية ىذه التدابَت.
إضافة إىل ذلك ،ال جيوز تصدير الزئبق من أحد األطراؼ إىل أحد غَت األطراؼ إال لبلستخدامات ادلسموح
ادلبُت يف ادلادة َُ من
هبا لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية أك من أجل التخزين ادلؤقت السليم بيئيان ،على النحو َّ
االتفاقية.
ما ىو الغرض من استَتاد الزئبق؟ يرجى اختيار نعم أك ال:
’ُ‘ التخزين ادلؤقت السليم بيئيان كفقان للمادة َُ:

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ربديد االستخداـ ادلقصود إذا كاف ذلك معركفان.
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
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’ِ‘ أحد االستخدامات ادلسموح هبا لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية:

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ربديد تفاصيل إضافية عن االستخداـ ادلقصود للزئبق.
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
توجيهات
يتعُت أف يقدمها ادلستورد من غَت األطراؼ بشأف استخداـ
يربدِّد الفقرة ٔ (ب) من ادلادة ّ ،ادلعلومات اليت َّ
الزئبق ادلراد استَتاده .كيتصل السؤاؿ األكؿ ادلذكور أعبله بالفقرة ٔ (ب) ’ُ‘ ،اليت تقتضي أف يقدِّـ ادلستورد
من غَت األطراؼ شهادة تثبت أف لديو تدابَت تكفل ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتكفل االمتثاؿ
للمادتُت َُ كُُ من االتفاقية .فإذا كجدت ىذه التدابَت ،دبا يف ذلك التشريعات أك اللوائح أك غَتىا من
التدابَت ،ييطلب إىل اجلهة ادلستوردة من غَت األطراؼ أف تقدِّـ الوثائق ادلناسبة اليت تثبت صحة ذلك .كينبغي
أف تقدِّـ الوثائق تفاصيل كافية إلثبات مدل فعالية التدابَت.
كيسعى السؤاؿ الثاين إىل احلصوؿ على معلومات عن الغرض من استَتاد الزئبق ،كفقان للفقرة ٔ (ب) ’ِ‘ من
ادلادة ّ ،أم ما إذا كاف الغرض ادلقصود ىو التخزين ادلؤقت السليم بيئيان كفقان للمادة َُ أك إذا كاف ادلقصود
ىو أحد االستخدامات ادلسموح هبا ألحد األطراؼ دبوجب االتفاقية .فإذا كانت اإلجابة بنعم ،عندئذ
ييطلب إىل الطرؼ ادلستورد أف يقدِّـ مزيدان من التفاصيل بشأف االستخداـ ادلقصود .كيرجى مبلحظة أف
مصدر الزئبق ديكن أف يقيد االستخداـ ادلسموح بو للزئبق دبوجب الفقرة ْ كالفقرة ٓ من ادلادة ّ (ب)
ى
(انظر إطار التوجيو يف القسم جيم).

القسم ىاء :معلومات عن الشحن ،حسب القتضاء
ادلستورد
اسم الشركة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
ادلصدِّر
اسم الشركة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
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توجيهات
ادلصدر ،دبا يف ذلك اسم الشركة كبيانات االتصاؿ
ينبغي أف تشمل معلومات الشحن تفاصيل عن ادلستورد ك ِّ
هبا كالعنواف كاذلاتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكين .كىذا يقدِّـ ادلعلومات إىل جهة االتصاؿ أك إىل ادلوظف
احلكومي ادلسؤكؿ عن اجلهة اليت ديكن االتصاؿ هبا عند توجيو أية استفسارات بشأف الشحنة كيسمح
بادلتابعة على الصعيد الوطٍت فيما يتعلق بالشحنة.

القسم واو :اإلشارة بالموافقة من جانب المستورد من غير األطراؼ
ىل مينحت ادلوافقة؟ يرجى اختيار مينحت أك رفضت:

مينحت

ريفضت

يرجى استخداـ الفراغ التايل لبياف أية شركط ،أك تفاصيل إضافية أك معلومات ذات صلة.
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ لدل ادلستورد غَت الطرؼ ،كالتاريخ:
االسم:
ادلسمى الوظيفي:
التوقيع:
التاريخ:
توجيهات
يتوىل كل بلد مسؤكلية ربديد من يقوـ بدكر ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ التابع لو .كينبغي أف يكوف ىو نفس
جهة االتصاؿ ادلبيَّنة يف القسم باء من ىذه االستمارة.
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التذييل جيم

الستمارة جيم
استمارة شهادة أحد غير األطراؼ بشأن مصدر الزئبق المراد تصديره إلى أحد األطراؼ
لكي تستخدم بالقتران مع الستمارة ألف أو الستمارة دال ،عند الطلب
تنص الفقرة ٖ من ادلادة ّ ،من االتفاقية على أف ال يسمح أم طرؼ باستَتاد الزئبق من غَت طرؼ سيقدِّـ
الطرؼ لو موافقتو اخلطية ما مل يكن غَت الطرؼ قد قدَّـ شهادة تفيد بأف الزئبق ليس من مصادر زلددة على
أهنا مصادر غَت مسموح هبا دبوجب الفقرة ّ أك الفقرة ٓ (ب) ،أم أف مصدره ليس من التعدين األ َّكيل للزئبق
أك من الزئبق الذم حيدد ادلصدِّر غَت الطرؼ بأنو فائض الزئبق الناتج عن كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور
كالقلويات.
القسم ألف :المعلومات التي يقدمها المصدِّر غير الطرؼ عن الشحنة
يرجى بياف الكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنها من الزئبق:
يرجى ربديد التاريخ التقرييب للشحن:
توجيهات
ادلعلومات ادلتعلقة بالكمية اإلصبالية التقريبية ادلراد شحنها من الزئبق تسمح للبلد ادلستورد بازباذ قرار مدركس
بشأف الشحنات اليت دينح ادلوافقة عليها ،بينما يساعد التاريخ التقرييب للشحن يف مساعي تتبع الشحنة اليت
قد يود البلد القياـ هبا.

القسم باء :معلومات عن الشحن ،حسب القتضاء
ادلستورد
اسم الشركة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
ادلصدِّر
اسم الشركة:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
توجيهات
ينبغي أف تشمل معلومات الشحن تفاصيل كل من ادلستوًرد كادلصدِّر ،دبا يف ذلك اسم الشركة كمعلومات
االتصاؿ هبا من العنواف كاذلاتف كالفاكس كالربيد اإللكًتكين .كىذا يوفر ادلعلومات جلهة االتصاؿ أك ادلوظف
احلكومي ادلسؤكؿ عن اجلهة اليت ديكن االتصاؿ هبا لبلستفسارات ادلتعلقة بالشحنة ،كيسمح أيضان بادلتابعة على
الصعيد الوطٍت فيما يتعلق بالشحنة.
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القسم جيم :الشهادة
ادلبُت يف ىذه
كفقان للفقرة ٖ من ادلادة ّ من االتفاقية ،تشهد حكوميت أف الزئبق الذم تتضمنو الشحنة ك َّ
االستمارة ليس مصدره أيان شلا يلي:
التعدين األ َّكيل للزئبق؛ أك
’ُ ‘
الزئبق الذم حدده الطرؼ ادلصدِّر من غَت األطراؼ باعتباره فائض الزئبق الناتج عن كقف
’ِ ‘
تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات.
معلومات داعمة
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ كالتاريخ
االسم:
ادلسمى الوظيفي:
التوقيع:
التاريخ:

توجيهات

يبُت ىذا القسم شرط تقدًن حكومة البلد ادلصدِّر غَت الطرؼ لشهادة تثبت أف الزئبق الذم تتضمنو الشحنة
ليس من ادلصادر احملددة كمصادر غَت مسموح هبا دبقتضى الفقرة ّ أك الفقرة ٓ (ب) من ادلادة ّ من االتفاقية،
األكيل للزئبق أك الزئبق الذم ربدد جهة مصدِّرة من غَت األطراؼ بأنو فائض الزئبق الناتج عن كقف
أم ،التعدين َّ
تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات .كىذا يسمح للمصدِّر غَت الطرؼ بأف يقدِّـ معلومات داعمة تتصل
بالشهادة .كجيب أف يوقِّع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ أيضان على االستمارة كيضع التاريخ .كينبغي توقيع االستمارة
كادلصادقة عليها من جانب نفس ادلوظف ادلسؤكؿ الذم جرل ربديده يف القسم باء من االستمارة ألف
(معلومات االتصاؿ اليت يقدمها ادلصدِّر غَت الطرؼ).
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التذييل دال

الستمارة دال
استمارة اإلخطار العام للموافقة على استيراد الزئبق
تنص الفقرة ٕ من ادلادة ّ من االتفاقية على أنو جيوز للطرؼ ادلصدِّر االعتماد على إخطار عاـ يقدمو لؤلمانة
مستورد من األطراؼ أك غَت األطراؼ ،باعتبار ذلك ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة دبقتضى الفقرة ٔ من ادلادة ّ.
كحيدِّد ىذا اإلخطار العاـ أية شركط كأحكاـ تقدَّـ دبوجبها موافقة ادلستورد الطرؼ أك غَت الطرؼ .كربتفظ
ي
األمانة بسجل عاـ لكل ىذه اإلخطارات.
كجيوز للطرؼ أك غَت الطرؼ إلغاء اإلخطار يف أم كقت .كعلى الطرؼ أك غَت الطرؼ الذم يلغي اإلخطار أف
يقدِّـ لؤلمانة طلبان خطيان بشطبو من السجل العاـ لئلخطارات العامة ،كأف يشَت إىل تاريخ سرياف ىذا اإللغاء.
كتي َّ
ذكر األطراؼ بأف تقدًن اإلخطار العاـ أك قبولو كفقان للفقرة ٕ من ادلادة ّ ال يتناكؿ سول شرط ادلوافقة
اخلطية بالنسبة لكل شحنة من الزئبق .كىو ال يعفي األطراؼ من االلتزامات األخرل دبوجب االتفاقية ،كبصفة
خاصة االلتزامات دبوجب الفقرتُت ٔ كٖ من ادلادة ّ (انظر االستمارة جيم).
القسم ألف :معلومات التصال لإلخطارات العامة بالموافقة
اسم الطرؼ أك غَت الطرؼ:
اسم جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة أك اسم الوكالة احلكومية كادلوظف:
العنواف:
اذلاتف:
الفاكس:
الربيد اإللكًتكين:
توجيهات
بالنسبة لؤلطراؼ ،تكوف جهة االتصاؿ عادة ىي جهة االتصاؿ الوطنية ادلعيَّنة كفقان للمادة ُٕ .كلكن جيوز
أف تكوف لدل الطرؼ يف بعض احلاالت جهة اتصاؿ زلددة ألغراض ذبارة الزئبق .كيف احلالتُت ينبغي أف تكوف
معلومات االتصاؿ متاحة للجمهور عن طريق األمانة .كيف حالة عدـ كجود أم من ىاتُت اجلهتُت يجيرل
االتصاؿ عن طريق كزارة اخلارجية للطرؼ ،مثبلن عن طريق بعثتو الدائمة يف جنيف.
كبالنسبة لغَت األطراؼ ،فهي تتوىل مسؤكلية ربديد موظفيها احلكوميُت ادلسؤكلُت يف ىذا الصدد.

القسم باء :اإلخطار العام بالموافقة
تقدِّـ حكوميت هبذه الوثيقة إخطاران عامان بادلوافقة على كاردات الزئبق .كجيوز أف يعتمد الطرؼ ادلصدِّر على ىذا
اإلخطار العاـ بوصفو ادلوافقة اخلطية ادلطلوبة دبقتضى الفقرة ٔ من ادلادة ّ من االتفاقية.
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القسم جيم :أحكام وشروط اإلخطار العام
يرجى استخداـ ادلساحة أدناه لتحديد أية أحكاـ كشركط:
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
توجيهات
يتيح ىذا القسم فرصة لتحديد أية أحكاـ كشركط قد يرغب الطرؼ ادلستورد يف ربديدىا فيما خيص اإلخطار
العاـ .كال يراد منو أف حيدِّد الطرؼ شرطان مسبقان للموافقة قبل االستَتاد كشرط من شركط اإلخطار العاـ،
نظران ألف الطرؼ ديكن أف يعطي ادلوافقة باستخداـ االستمارة ألف دكف تقدًن إخطار عاـ.

القسم دال :تقديم شهادة من جهة غير طرؼ (ىذا القسم ل ينطبق على األطراؼ)
كفقان للفقرة ٔ من ادلادة ّ من االتفاقية ،تشهد حكوميت بأف:
لديها تدابَت قائمة تكفل ضباية صحة اإلنساف كسبلمة البيئة كتكفل امتثاذلا ألحكاـ ادلادتُت َُ كُُ
من االتفاقية .كيرجى تقدًن الوثائق ادلبلئمة اليت تثبت كجود ىذه التدابَت .كجيوز أف تشمل ىذه الوثائق
اإلجراءات أك التشريعات أك اللوائح أك غَتىا من التدابَت ادلتخذة على الصعيد الوطٍت ،كجيب تقدًن تفاصيل
كافية إلثبات فعالية ىذه التدابَت؛
كال يستخدـ الزئبق ادلستورد ادلشموؿ هبذا اإلخطار العاـ إالٌ يف استخداـ مسموح بو ألحد األطراؼ
دبوجب االتفاقية ،أك للتخزين ادلؤقت السليم بيئيان على النحو ادلنصوص عليو يف ادلادة َُ من االتفاقية.
كبالنسبة لبلستخدامات ادلسموح هبا دبوجب االتفاقية ،أك للتخزين ادلؤقت السليم بيئيان ،يرجى تقدًن ادلعلومات،
إف كجدت ،بشأف االستخداـ ادلقصود للزئبق:
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
توجيهات
يقدِّـ ىذا القسم شهادة من جهة غَت طرؼ فيما خيص التدابَت القائمة فيما يتعلق حبماية صحة اإلنساف
كسبلمة البيئة .كالشهادة مطلوبة إلثبات كجود ىذه التدابَت ،اليت قد تتخذ شكل اإلجراءات أك التشريعات أك
اللوائح أك غَتىا من التدابَت اليت كضعت يف ىذا الصدد على الصعيد الوطٍت .كجيب أف تقدِّـ الشهادة تفاصيل
كافية إلثبات فعالية ىذه التدابَت .كيلزـ أيضان بياف يفيد بأف الزئبق ادلشموؿ باإلخطار العاـ بادلوافقة لن
يستعمل إال من أجل استخداـ مسموح بو دبقتضى االتفاقية ،كما ييطلب تقدًن معلومات إضافية عن
االستخداـ ادلقصود للزئبق.
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توقيع ادلوظف احلكومي ادلسؤكؿ كالتاريخ
االسم:
ادلسمى الوظيفي:
التوقيع:
التاريخ:
توجيهات
تتوىل كل جهة من اجلهات غَت األطراؼ مسؤكلية ربديد من يقوـ بدكر موظفها احلكومي ادلسؤكؿ .كينبغي أف
يكوف ىو جهة االتصاؿ نفسها ادلبيَّنة يف القسم ألف من ىذه االستمارة.
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القسم الثاني :توجيهات بشأن استخدام الستمارة ىاء
توجيهات بشأن استكمال اإلخطار لسجل المعلومات المقدَّم من األطراؼ التي تختار عدم تطبيق الفقرة
 8من المادة  3من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

تستخدم الستمارة ىاء في حالة اختيار الطرؼ تطبيق الفقرة  9من المادة .3

الستمارة ىاء

إخطار لسجل المعلومات تقدمو األطراؼ التي تختار عدم تطبيق الفقرة  8من المادة  3من اتفاقية
ميناماتا بشأن الزئبق
اسم الطرؼ:

________________________________ ___________________
________________________________ ___________________

________________________________ __________________
القيود الشاملة ادلطبَّقة على الصادرات:

________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________

التدابَت الداخلية ادلطبقة لضماف اإلدارة السليمة بيئيان للزئبق ادلستورد:

________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________
________________________________ ___________________

كاردات الزئبق من اجلهات غَت األطراؼ:
بلد ادلنشأ

الكمية ادلستوردة

مبلحظة :يف حالة احلاجة إىل مساحة إضافية ألم إجابة ،يرجى استخداـ صفحات إضافية.
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توجيهات
يقتضي اإلخطار لسجل ادلعلومات ادلقدَّـ من األطراؼ اليت زبتار عدـ تطبيق الفقرة ٖ من ادلادة ّ من اتفاقية
ميناماتا بشأف الزئبق أف يقدـ كل طرؼ منها ،كفقان للفقرة ٗ من ادلادة ّ ،تفاصيل عن القيود الشاملة ادلطبقة
على تصدير الزئبق ،ككذلك التدابَت اليت كضعها لضماف اإلدارة السليمة بيئيان للزئبق ادلستورد .كتنص االستمارة
أيضان على أف يقدِّـ الطرؼ معلومات فيما يتعلق بالزئبق ادلستورد من جهات من غَت األطراؼ ،دبا يف ذلك بلد
ادلنشأ كالكمية ادلستوردة .كيربفظ ىذه ادلعلومات يف سجل عاـ كبالتايل يسهل االطبلع عليها .كينبغي كصف
صبيع التدابَت ادلتخذة بدرجة كافية من التفصيل.

66

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1

المرفق الثاني
مشروع توجيهات بشأن تحديد الكميات الفردية من مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تزيد على
 55طناً مترياً باإلضافة إلى مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على  15أطنان مترية
سنوياً
معلومات أساسية
ُ  -تنص ادلادة ّ من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق يف الفقرة ٓ (أ) على أف يسعى كل طرؼ ’’إىل ربديد
كل كمية على حدة من سلزكنات الزئبق أك مركبات الزئبق اليت تزيد على َٓ طنان مًتيان ،باإلضافة إىل مصادر
اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عنها سلزكنات تزيد على َُ أطناف مًتية سنويان ،كادلوجودة على أراضيو‘‘ .كتطلب
الفقرة ُِ من ادلادة ّ إىل مؤسبر األطراؼ أف يقدـ يف اجتماعو األكؿ مزيدان من التوجيهات فيما يتعلق هبذه
ادلسألة .كهتدؼ ىذه التوجيهات إىل مساعدة األطراؼ يف أداء التزامها دبوجب الفقرة ٓ (أ) من ادلادة ّ.
ِ  -كأثناء كضع ىذه التوجيهات ،انصب االىتماـ على حاجة كل طرؼ إىل ’’أف يسعى لتحديد‘‘
سلزكنات الزئبق الفردية ككذلك مصادر اإلمداد بالزئبق .كيعًتؼ بأف ادلوارد ادلتاحة للقياـ هبذه األنشطة قد تكوف
زلدكدة بالنسبة لبعض األطراؼ ،كمن مث ربتول التوجيهات على تركيز مبدئي على الدراسات ادلكتبية .كجيوز
صبع ادلعلومات أيضان عن طريق كضع قوائم جرد للزئبق ،كىو األمر الذم يتم تسهيلو حاليان لدل العديد من
البلداف عن طريق مشركعات التقييم ادلبدئية التابعة التفاقية ميناماتا ،كادلمولة من مرفق البيئة العادلية.
ّ  -كينبغي اإلقرار أيضان بأف األطراؼ يًتتب عليها التزاـ بازباذ التدابَت البلزمة لضماف أف سلزكنات الزئبق
يتم زبزينها على ضلو سليم بيئيان على النحو ادلنصوص عليو دبوجب ادلادة َُ من االتفاقية.
التعريفات
عرؼ ’’الزئبق‘‘ بأنو يشتمل على خبلئط الزئبق مع مواد أخرل،
ْ  -يف ادلادة الثالثة من اتفاقية ميناماتا ،يي َّ
عرؼ ’’مركبات الزئبق‘‘
دبا يف ذلك سبائك الزئبق ،اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن ٓٗ بادلائة من كزهنا ،كتي َّ
ب ػ ػ ػ ػ (أكؿ) كلوريد الزئبق (ادلعركؼ باسم الكالوميل) ،ك(ثاين) أكسيد الزئبقيك ،ك(ثاين) كربيتات الزئبقيك ،كثاين
نًتات الزئبقيك ،كفلز الزصلفر ،كسلفيد الزئبق ‘‘.كال تيطبق أحكاـ ىذه ادلادة على ما يلي ’’كميات الزئبق ،أك
يمركبات الزئبق اليت ستيستخدـ يف البحوث على نطاؽ سلتربم ،أك كمعيار مرجعي‘‘’’ ،كالكميات النزرة من
مركبات الزئبق ادلوجودة بطبيعتها يف ادلنتجات ادلعدنية مثل الفلزات ،أك اخلامات ،أك ادلنتجات ادلعدنية
الزئبق أك ي
غَت احملتوية على الزئبق ،دبا يف ذلك الفحم ،أك ادلنتجات ادلػيشتقة من ىذه ادلواد ،كالكميات النزرة غَت ادلقصودة
يف ادلنتجات الكيميائية‘‘؛ أك ’’ادلنتجات ادلػيضاؼ إليها الزئبق‘‘.
المخزونات الفردية من الزئبق أو مركبات الزئبق التي تتجاوز  55طناً مترياً

ٓ  -تتعلق االلتزامات الواردة يف الفقرة ٓ (أ) من ادلادة ّ ’’بادلخزكنات كل على حدة‘‘ من الزئبق أك
مركبات الزئبق كبادلقادير احملددة .كمع ذلك ،فإف مصطلح ’’ادلخزكنات كل على حدة‘‘ ال يرد تعريفو يف
االتفاقية .كنظران لغياب تعريف لػ ’’ادلخزكنات‘‘ يف نص االتفاقية ،فإف ’’ادلخزكف‘‘ يف ىذا السياؽ ديكن أف
ييعترب كمية الزئبق أك مركبات الزئبق ادلًتاكمة أك ادلتاحة لبلستخداـ ادلستقبلي ،كلكنو ال يشمل كميات الزئبق
الذم مت التخلص منو ،كالذم ييدار كنفايات ،كال الزئبق ادلوجود يف موقع ملوث ،كال ادلخزكنات اجليولوجية
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للزئبق .كعند ربديد ادلخزكنات ،يكوف من ادلهم أف يؤخذ يف االعتبار كل من الزئبق كمركبات الزئبق ادلوجودة
داخل مرافق نشطة ،كالزئبق كمركبات الزئبق (اليت ليست نفايات زئبق) اليت زبزف يف مرافق توقف تشغيلها.
كيعرؼ أف ادلخزكف ىو سلزكف منفرد عندما يتجاكز الوزف اإلصبايل للزئبق أك مركبات الزئبق َٓ طنان مًتيان .كقد
تعرب األطراؼ عن الوزف اإلصبايل باعتباره رلموع مسامهة الكميات ادلختلفة من الزئبق داخل ادلركبات اليت يتم
صبعها.
ٔ  -كيف احلاالت اليت ال يكوف فيها مقصد الزئبق أك مركبات الزئبق ىو االستخداـ ادلسموح بو دبوجب
االتفاقية ،فهي تقع ربت تعريف نفايات الزئبق ضمن نص ادلادة ُُ ،أال كىو ’’ادلواد أك األشياء .اليت جيرم
التخلص منها ،أك ادلزمع التخلص منها ،أك ادلطلوب التخلص منها ،دبوجب أحكاـ القانوف الوطٍت أك دبوجب
ىذه االتفاقية‘‘ .كينبغي بالتايل إدارهتا كالتخلص منها كنفايات زئبق ،كمن مث ،ينبغي استبعادىا من اشًتاطات
ادلادة ّ .كينبغي أف تؤخذ يف االعتبار الشركط اخلاصة احملددة يف الفقرة ٓ (ب) من ادلادة ّ ،فيما يتعلق بالزئبق
الذم يقرر الطرؼ أنو فائض ناتج من مرافق الكلور كالقلويات اليت يتوقف تشغيلها.
ٕ  -إف ’’ادلخزكف كل على حدة (ال يرد تعريفو يف االتفاقية) من الزئبق أك مركبات الزئبق‘‘ ديكن اعتباره
الكمية الكلية للزئبق أك مركبات الزئبق اخلاضعة لرقابة أحد األطراؼ أك لرقابة كياف اقتصادم أك قانوين ،يتم
ربديده حسب ما يراه الطرؼ مناسبان .كيعترب الكياف الذم خيزف الزئبق يف مواقع سلتلفة أهنا سبثل رلتمعة سلزكنان
منفردان.
ٖ  -إف االلتزاـ الوارد يف الفقرة ٓ (أ) كادلتعلق بتحديد ادلخزكنات اليت تزيد على َٓ طنان ىو التزاـ مستمر،
كليس مقصوران على ادلخزكنات ادلوجودة كقت دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة ألل طرؼ .كنظران ألف
ادلخزكنات قد تكوف ذات طبيعة دينامية ،كتيستىػنىف ٍد باستخداـ الزئبق يف استخدامات مسموح هبا أك تزداد بتوليد
الزئبق من مصادر إمدادات الزئبق ،فإنو سيكوف من ادلفيد بالنسبة ألم طرؼ أف يتتبع انتقاؿ الزئبق عرب التجارة،
عن طريق تتبع الطلب على الزئبق أك عمليات بيعو بواسطة الكيانات ادلعنية ،على الرغم من أف االتفاقية ال
تتطلب التتبع ادلستمر.
ٗ  -كعند ربديد مستويات سلزكنات الزئبق يف كقت ما ،سوؼ تعتمد اإلجراءات األكلية على ربديد
الكيانات اليت قد تقوـ بتخزين الزئبق أك استخدامو ،كادلرافق ذات الصلة بذلك .كقد تشمل ىذه الكيانات
كادلرافق ما يلي:
(أ) يذبار الزئبق الذين يشًتكف كيبيعوف الزئبق كمركبات الزئبق ،بوسائل منها الصادرات كالواردات،
كالذين يكوف لديهم كميات متفاكتة جاىزة كمتاحة يف أم كقت؛
(ب) مناجم الزئبق األكيل ،اليت قد تكوف لديها سلزكنات زئبق ينتظر البيع ،كمن مث تكوف لديها
كميات كبَتة يمتاحة يف أكقات معينة تبعان حلالة الطلب؛

(ج) ادلرافق أك األنشطة األخرل  -إعادة التدكير مثبلن  -اليت تينتج الزئبق أك مركبات الزئبق دبا يف
ذلك مرافق معاجلة نفايات الزئبق ،اليت قد تكوف لديها أيضان سلزكنات كبَتة يمتاحة ،كذلك اعتمادان على الطلب
الكلي على الزئبق ،أك ما إذا كاف الزئبق فيها زلجوزان ريثما يصدر قرار هنائي دبا إذا كاف سييوجو للتخلص منو؛
(د) احلكومات الوطنية ،اليت قد تكوف لديها سلزكنات من الزئبق متاحة كجاىزة ناذبة عن مصادرة
الزئبق ،كمن االستخدامات الػمػيرخص هبا ،مثل التخزين العسكرم؛
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(ىػ) مرافق إنتاج الزئبق كادلنتجات الػمػيضاؼ إليها الزئبق ،أك ادلرافق اليت تستخدـ الزئبق أك مركبات
الزئبق ،كاليت قد ربتفظ أيضان دبخزكنات كبَتة من الزئبق رىنان بسلسلة اإلمدادات كالطلب اجلارم.

َُ  -كقد ييساعد على تقييم مثل ىذه ادلرافق حبث أم إعفاءات يمسجلة دبوجب االتفاقية ،ككذلك البيانات
اليت تيعرض دبوجب القائمة العادلية دبرافق الكلور كالقلويات اليت نشرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة(ِ) .كعلى
النحو الذم جرت مناقشتو أعبله ،فإف ادلعلومات اليت ذبمع عن طريق قوائم اجلرد الوطنية للزئبق ،ادلوضوعة مثبلن
دبوجب التقييم ادلبدئي التفاقية ميناماتا ،قد يساعد أيضان يف ربديد ادلخزكنات ،ككذلك يف حبث التصاريح اليت
تصدر بتخزين الزئبق أك مركبات الزئبق ،إذا كجد نظاـ إلصدار مثل تلك التصاريح.
ُُ  -كعقب ربديد ادلرافق ذات الصلة ،قد يكوف من ادلفيد إجراء تقييم مكتيب لتحديد ما إذا كانت ادلرافق
لديها سلزكنات يزيد حجمها على َٓ طنان مًتيان .كقد يعتمد ربديد ذلك على منهج توازف الكتلة الذم يأخذ يف
احلسباف ادلدخبلت ،كادلخرجات ،كادلواد ادلتولدة كادلواد ادلستهلكة ،مثبلن ما يلي:
(أ)

الكميات احلالية كتركيبة الزئبق أك مركبات الزئبق ادلستخدمة؛

(ب) الكميات ادلشًتاة من الزئبق أك مركبات الزئبق؛
(ج) كميات نفايات الزئبق اليت يتم التخلص منها أك إدارهتا؛
(د)

الكميات ادلباعة من الزئبق أك مركبات الزئبق؛

(ق) الكميات التقديرية من الزئبق أك من مركبات الزئبق اليت تيفقد يف البيئة ،أك يتم استعادهتا من
عمليات التصنيع.
ُِ  -قد تتوافر ادلعلومات من العمليات الوطنية إلدارة كاردات الزئبق ،كمن ادلعلومات ادلتعلقة بتسويق الزئبق
كطنيان كمن سجبلت ادلرافق اخلاضعة للتصاريح البيئية .كقد ييسر مثل ىذه التقييمات اإلببلغ الذم تقوـ بو
ادلرافق ،ككذلك تعهد السجبلت التفصيلية .كقد يكوف من ادلفيد إجراء تقييم تفصيلي للسجبلت ادلتعلقة دبرفق
ما ،ككذلك االتصاؿ ادلباشر كالتفتيش للموقع.
ُّ  -كعند تقييم مستول ادلخزكنات ادلوجودة فعليان لدل ادلرافق ،قد يكوف من ادلفيد إجراء تفتيش بصرل
للتحقق من كميات الزئبق ادلخزنة .ككدليل إرشادم لذلك ،فإف دكرؽ الزئبق الذم تبلغ سعتو ّٓ كغ قد تكوف
أبعاده التقريبية ىي ارتفاع َّ سم كقطر ُِٓ,سم .أما احلاكية اليت تصلح لتخزين طن مًتم من الزئبق فتكوف
أبعادىا َٓ سم تقريبان من حيث االرتفاع كقيطرىا َٓ سم .كبناءن على ذلك ،فإف َٓ طنان مًتيان من الزئبق سبؤل
ما ال يقل عن َٓ حاكية ،كىذه تشغل قرابة ٓ ُِ,مًتان مربعان من مساحة ادلخزف.
مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على  15أطنان مترية سنوياً
ُْ  -ىناؾ عدد من ادلصادر احملتملة إلمدادات الزئبق ادلوجودة داخل أراضي طرؼ ما ،كاليت تتولد عنها
سلزكنات يتجاكز كزهنا اإلصبايل َُ أطناف مًتية سنويان ،دبوجب ادلادة ّ .كديكن إدراج ىذه ادلصادر يف ادلساعي
اليت يبذذلا الطرؼ من أجل ربديد مصادر اإلمداد بالزئبق .كال تشمل ىذه ادلصادر كاردات الزئبق أك مركبات
الزئبق ،حيث أف مثل ىذه الواردات ليست مصادر ديكن ربديد مكاهنا داخل إقليم الطرؼ.

(ِ) يمتاحة على الرابط:

 .www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/ChloralkaliSector/Reports/tabid/4495/language/en-US/Default.aspx
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ُٓ  -قد يجيرل التحديد ادلبدئي للمصادر احملتملة إلمدادات الزئبق يف صورة عملية مكتبية ،تشمل فحص
سجبلت مثل سجبلت ادلعامبلت التجارية؛ كدالئل توزيع الزئبق أك مركبات الزئبق ،كسجبلت االستَتاد أك
التصدير اليت ديكن مقارنتها بالكميات التقديرية ادلستخدمة .كالغرض من مثل ىذه ادلقارنة ىو ربديد أم أكجو
تفاكت ذات باؿ من شأهنا أف تيربز استخدامات مل تكن معركفة سابقان للزئبق ،أك أف تيشَت إىل كجود مصادر
أخرل لئلمداد.
أسئلة إرشادية للمساعدة في تحديد مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق أو مصادر إمدادات الزئبق
ُٔ  -كمع كضع العناصر الواردة أعبله يف احلسباف ،فإف من شأف األسئلة التالية أف تيساعد يف ربديد ما إذا
كاف بلد ما لديو سلزكنات من الزئبق أك مركبات الزئبق تزيد على َٓ طنان مًتيان ،أك مصادر لئلمداد بالزئبق تولد
أكثر من َُ أطناف مًتية سنويان:
(أ)

ىل حيدث التعدين األكيل داخل أراضي البلد؟

(ب) ىل جرل ربديد مواقع جيرل زبزين الزئبق فيها قبل استخدامو داخل أراضي البلد؟
(ج) ىل ذبرل داخل أراضي البلد أنشطة إعادة التدكير كاالستعادة اليت قد تينتج الزئبق؟ كإذا كاف
األمر كذلك ،فما ىو حجم الزئبق الذم تينتجو تلك األنشطة؟
(د) ىل ىناؾ مقًتحات لوقف تشغيل مصانع إنتاج الكلور-القلويات ،كمنشآت كلوريد الفينيل
ادلونومر ،أك ادلنشآت األخرل اليت ذبرم فيها عمليات تصنيع تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق؟
(ىػ) ىل توجد منشآت قد تيسفر عن إنتاج يمنتجات زئبق ثانوية داخل أراضي البلد؟ كإذا كاف األمر
كذلك ،فما ىي كمية الزئبق الذم تولده ىذه ادلرافق؟
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المرفق الثالث
التعديالت المتفق عليها بالنسبة للمبادئ التوجيهية الواردة في الوثائق

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.1

و Add.3وAdd.4

أولً -

UNEP(DTIE)/HG/INC.7/6/Add.1

المرفق األول  -مقدمة

 1-1غرض الوثيقة :الستعاضة عن النص الحالي بالنص التالي:
’’تقدِّـ ىذه الوثيقة التوجيهات ادلتعلقػة بأفضػل التقنيػات ادلتاحػة كأفضػل ادلمارسػات البيئيػة ،دلسػاعدة األطػراؼ يف
تنفيػػذ ادلػػادة ٖ مػػن اتفاقي ػػة ميناماتػػا بشػػأف الزئبػػق (كيش ػػار إليهػػا أدنػػاه باسػػم ”االتفاقي ػػة“) ،الػػيت تتعلػػق بالض ػػبط
كالتخفػػيض ،حيثمػػا أمكػػن ،النبعاثػػات الزئبػػق أك مركبػػات الزئبػػق يف الغػػبلؼ اجلػػوم مػػن ادلصػػادر الثابتػػة الػػيت تنػػدرج
يف فئات ادلصادر الػواردة يف ادلرفػق داؿ لبلتفاقيػة .كمت إعػداد ىػذه التوجيهػات كاعتمادىػا كفقػان دلتطلبػات ادلػادة ٖ:
كى ػػي ال تنش ػػئ متطلب ػػات إلزامي ػػة كال رب ػػاكؿ أف تض ػػيف إىل التزام ػػات الط ػػرؼ دبوج ػػب ادل ػػادة ٖ أك ت ػػنقص منه ػػا.
كتقتضػػي الفقػػرة َُ مػػن ادلػػادة ٖ أف تراعػػي األط ػراؼ ىػػذه التوجيهػػات ،كتقتضػػي مػػن م ػؤسبر األط ػراؼ أف يبقيهػػا
قي ػػد االس ػػتعراض كأف حي ػػدثها حس ػػب االقتض ػػاء ،حبي ػػث تراع ػػي الظ ػػركؼ ال ػػيت ال تغطيه ػػا التوجيه ػػات يف الوق ػػت
احلاضر.
”كعنػد ربديػد أفضػل التقنيػػات ادلتاحػة ،علػى كػل طػػرؼ أف يأخػذ يف احلسػباف ظركفػو الوطنيػػة كفقػان لتعريػف أفضػػل
التقني ػػات ادلتاح ػػة الػ ػوارد يف الفق ػػرة ِ (ب) م ػػن ادل ػػادة ِ ،ال ػػذم يراع ػػي صػ ػراحة االعتب ػػارات االقتص ػػادية كالتقني ػػة
لطرؼ ما أك دلرفق ما موجود على أراضي ذلك الطػرؼ .كييعػًتؼ بػأف بعػض تػدابَت الضػبط الػوارد كصػفها يف ىػذه
التوجيه ػ ػات ق ػػد ال تك ػػوف متاح ػػة جلمي ػػع األط ػ ػراؼ ألس ػػباب تقني ػػة أك اقتص ػػادية .كيت ػػاح ال ػػدعم ادل ػػايل ،أك بن ػػاء
القدرات ،أك نقل التكنولوجيا ،أك ادلساعدة التقنية على النحو ادلبُت يف ادلادتُت ُّ كُْ من االتفاقية.
 1-1ىيكل التوجيهات :إضافة النص التالي بين الفقرتين الثالثة والرابعة (مػع مػا يترتػب علػى ذلػك مػن تعػديالت
على جدول المحتويات):
”كحيت ػػوم الت ػػذييل أل ػػف عل ػػى معلوم ػػات ع ػػن بع ػػض التكنولوجي ػػات ال ػػيت اعت ػػربت غ ػػَت مكتمل ػػة دب ػػا في ػػو الكفاي ػػة
إلدراجها يف منت التوجيهات ،كلكنها قد تكوف موضعان لبلىتماـ يف ادلستقبل“.

المرفق الثالث :الرصد

 -1مقدمة :إضافة النص التالي كػمكرر:
”مكرر -كاستفادت عملية إعداد التوجيهػات مػن اخلػربات ذات الصػلة علػى ادلسػتويُت الػوطٍت كاإلقليمػي .كيشػار
بإحالػػة مرجعيػػة إىل بعػػض ىػػذه اخل ػربات لبلطػػبلع .كال سبػػس اإلحالػػة ادلرجعيػػة إىل ىػػذه ادلعلومػػات بػػأم حػػاؿ مػػن
األح ػواؿ باسػػتقبللية م ػؤسبر األط ػراؼ أك اسػػتقبللية طػػرؼ مػػا كفق ػان للمػػادة ٖ .كتسػػتند أم إشػػارة إىل التكػػاليف إىل
ادلعلومات اليت كانت متاحة كقت إعػداد كثيقػة التوجيهػات .كذبػدر اإلشػارة إىل أنػو مػن ادلتوقػع أف تتغػَت التكػاليف
مع مركر الوقت“.
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المرفق الرابع :منشآت الطاقة العاملة بحرؽ الفحم والمراجل الصناعية العاملة بحرؽ الفحم
 -4التقنيات الناشئة :نقل ىذا القسم بأكملو إلى التذييل ألف

المرفق الخامس :عمليات الصهر والتحميص المستخدمة في إنتاج المعادن غير الحديدية
(الرصاص والزنك والنحاس والذىب المنتج صناعياً على النحو المحدد في المرفق دال من
التفاقية)
 -4العمليات الناشئة والعمليات األخرى :نقل ىذا القسم بأكملو إلى التذييل ألف

المرفق السادس :مرافق حرؽ النفايات
 -4التقنيات الناشئة :نقل ىذا القسم بأكملو إلى التذييل ألف

التذييل ألف (تذييل جديد) :التقنيات الناشئة

إضافة ما يلي كفقرة تمهيدية:

”حدد اخلرباء التقنيوف الػذين كضػعوا التوجيهػات بشػأف أفضػل التقنيػات ادلتاحػة كأفضػل ادلمارسػات البيئيػة تقنيػات
عديػػدة أظهػػرت بالفعػػل فعاليػػة كاعػػدة لضػػبط الزئبػػق ،علػػى الػػرغم مػػن احتمػػاؿ كوهنػػا ال ت ػزاؿ يف مرحلػػة البدايػػة أك
التجرب ػػة .كى ػػذه التقني ػػات الناش ػػئة إم ػػا سلصص ػػة لض ػػبط انبعاث ػػات الزئب ػػق أك مص ػػممة لض ػػبط انبعاث ػػات ادللوث ػػات
ادلتعػػددة .كتػػرد أدنػػاه معلومػػات عػػن بعػػض ىػػذه التقنيػػات .كيعػػًتؼ ب ػأف ىػػذه التقنيػػات قػػد ال تكػػوف متػػوفرة حػػىت
اآلف على نطاؽ كاسػع ،كسػتحتاج بعػض األطػراؼ إىل بنػاء القػدرات كالتػدريب لتمكينهػا مػن إبقػاء ىػذه التقنيػات
قيد االستعراض ،كتقييم مدل مبلءمتها“.

إضافة األقسام التي تم نقلها من المرفقات الرابع والخامس والسادس على النحو المشار إليو أعاله.
ثانياً -

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.3

الفقرة  :6الستعاضة عن الجملة األخيرة بما يلي:
”كعل ػػى ك ػػل ط ػػرؼ أف يبق ػػي ادلص ػػادر ال ػػيت ستخض ػػع للمراقب ػػة قي ػػد االس ػػتعراض لكفال ػػة االس ػػتمرار يف تلبي ػػة ى ػػذا
االلتزاـ“.

الفقرة  :13حذؼ
ثالثاً -

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/6/Add.4

القسم المعنون ”إتاحة البيانات للجمهور على نحو ييسر الطالع عليها والبحث فيها“ :الستعاضة عن
الجملة األولى من الفقرة األولى بالنص التالي (تم وضع خط تحت النص الجديد المقترح):
”ينبغػػي أف تتػػاح للجمهػػور بيانػػات االنبعاثػػات للمرافػػق ادلنفػػردة كالتقػػارير ادلػػوجزة عػػن االنبعاثػػات الػػيت ال تتضػػمن
معلومات سرية ،فضبلن عن ادلنهجيات أك أساليب الرصػد ادلسػتخدمة ،دبػا يتسػق مػع التػزاـ األطػراؼ دبوجػب ادلػادة
ُٖ (إعبلـ اجلمهور كتوعيتو كتثقيفو)“.
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المرفق الرابع
مشروع ُمذكرة تفاىم بين مؤتمر األطراؼ في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومجلس مرفق البيئة
العالمية
إف مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق (كييشار إليو فيما بعد بػ ػ ’’مؤسبر األطراؼ‘‘) كرللس
مرفق البيئة العادلية (كييشار إليو فيما بعد بػ ػ ’’اجمللس‘‘)،
إذ ييشَتاف إىل الفقرة ٓ من ادلادة ُّ من االتفاقية ،اليت يربدد آليةن لتوفَت موارد مالية كافية يديكن التنبؤ
هبا كحسنة التوقيت هبدؼ دعم األطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف تنفيذ
التزاماهتا دبوجب االتفاقية ،كالفقرة ٔ من ادلادة ُّ اليت تنص على أف ”تشمل ىذه اآللية الصندكؽ االستئماين
دلرفق البيئة العادلية كبرنارلان دكليان زلددان لدعم بناء القدرات كادلساعدة التقنية“،

كإذ ييشَتاف أيضان إىل الفقرة ٕ من ادلادة ُّ من االتفاقية ،اليت تنص على أف ’’ييوفر الصندكؽ
االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية موارد مالية جديدة كافية ديكن التنبؤ هبا كتتاح يف الوقت ادلناسب للوفاء
بالتكاليف دعمان لتنفيذ ىذه االتفاقية على النحو الذم ييوافق عليو مؤسبر األطراؼ‘‘ كأف ’’يتم تشغيل الصندكؽ
االستئماين بتوجيهات من مؤسبر األطراؼ كيعترب الصندكؽ مسؤكالن أمامو‘‘ ،كأف مؤسبر األطراؼ يقدـ
”توجيهات بشأف االسًتاتيجيات الشاملة كالسياسات العامة كأكلويات الربنامج كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية
كاستخدامها“ ،فضبلن عن ’’توجيهات لوضع قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ديكن أف تتلقى الدعم من
الصندكؽ االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية‘‘،
كإذ ييشَتاف أيضان إىل الفقرة ٕ من ادلادة ُّ من االتفاقية ،اليت تنص على أف ’’ييوفر الصندكؽ
االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية موارد للوفاء بالتكاليف اإلضافية ادلتفق عليها للمنافع البيئية العادلية
كالتكاليف الكاملة ادلتفق عليها لبعض أنشطة التمكُت‘‘ ،كالفقرة ٖ من ادلادة ُّ اليت تنص على أنو عند توفَت
ادلوارد لنشاط ما فإنو يتعُت على الصندكؽ االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية أف ’’يأخذ يف االعتبار زبفيضات
الزئبق احملتملة ألم نشاط يمقًتح بالنسبة لتكاليفو‘‘،

كإذ ييشَتاف إىل الفقرة ٔ من الصك ادلتعلق بتأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد ىيكلتو بصيغتو ادلعدلة يف
االجتماع اخلامس جلمعية مرفق البيئة العادلية الذم يعقد يف أيار/مايو َُِْ ،اليت تنص على أف ’’يعمل مرفق
البيئة العادلية كأحد الكيانات اليت تتألف منها اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،‘‘...
كبعد أف تشاكرا معان آخذين يف االعتبار اجلوانب ذات الصلة باذليكل التنظيمي لكل منهما كما ىو
مبُت يف الصك األساسي إلنشاء كل منهما،
قد توصبل إىل التفاىم التايل:
التعاريف
ُ-

ألغراض مذكرة التفاىم ىذه:

(أ) ييقصد بكلمة ’’اجلمعية‘‘ صبعية مرفق البيئة العادلية كما كرد تعريفها يف صك تأسيس مرفق
البيئة العادلية ادلعاد ىيكلتو؛
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(ب) كييقصد ب ػ ػ ػ ”مؤسبر األطراؼ“ مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛
(ج) كييقصد بػ ػ ػ ’’االتفاقية‘‘ اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛

(د) كييقصد ب ػ ػ ػ ’’اجمللس‘‘ رللس مرفق البيئة العادلية كما كرد تعريفو يف صك تأسيس مرفق البيئة
العادلية ادلعاد ىيكلتو؛
ىيكلتو؛

(ق) كييقصد ب ػ ػ ػ ’’مرفق البيئة العادلية‘‘ اآللية ادلنشأة دبوجب صك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد
(ك) كييقصد ب ػ ػ ػ ’’صك مرفق البيئة العادلية‘‘ صك تأسيس مرفق البيئة العادلية ادلعاد ىيكلتو؛

(ز)
الغرض

كييقصد بػ ػ ػ ’’الطرؼ‘‘ الطرؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق؛

(ح) كييقصد ب ػ ػ ػ ’’الزئبق‘‘ ادلواد اليت تشملها اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق.

ِ  -الغرض من مذكرة التفاىم احلالية ىو كضع ترتيبات للعبلقة بُت مؤسبر األطراؼ كاجمللس من أجل إنفاذ
األحكاـ ادلتعلقة بالصندكؽ االستئماين التابع دلرفق البيئة العادلية كالواردة يف الفقرات ٓ كٔ كٕ كٖ كَُ كُُ
من ادلادة ُّ من االتفاقية ،كالفقرات ٔ كِٔ كِٕ من صك مرفق البيئة العادلية.
المقدمة من مؤتمر األطراؼ
التوجيهات ُ

ّ  -يتوىل مؤسبر األطراؼ تزكيد مرفق البيئة العادلية بالتوجيهات ادلناسبة كفقان للفقرة ٕ من ادلادة ُّ من
االتفاقية .كسوؼ تتناكؿ ىذه التوجيهات االسًتاتيجيات الشاملة ،كالسياسات العامة ،كأكلويات الربامج كأىلية
احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها ،فضبلن عن تقدًن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ديكن أف تتلقى
الدعم من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية .كيستعرض مؤسبر األطراؼ ىذه التوجيهات يف موعد ال
يتجاكز كقت انعقاد اجتماعو الثالث ،كبعد ذلك على أساس منتظم ،كذلك كف نقا للفقرة ُُ من ادلادة ُّ،
كجيوز لو على أساس ىذا االستعراض أف ييقرر استكماذلا أك تنقيحها .كيف كقت الحق ،يتفق مؤسبر األطراؼ مع
مرفق البيئة العادلية على أم ترتيبات إضافية قد تكوف ضركرية كإضافة إىل مذكرة التفاىم احلالية.
المقدمة من مؤتمر األطراؼ
التوافق مع التوجيهات ُ

ْ  -يكفل اجمللس فعالية تشغيل مرفق البيئة العادلية ،بوصفو مصدر سبويل لؤلنشطة ادلنفذة ألغراض االتفاقية
دبا يتوافق مع التوجيهات ادلقدمة إليو من مؤسبر األطراؼ.

ٓ  -كجيوز للمجلس أف يثَت مع مؤسبر األطراؼ أم مسألة ناشئة عن التوجيهات اليت يعتمدىا مؤسبر
األطراؼ .كعلى كجو التحديد ،جيوز للمجلس إذا قدـ مؤسبر األطراؼ توجيهات إىل مرفق البيئة العادلية عقب
اجتماعو األكؿ ،أف يتشاكر مع مؤسبر األطراؼ من أجل استكماؿ كتوضيح التوجيهات ادلقدمة على ضوء أم
توجيهات إضافية أك جديدة تىرد إليو.
ٔ  -كينبغي أف يتم االتفاؽ على قرارات التمويل ادلتعلقة دبشاريع كأنشطة معينة فيما بُت الطرؼ ادلعٍت من
البلداف النامية أك الطرؼ الذم دير اقتصاده دبرحلة انتقالية كمرفق البيئة العادلية كفقان لبلسًتاتيجيات الشاملة
كالسياسات العامة كأكلويات الربامج كأىلية احلصوؿ على ادلوارد ادلالية كاستخدامها اليت يضعها مؤسبر األطراؼ.
كيكوف رللس مرفق البيئة العادلية مسؤكالن عن إقرار برامج عمل ادلرفق .كإذا رأل طرؼ ما يف االتفاقية أف اجمللس
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ازبذ قراران بشأف مشركع معُت دبا ال يتوافق مع التوجيهات ال يػمقدَّمة من مؤسبر األطراؼ يف سياؽ االتفاقية ،كإذا
قرر مؤسبر األطراؼ ،بعد النظر يف األمر ،أف شكول الطرؼ ادلعٍت ذلا ما يربرىا ،يطلب ادلؤسبر إيضاحات من
مرفق البيئة العادلية كحيلل ادلبلحظات ادلقدمة إليو من الطرؼ ادلعٍت ككذلك الرد الذم يصلو من مرفق البيئة
العادلية .كإذا رأل مؤسبر األطراؼ أف القرار ادلتعلق بادلشركع الذم ازبذه رللس مرفق البيئة العادلية ال يتمشى مع
االسًتاتيجيات الشاملة كالسياسات العامة كأكلويات الربنامج كمعايَت األىلية للحصوؿ على ادلوارد ادلالية
كاستخدامها اليت كضعها مؤسبر األطراؼ ،فيجوز لو أف يطلب إىل مرفق البيئة العادلية اقًتاح كتنفيذ اإلجراءات
ادلناسبة دلعاجلة ادلشاغل ادلتعلقة بادلشركع قيد البحث.
إعداد وتقديم التقارير
ٕ  -كيقوـ اجمللس ،بغية استيفاء شركط ادلساءلة أماـ مؤسبر األطراؼ ،بإعداد كتقدًن تقارير دكرية إىل مؤسبر
األطراؼ يف كل اجتماع عادم دلؤسبر األطراؼ .كتكوف تقارير اجمللس كثائق رمسية الجتماعات مؤسبر األطراؼ.
ٖ  -كتتضمن تقارير اجمللس معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلقة باالتفاقية كمدل اتساؽ تلك
األنشطة مع التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر األطراؼ ،ككذلك عن أم قرار آخر دلؤسبر األطراؼ أيرسل إىل مرفق
البيئة العادلية ،دبوجب ادلادة ُّ من االتفاقية.
ٗ-

كتتضمن التقارير ،على كجو التحديد ،ادلعلومات التالية:

(أ) معلومات عن الكيفية اليت استجاب هبا مرفق البيئة العادلية للتوجيهات ادلقدمة من مؤسبر
األطراؼ ،دبا يف ذلك ،حسب االقتضاء ،قيامو بإدراجها يف االسًتاتيجيات كالسياسات التشغيلية دلرفق البيئة
العادلية؛
(ب) ذبميع ادلشاريع اليت كافق عليها اجمللس كادلشاريع اليت جيرم تنفيذىا فيما يتعلق بالزئبق خبلؿ
الفًتة اليت يغطيها التقرير ،مع بياف موارد مرفق البيئة العادلية كادلوارد األخرل ادلخصصة لكل مشركع من ىذه
ادلشاريع كحالة تنفيذ كل مشركع؛
(ج) كيف حالة إدراج أم مقًتح مشركع يف برنامج عمل مل ييوافق عليو اجمللس ،جيب توضيح أسباب
عدـ ادلوافقة عليو.
َُ  -كييقدـ اجمللس أيضان تقارير عن أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلقة بالرصد كالتقييم للمشاريع الداخلة يف
رلاؿ الًتكيز على ادلواد الكيميائية كالنفايات فيما يتعلق بالزئبق.
ُُ  -كييقدـ اجمللس أيضان معلومات عن مسائل أخرل تتعلق بتصريف ادلهاـ دبوجب الفقرة ٓ من ادلادة ُّ
فيما يتعلق بالصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ،ككفقان دلا قد يطلبو مؤسبر األطراؼ .كإذا كاجو اجمللس
صعوبات يف االستجابة ألم من ىذه الطلبات ،سيقوـ بتوضيح شواغلو إىل مؤسبر األطراؼ ،كيقوـ مؤسبر
األطراؼ كاجمللس بالبحث عن حل يتفق عليو الطرفاف.
ُِ  -كيدرج اجمللس يف تقريره إىل مؤسبر األطراؼ اآلراء اليت تتكوف لديو عن التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر
األطراؼ.
ُّ  -كجيوز دلؤسبر األطراؼ أف يثَت مع اجمللس أم موضوع ينشأ عن التقارير الواردة إليو من اجمللس ،كأف
يسعى إىل احلصوؿ على اإليضاحات كالشرح من مرفق البيئة العادلية.
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الرصد والتقييم
ُْ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ ،كفقان دلا ىو منصوص عليو يف الفقرة ُُ من ادلادة ُّ من االتفاقية ،يف موعد
أقصاه كقت انعقاد اجتماعو الثالث كمن بعد ذلك بصفة منتظمة ،باستعراض مستول التمويل ،كالتوجيهات
ادلقدمة من مؤسبر األطراؼ إىل مرفق البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانُت ادلوكل إليهما مهمة تشغيل اآللية ادلالية
ادلنشأة بوجب ادلادة ُّ ،كمدل فعالية أداء مرفق البيئة العادلية كقدرتو على التصدم لبلحتياجات ادلتغَتة
لؤلطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية .كيتخذ مؤسبر األطراؼ ،بناءن على ىذه
االستعراضات ،االجراءات ادلناسبة لتحسُت فعالية ىذه اآللية.
ُٓ  -كعند قياـ مؤسبر األطراؼ بالتحضَت الستعراض أداء مرفق البيئة العادلية بوصفو أحد الكيانُت ادلوكل
إليهما مهمة تشغيل اآللية ادلالية ادلنشأة دبوجب االتفاقية ،يأخذ ادلؤسبر بعُت االعتبار ،كحبسب االقتضاء ،تقارير
مكتب التقييم ادلستقل التابع دلرفق البيئة العادلية كآراء ادلرفق .كيتشاكر مكتب التقييم ادلستقل التابع دلرفق البيئة
العادلية ،حبسب االقتضاء ،مع أمانة االتفاقية عند إعداد تقييمات أنشطة مرفق البيئة العادلية ادلتعلقة بالزئبق.
ُٔ  -كيقوـ مؤسبر األطراؼ ،بناء على االستعراضات ادلذكورة أعبله ،بإببلغ اجمللس بادلقررات ذات الصلة
اليت يتخذىا مؤسبر األطراؼ نتيجة ذلذه االستعراضات ،كذلك لتحسُت أداء كفعالية مرفق البيئة العادلية يف
مساعدة األطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف تنفيذ االتفاقية.
التعاون بين األمانتين
ُٕ  -تعمل أمانة االتفاقية كأمانة مرفق البيئة العادلية على التواصل كالتعاكف فيما بينهما كتتشاكراف بانتظاـ،
لتيسَت فعالية مرفق البيئة العادلية يف مساعدة األطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية.
ُٖ  -كبوجو خاص ،تيدعى أمانة االتفاقية ،كفقان لدكرة مشاريع مرفق البيئة العادلية ،إىل تقدًن التعليقات على
مقًتحات ادلشاريع ادلتعلقة بالزئبق قيد النظر إلدراجها يف برنامج العمل ادلقًتح ،كخباصة فيما يتعلق باتساؽ
مقًتحات ادلشاريع مع التوجيهات ادلقدمة من مؤسبر األطراؼ.
ُٗ  -كتتشاكر أمانتا االتفاقية كمرفق البيئة العادلية فيما بينهما بشأف مشاريع نصوص الوثائق ادلتعلقة باالتفاقية
كمرفق البيئة العادلية معان كذلك قبل إصدار النصوص النهائية لتلك الوثائق ،كتأخذاف يف االعتبار كل التعليقات
عند كضع صيغتها النهائية.
َِ  -كتيتاح لبلطبلع الوثائق الرمسية دلرفق البيئة العادلية ،دبا يف ذلك ادلعلومات ادلتعلقة بأنشطة ادلشاريع،
ككذلك الوثائق الرمسية لبلتفاقية على ادلوقع الشبكي لكل منهما.
التمثيل المتبادل
ُِ  -ييدعى ،على أساس متبادؿ ،شلثلو مرفق البيئة العادلية حلضور اجتماعات مؤسبر األطراؼ كىيئاتو الفرعية
ذات الصلة ،كما ييدعى شلثلو االتفاقية حلضور اجتماعات اجمللس كاجلمعية ،كغَتىا من االجتماعات ذات
الصلة ،حسب االقتضاء.
التعديالت
ِِ  -جيوز تعديل مذكرة التفاىم احلالية يف أم كقت باتفاؽ كتايب بُت مؤسبر األطراؼ كاجمللس.
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التفسير
ِّ  -إذا ثارت خبلفات حوؿ تفسَت مذكرة التفاىم ىذه ،يحياؿ ادلوضوع ،كلما كاف ذلك مبلئمان ،إىل مؤسبر
األطراؼ كرللس مرفق البيئة العادلية للنظر فيو .كيبذؿ مؤسبر األطراؼ كاجمللس قصارل جهودمها للتوصل إىل حل
مقبوؿ لدل الطرفُت.
بدء النفاذ
ِْ  -يبدأ نفاذ مذكرة التفاىم ىذه عندما ييوافق عليها مؤسبر األطراؼ كاجمللس.

النسحاب
ِٓ  -جيوز ألم من مؤسبر األطراؼ أك اجمللس إهناء مذكرة التفاىم ىذه يف أم كقت دبوجب إخطار كتايب
لآلخر .كيسرم اإلهناء بعد ستة أشهر من اإلخطار بو كال يؤثر على شرعية أك مدة األنشطة اليت يشرع يف
تنفيذىا قبل ىذا اإلهناء للمذكرة.
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المرفق الخامس
مشروع المبادئ التوجيهية لمرفق البيئة العالمية بشأن الستراتيجيات والسياسات الشاملة
واألولويات البرنامجية ،وأىلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها ،فضالً عن القائمة
اإلرشادية لفئات األنشطة التي يمكن أن تحصل على دعم من الصندوؽ الستئماني لمرفق البيئة
العالمية
ُ  -عمبلن بادلادة ُّ من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،هتدؼ ىذه ادلبادئ التوجيهية إىل مساعدة مرفق
البيئة العادلية يف أداء دكره بوصفو أحد الكيانات ادلػيوكل إليها تشغيل اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا.

أولً  -أىلية الحصول على الموارد المالية واستخدامها
ِ  -لكي يكوف البلد مؤىبلن للحصوؿ على التمويل من الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية بوصفو
أحد الكيانات اليت تتكوف منها اآللية ادلالية التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،جيب أف يكوف ىذا البلد طرفان يف
االتفاقية كأف يكوف من البلداف النامية ،أك البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ.
ّ  -كاألنشطة ادلؤىلة للحصوؿ على التمويل من الصندكؽ االستئماين للمرفق ىي األنشطة اليت ترمي إىل
ربقيق أىداؼ االتفاقية كاليت تتسق مع ىذه ادلبادئ التوجيهية.
ْ [ -كالدكؿ ادلوقعة على االتفاقية مؤىلة للحصوؿ على سبويل من مرفق البيئة العادلية فيما خيص األنشطة
التمكينية ،شريطة أف تقوـ أم دكلة من ىذه الدكؿ ادلوقعة بتنفيذ خطوات ذات مغزل من أجل أف تصبح طرفان
يف االتفاقية ،على ضلو ديكن إثباتو بواسطة خطاب موجو من الوزير ادلعٍت إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم
ادلتحدة للبيئة ،كالرئيس التنفيذم كرئيس مرفق البيئة العادلية].

ثانياً  -الستراتيجيات والسياسات الشاملة
ٓ  -كفقان للفقرة ٕ من ادلادة ُّ من االتفاقية ،يقدـ الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية موارد مالية
جديدة كافية ديكن التنبؤ هبا كتتاح يف الوقت ادلناسب لتغطية تكاليف دعم تنفيذ االتفاقية ،كفقان دلا اتفق عليو
مؤسبر األطراؼ ،دبا يف ذلك التكاليف الناصبة عما يلي:
(أ)

األنشطة اليت تضطلع هبا البلداف دببادرة منها؛

(ب) األنشطة اليت تكوف متسقة مع األكلويات الربنارلية حسب ما ىي مبينة يف ادلبادئ التوجيهية
ذات الصلة اليت يوفرىا مؤسبر األطراؼ؛
(ج) أنشطة بناء القدرات ،كتعزيز استخداـ اخلربات احمللية كالوطنية ،حسب االقتضاء؛
(د)

األنشطة اليت تعزز أكجو التآزر مع رلاالت الًتكيز األخرل؛

(ق) األنشطة اليت تواصل تعزيز أكجو التآزر كادلنافع ادلشًتكة يف رلاؿ الًتكيز اخلاص بادلواد الكيميائية
كالنفايات؛
(ك) األنشطة اليت تعزز يهنج كآليات كترتيبات التمويل ادلتعدد ادلصادر ،دبا يف ذلك التمويل من
القطاع اخلاص ،حسب االقتضاء؛
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(ز) األنشطة اليت تعزز التنمية االجتماعية-االقتصادية ادلستدامة على الصعيد الوطٍت ،كالتخفيف
من كطأة الفقر ،كاألنشطة ادلتسقة مع الربامج الوطنية القائمة لئلدارة البيئية ادلستدامة كادلوجهة ضلو ضباية صحة
البشر كسبلمة البيئة.

ثالثاً  -األولويات البرنامجية
ٔ  -كفقان للفقرة ٕ من ادلادة ُّ من االتفاقية ،يوفر الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ادلوارد البلزمة
لتغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها للمنافع البيئية العادلية ،كالتكاليف الكاملة ادلتفق عليها لبعض األنشطة
التمكينية.
ٕ  -كينبغي بصفة خاصة منح األكلوية لؤلنشطة التالية عند تقدًن ادلوارد ادلالية لؤلطراؼ من البلداف النامية
كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية:
(أ) األنشطة التمكينية ،كبوجو خاص أنشطة التقييم األكيل التفاقية ميناماتا ،كخطط العمل الوطنية
بشأف تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛
يلي:

(ب) األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكاـ االتفاقية مع إيبلء األكلوية إىل تلك األنشطة اليت تقوـ دبا
’ُ‘ األنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانونان؛
’ِ‘ األنشطة اليت تيسر التنفيذ ادلبكر لبلتفاقية عند دخوذلا حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ
ادلعٍت؛
’ّ‘ األنشطة اليت تتيح زبفيض انبعاثات كإطبلقات الزئبق ،كتعاًف اآلثار الصحية كالبيئية
للزئبق.

ٖ  -كعند توفَت ادلوارد لنشاط ما ،ينبغي أف يأخذ مرفق البيئة العادلية يف االعتبار التخفيضات احملتملة يف
الزئبق اليت يكفلها ىذا النشاط ادلقًتح مقارنة بتكاليفو كفقان للفقرة ٖ من ادلادة ُّ من االتفاقية.

رابعاً  -القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة التي يمكن أن تحصل على الدعم
ألف  -األنشطة التمكينية
-1

التقييمات األولية لتفاقية ميناماتا

-1

إعداد خطط العمل الوطنية بشأن تعدين الذىب الحرفي والضيق النطاؽ وفقاً للفقرة  3من المادة 7
والمرفق جيم

-3

األنواع األخرى من األنشطة التمكينية وفقاً لما اتفق عليو مؤتمر األطراؼ

-1

األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام التفاقية ذات الصلة باللتزامات الملزمة قانوناً

باء  -األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام التفاقية

ٗ  -عند توفَت ادلوارد ادلالية لؤلطراؼ ادلؤىلة للحصوؿ على الدعم لؤلنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكاـ
االتفاقية ،ينبغي أف يضع مرفق البيئة العادلية األكلوية لؤلنشطة ذات الصلة بااللتزامات ادللزمة قانونان لؤلطراؼ
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دبوجب االتفاقية ،كينبغي أف يأخذ يف االعتبار مستويات التخفيض احملتملة للزئبق من النشاط ادلقًتح مقارنةن
بتكاليفو .كديكن ذلذه األنشطة أف تشمل تلك ادلتعلقة باجملاالت التالية ،ادلدرجة بدكف ترتيب معُت:

-1



مصادر اإلمداد بالزئبق كالتجارة فيو؛



ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق؛



عمليات التصنيع اليت ييستخدـ فيها الزئبق أك مركباتو؛



تعدين الذىب احلريف كالضيق النطاؽ؛



االنبعاثات؛



اإلطبلقات؛



التخزين ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق ،خببلؼ نفايات الزئبق؛



نفايات الزئبق؛



تقدًن التقارير؛



بناء القدرات ذات الصلة ،كادلساعدات التقنية كنقل التكنولوجيا فيما يتعلق دبا ذكر أعبله.

األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام التفاقية التي تيسر التنفيذ المبكر لالتفاقية عند دخولها حيز النفاذ
بالنسبة للطرؼ المعني
َُ  -عند النظر يف األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكاـ االتفاقية اليت تيسر التنفيذ ادلبكر لبلتفاقية عند دخوذلا
حيز النفاذ ،ينبغي أف ينظر مرفق البيئة العادلية أيضان يف تقدًن الدعم لؤلنشطة اليت قد تساىم بقدر كبَت يف
استعداد الطرؼ لتنفيذ االتفاقية عند دخوذلا حيز النفاذ بالنسبة للبلد ،على الرغم من أهنا ليست موضوعان اللتزاـ
قانوين دبوجب االتفاقية.
ُُ  -كضمن سياؽ كالية مرفق البيئة العادلية ،ديكن ذلذه األنشطة أف تشمل ،ضمن صبلة أمور ،الدعم
للنواحي التالية:
(أ) بالنسبة لبلنبعاثات ،كضع األطراؼ اليت لديها مصادر انبعاثات ذات صلة ،للخطط الوطنية
اليت ربدد التدابَت اليت ينبغي ازباذىا للتحكم يف االنبعاثات كأىدافها كغاياهتا كنتائجها ادلتوقعة؛
(ب) بالنسبة لئلطبلقات ،كضع األطراؼ اليت لديها مصادر إطبلقات ذات صلة ،للخطط الوطنية
اليت ربدد التدابَت اليت ينبغي ازباذىا للتحكم يف اإلطبلقات كأىدافها كغاياهتا كنتائجها ادلتوقعة؛
(ج) بالنسبة للمواقع ادللوثة ،بناء القدرات على كضع االسًتاتيجيات اليت هتدؼ إىل ربديد كتقييم
ادلواقع ادللوثة بالزئبق أك مركباتو ،مع معاجلة ىذه ادلواقع ،حسب االقتضاء؛
(د)

تبادؿ ادلعلومات؛

(ق) اإلعبلـ كإذكاء الوعي كالتثقيف؛
(ك) التعاكف من أجل تطوير كربسُت البحث كالتطوير كالرصد؛
(ز)
80
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األنشطة الرامية إلى تنفيذ أحكام التفاقية التي تتيح الحد من انبعاثات وإطالقات الزئبق ،وتعالج اآلثار
الصحية والبيئية للزئبق
ُِ  -قد تتضمن أنشطة تنفيذ أحكاـ االتفاقية اليت تتيح احلد من انبعاثات كإطبلقات الزئبق ،كتعاًف اآلثار
الصحية كالبيئية للزئبق األنشطة ذات الصلة باألحكاـ ادللزمة قانونان كاألحكاـ غَت ادللزمة قانونان على حد سواء،
مع إعطاء األكلوية لؤلحكاـ ادللزمة قانونان ادلشار إليها أعبله ،اليت تتفق مع كالية مرفق البيئة العادلية يف تقدًن
ادلنافع البيئية العادلية كتعكس اسًتاتيجية ادلرفق يف رلاؿ الًتكيز اخلاص بادلواد الكيميائية كالنفايات.

خامساً  -الستعراض من جانب مؤتمر األطراؼ
ُّ  -كفقان للفقرة ُُ من ادلادة ُّ ،سيستعرض مؤسبر األطراؼ يف موعد أقصاه تاريخ اجتماعو الثالث،
كعلى أساس منتظم بعد ذلك ،مستول التمويل ،كادلبادئ التوجيهية اليت قدمها مؤسبر األطراؼ دلرفق البيئة العادلية
بوصفو أحد الكيانات ادلػيوكل إليها تشغيل اآللية اليت أينشئت دبوجب ىذه ادلادة ،كما سيستعرض فعالية ىذه
اآللية كقدرهتا على تلبية االحتياجات ادلتغَتة لؤلطراؼ من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة
انتقالية .كعلى أساس ىذا االستعراض ،سيتخذ مؤسبر األطراؼ اإلجراءات ادلبلئمة لتحسُت فعالية اآللية ادلالية،
بوسائل منها ربديث التوجيهات اليت قدمها ادلؤسبر للمرفق ككضع أكلويات ذلا عند االقتضاء.
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المرفق السادس
أولً  -مشروع مقرر بشأن البرنامج الدولي المحدد لدعم بناء القدرات والمساعدات التقنية
إف مؤسبر األطراؼ،
إذ يشَت إىل ادلادة ُّ من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كاليت تنشئ آلية مالية لدعم األطراؼ من البلداف
النامية كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا دبوجب االتفاقية ،كإىل أف اآللية تضم
الصندكؽ االستئماين دلرفق البيئة العادلية ،كبرنارلان دكليان زلددان لتوفَت الدعم لبناء القدرات كادلساعدات التقنية،
كإذ يشَت أيضان إىل الفقرة ٔ من القرار ِ ادلتعلق بالًتتيبات ادلالية للوثيقة اخلتامية كالصادر عن مؤسبر
ادلفوضُت التابع التفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،كالذم طلب ادلؤسبر فيو إىل جلنة التفاكض احلكومية الدكلية أف
تضع صكان ملزمان قانونيان بشأف الزئبق ك’’أف تضع مقًتحان بشأف ادلؤسسة ادلضيفة للربنامج الدكيل احملدد دبا يف
ذلك أم ترتيبات ضركرية مع ادلؤسسة ادلضيفة فضبلن عن التوجيهات بشأف عمليات ىذا الربنامج كمدتو ،كذلك
لكي ينظر فيو مؤسبر األطراؼ ،خبلؿ اجتماعو األكؿ‘‘،
للبيئة؛

ُ -يقرر أف ادلؤسسة ادلضيفة ادلشار إليها يف الفقرة ٗ من ادلادة ُّ سيوفرىا برنامج األمم ادلتحدة

ِ -يوافق على ترتيبات االستضافة البلزمة فضبلن عن التوجيهات بشأف عمليات الربنامج كمدتو على
النحو الوارد يف التذييل ادللحق هبذا ادلقرر؛
احملدد؛

ّ -يطلب إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة إنشاء صندكؽ استئماين للربنامج الدكيل

ْ -يطلب إىل ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة تنفيذ ترتيبات اإلدارة على النحو الوارد يف
التذييل ادللحق هبذا ادلقرر.
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التذييل
ترتيبات الستضافة ،والتوجيهات المتعلقة بعمليات البرنامج الدولي المحدد ومدتو
ألف  -ترتيبات اإلدارة للبرنامج الدولي المحدد
ُ  -يقدـ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة الدعم اإلدارم للربنامج من خبلؿ زبصيص ادلوارد
البشرية كغَتىا من ادلوارد عن طريق [برنامج األمم ادلتحدة للبيئة(ّ)] [أمانة اتفاقية ميناماتا].
ِ [ -لتيسَت ترتيبات االستضافة ،توضع مذكرة تفاىم بُت مؤسبر األطراؼ يف االتفاقية كبرنامج األمم ادلتحدة
للبيئة ربدد بصورة كاضحة ،صبلة مسائل منها ،األدكار كادلسؤكليات ،كالرسوـ الفعالة من حيث التكلفة (الرسوـ
اإلدارية) كإطار ادلساءلة كمتطلبات اإلببلغ].
كينشئ مؤسبر األطراؼ [رللسان تنفيذيان] [جلنة معنية بالربنامج الدكيل احملدد] ،لئلشراؼ على توجيهاتو كتنفيذىا
دبا يف ذلك ازباذ القرارات بشأف ادلشاريع كإدارة ادلشاريع.
باء -

التوجيهات المتعلقة بالبرنامج الدولي المحدد

-1

النطاؽ
ّ-

-1

يهدؼ الربنامج الدكيل احملدد إىل دعم بناء القدرات كادلساعدات التقنية كفقان للفقرة ٔ (ب) من ادلادة ُّ.

األىلية
ْ  -األطراؼ من البلداف النامية كاألطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ىي األطراؼ ادلؤىلة للحصوؿ
على ادلوارد يف إطار اآللية ادلالية كفقان للفقرة ٓ من ادلادة ُّ من االتفاقية .كينبغي أف يأخذ الربنامج الدكيل
احملدد يف احلسباف بشكل كامل االحتياجات احملددة كالظركؼ اخلاصة لؤلطراؼ من الدكؿ اجلزرية الصغَتة
النامية كأقل البلداف منوان كفقان للفقرة ْ من ادلادة ُّ.
ٓ  -كالبلداف غَت األطراؼ ليست مؤىلة للتقدـ بطلبات التمويل كلكن ديكنها ادلشاركة يف بعض األنشطة
اليت يقوـ هبا الربنامج الدكيل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراؼ على أساس كل حالة على حدة.
ٔ  -كلدل عرض ادلشاريع ،ديكن أف تنظر األطراؼ ادلؤىلة يف مشاركة ككاالت التنفيذ كاإلصلاز أك اجلهات
الفاعلة األخرل ،مثل ادلنظمات غَت احلكومية كادلراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية التفاقية بازؿ بشأف التحكم يف
نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة.

-3

العمليات
ٕ-

جيرم توجيو الربنامج الدكيل احملدد يف عملياتو على النحو التايل .كينبغي لو:

(أ) أف يكوف موجهان قطريان كيأخذ يف االعتبار األكلويات الوطنية كادللكية على الصعيد القطرم
كالتنفيذ ادلستداـ لبللتزامات دبوجب االتفاقية؛
(ب) أف يكفل التكامل كيتجنب االزدكاجية مع الًتتيبات القائمة األخرل لتوفَت بناء القدرات
كالدعم التقٍت ،كخاصة مع مرفق البيئة العادلية كالربنامج اخلاص لدعم التعزيز ادلؤسسي على ادلستول الوطٍت من
(ّ) برنامج األمم ادلتحدة للبيئة شعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد ،فرع ادلواد الكيميائية كالنفايات.
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أجل تنفيذ اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ،كاتفاقية ركترداـ
ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات معينة خطرة متداكلة يف التجارة
الدكلية ،كاتفاقية استكهومل ،كاتفاقية ميناماتا ،كالنهج االسًتاتيجي لئلدارة الدكلية للمواد الكيميائية ككذلك أطر
ادلساعدة األخرل القائمة؛
(ج) أف يعمل بناء على الدركس ادلستفادة كأف يشارؾ على ادلستويُت الوطٍت كاإلقليمي بوسائل منها
تشجيع التعاكف بُت بلداف اجلنوب؛
(د) أف يتسق مع النهج ادلتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية كالنفايات من حيث
صلتو بتنفيذ االتفاقية.
-4

الموارد
ٖ  -ستشمل ادلوارد اخلاصة بالربنامج الدكيل احملدد ادلسامهات ادلالية كالعينية كاخلربات .كجيرم التشجيع على
تقدًن ادلسامهات ب ادلوارد من طائفة عريضة من ادلصادر .كيشمل ذلك صبيع أطراؼ اتفاقية ميناماتا اليت لديها
القدرة على ادلسامهة ،فضبلن عن غَت ذلك من اجلهات صاحبة ادلصلحة ادلعنية دبا يف ذلك احلكومات كالقطاع
اخلاص ،كادلؤسسات كادلنظمات غَت احلكومية كادلنظمات احلكومية الدكلية ،كاألكساط األكادديية كغَت ذلك من
اجلهات الفاعلة يف اجملتمع ادلدين؛
ٗ  -ينبغي أف تضع األمانة اسًتاتيجية لتعبئة ادلوارد للربنامج الدكيل احملدد ،بالتشاكر مع [اجمللس التنفيذم]
[جلنة الربنامج الدكيل احملدد] بغرض إصلاز ىدؼ االتفاقية كاجتذاب طائفة كاسعة من ادلاضلُت ،كذلك باالعتماد
على الدركس ادلستفادة يف رلاالت أخرل .كينبغي أف يشمل ذلك النهج اليت هتدؼ إىل االستفادة من ادلوارد ،دبا
يف ذلك ادلواد العينية ،كمن اجلهات الفاعلة من غَت الدكؿ.
َُ  -ديكن توفَت مصادر أخرل للموارد للربنامج الدكيل احملدد من خبلؿ تنسيقو مع الربامج كادلبادرات
األخرل ذات الصلة دبا يف ذلك:
شلكنان؛

(أ)

الركابط مع الربامج كادلبادرات القائمة سعيان إىل احلصوؿ على ادلنافع ادلشًتكة كلما كاف ذلك

(ب) تشجيع الشراكات كاالستفادة منها كالتعاكف حسب االقتضاء باالعتماد على الدركس ادلستفادة
من االتفاقيات األخرل.
جيم  -المدة
ُُ  -سيكوف الربنامج الدكيل احملدد مفتوحان لتلقي ادلسامهات الطوعية كطلبات احلصوؿ على الدعم [لفًتة
زمنية زلدكدة] [لفًتة غَت زلدكدة] [لفًتة جيرم ربديدىا كجزء من استعراض اآللية ادلالية كفقان للفقرة ُُ من
ادلادة ُّ].
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ثانياً  -رسم تخطيطي يبين خيارات اإلدارة لكل موقع محتمل للبرنامج الدولي المحدد ضمن برنامج البيئة
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المرفق السابع
مشروع نموذج إبالغ لتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
تقديم التقارير عن التدابير الواجب اتخاذىا لتنفيذ أحكام التفاقية ،وعن فعالية ىذه التدابير وما تواجهو
األطراؼ من تحديات
تعليمات
عمبلن بادلادة ُِ من اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق ،على كل طرؼ يف االتفاقية أف يقدـ تقاريره إىل مؤسبر
األطراؼ عن التدابَت اليت ازبذىا لتنفيذ أحكاـ االتفاقية كعن مدل فعالية تلك التدابَت كعن التحديات
احملتملة اليت قد تواجهو يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
كيطلب من األطراؼ أف تستخدـ منوذج تقدًن التقارير ادلرفق لتقدًن تقاريرىا كفقان للمادة ُِ .كيديكن
ربميل النسخة اإللكًتكنية للنموذج من الصفحة الرئيسية لبلتفاقية .http://www.mercuryconvention.org
كما يديكن طلب النسخ ادلطبوعة كالنسخ اإللكًتكنية ادلسجلة على قرص مدمج من األمانة (ييرجى
االطبلع أدناه على البيانات اخلاصة بالعنواف) .كبعد تقدًن كل طرؼ لتقريره األكؿ ،ستقوـ األمانة بإرساؿ
نسخة إلكًتكنية من التقرير السابق إىل الطرؼ ،لكي جيرم ربديثو حسب االقتضاء.
كيطلب اجلزء ألف من منوذج تقدًن التقارير معلومات عامة عن الطرؼ الذم يقدـ لو منوذج التقرير ،مثل
االسم كبيانات االتصاؿ دبسؤكؿ االتصاؿ الوطٍت الذم يقدـ التقرير باسم الطرؼ .كمن ادلتوقع أف يكوف
الطرؼ قد رشح ىذا ادلسؤكؿ كفقان للفقرة ْ من ادلادة ُٕ من االتفاقية .كمن األمهية دبكاف تقدًن كافة
ادلعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف ربديد منوذج التقرير الذم استوفيت بياناتو.
كيطلب اجلزء باء من منوذج التقرير معلومات عن التدابَت اليت ازبذىا الطرؼ ادلبلِّغ لتنفيذ األحكاـ ذات
الصلة من اتفاقية ميناماتا ،كعن فعالية تلك التدابَت يف ربقيق أىداؼ االتفاقية[ .مع مبلحظة أف األسئلة
تشجع
ادلشار إليها كػ”معلومات إضافية“ تعود اإلجابة عليها إىل تقدير الطرؼ ادلبلِّغ ،كلكن األطراؼ َّ
بقوة على استكماؿ ىذه اجلوانب عندما تتوفر لديها ادلعلومات ذات الصلة بادلوضوع][ ].
كيشار إىل أف فعالية تدابَت التنفيذ اليت يذكرىا الطرؼ مستقلة عن تقييم فعالية ادلعاىدة دبوجب ادلادة ِِ.
كينبغي تقدًن كصف لفعالية تدابَت التنفيذ بناء على احلالة اخلاصة لؤلطراؼ كقدراهتا ،كعلى الرغم من ذلك
جيب التعامل معها على ضلو متوافق قدر اإلمكاف يف تقرير كل طرؼ .كيف حالة عدـ توفر ادلعلومات
ادلطلوبة ،أك إذا رغب الطرؼ بتقدًن معلومات إضافية ،جيب اإلشارة إىل ذلك ،مع توضيح سبب ذلك.
ييتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على التحديات احملتملة يف ربقيق أىداؼ االتفاقية.
يتيح اجلزء داؿ فرصة التعليق على منوذج تقدًن التقارير كالتحسينات احملتملة فيو.

جيوز إرفاؽ معلومات إضافية الستكماؿ ادلعلومات ادلطلوبة.
يتعُت تقدًن مناذج التقارير إىل مؤسبر األطراؼ عن طريق أمانة اتفاقية ميناماتا .ىذا ،كيديكن طلب معلومات
أخرل إضافية كأيضان طلب ادلساعدة من األمانة على العنواف التايل:
أمانة اتفاقية ميناماتا
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

يستكمل الحقان

الصفحة الرئيسية على شبكة اإلنًتنت:
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الجزء ألف
اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق
التقرير الوطٍت عمبلن بادلادة ُِ

ُ -معلومات عن الطرؼ
اسم الطرؼ
تاريخ إيداعو لصك التصديق أك االنضماـ أك (اليوـ/الشهر/السنة)
ادلوافقة أك القبوؿ
تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ (اليوـ/الشهر/السنة)
ِ -معلومات عن جهة التنسيق الوطنية
اسم ادلؤسسة بالكامل
اسم ككظيفة مسؤكؿ االتصاؿ
العنواف الربيدم
رقم اذلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكًتكين
ادلوقع الشبكي
ّ -معلومات عن مسؤكؿ االتصاؿ ادلتقدـ بنموذج التقرير يف حاؿ اختلف عن صاحب البيانات ادلذكورة أعبله
اسم ادلؤسسة بالكامل
اسم ككظيفة مسؤكؿ االتصاؿ
العنواف الربيدم
رقم اذلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكًتكين
ادلوقع على شبكة الويب
يغطي التقرير األكؿ الفًتة من (اليوـ/الشهر/السنة) إىل
ْ -الفًتة ادلبلغ عنها يف التقرير
ٓ-

تاريخ تقدًن التقرير

(اليوـ/الشهر/السنة)
(اليوـ/الشهر/السنة)
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الجزء باء

*المادة  :3مصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيو
ُ -ىل لدل الطرؼ أم مناجم الستخراج الزئبق األكيل كانت تعمل داخل أراضيو يف تاريخ بدء نفاذ ىذه
االتفاقية بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ّ)
[* تواتر تقدًن التقارير فًتة أربع سنوات أك أقل].
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى ذكر:

التاريخ ادلتوقع إلغبلؽ ادلنجم/ادلناجم( :الشهر ،السنة) أك

(أ)

(ب)

التاريخ الذم أغلق فيو ادلنجم/ادلناجم ( :الشهر ،السنة)

(ج)

*رلموع الكمية اليت جرل استخراجها ________ طن سنويان

ِ -ىل لدل الطرؼ أم مناجم للزئبق األكيل تعمل حاليان ،كمل تكن تعمل عند تاريخ بدء نفاذ ىذه االتفاقية
بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ّ ،الفقرة ُُ)
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم يرجى التوضيح
ّ -ىل سعى الطرؼ إىل ربديد ما يقع على أراضيو من ادلخزكنات ادلنفردة من الزئبق أك مركباتو اليت تتجاكز
َٓ طنان مًتيان كمصادر إمدادات الزئبق اليت تولد سلزكنات تزيد عن َُ أطناف مًتية يف السنة؟ (الفقرة ٓ)
نعم
ال
أ)

إذا أجاب الطرؼ بنعم على السؤاؿ ّ أعبله:
’ُ‘

يرجى إرفاؽ نتائج تلك ادلساعي أك اإلشارة إىل ادلوقع الذم تتاح فيو على شبكة اإلنًتنت.

’ِ‘

يرجى تقدًن أم معلومات تتعلق بذلك يف حالة توفرىا ،على سبيل ادلثاؿ فيما يتعلق باستخداـ
سلزكنات أك مصادر الزئبق تلك كالتخلص منها.

ب) إذا أجاب الطرؼ بػ ال على السؤاؿ أعبله ،يرجى التوضيح.

ْ -ىل لدل الطرؼ زئبق فائض ناتج من كقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور كالقلويات؟ (الفقرة ٓ (ب)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى توضيح التدابَت اليت ازبذت للتخلص من الزئبق الفائض كفقان للمبادئ
تؤدم
التوجيهية لئلدارة السليمة بيئيان ادلشار إليها يف الفقرة ّ (أ) من ادلادة ُُ ،كباستخداـ عمليات ال ٌ
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إىل االسًتداد أك إعادة التدكير أك االستخبلص أك االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة( .الفقرة
ٓ (ب) ،الفقرة ُُ).
ٓ -ىل حصل الطرؼ على ادلوافقة أك اعتمد على إخطار عاـ بادلوافقة ،كفقان للمادة ّ ،كدبا يف ذلك أم
شهادات مطلوبة من ادلستوردين غَت األطراؼ ،من أجل تصدير الزئبق من أراضي الطرؼ يف الفًتة ادلشمولة
بالتقرير (الفقرة ٔ ،الفقرة ٕ)
نعم ،صادرات لؤلطراؼ:
نعم ،صادرات لغَت األطراؼ:
ال
يف حالة اإلجابة بنعم
أ) كقد قدـ الطرؼ نسخان إىل األمانة ،فليست ىناؾ حاجة إىل معلومات إضافية.
إذا مل يسبق للطرؼ تقدًن ىذه النسخ ،فهو يوصى بالقياـ بذلك.
كيف غَت ذلك من احلاالت ،يرجى تقدًن معلومات مناسبة أخرل تبُت استيفاء الشركط األخرل الواردة يف
الفقرة ٔ من ادلادة ّ.
كيرجى تقدًن ادلعلومات ،يف حالة توفرىا ،عن استخداـ الزئبق ادلصدَّر.
إذا كانت الصادرات تستند إىل إخطار عاـ كفقان للفقرة ٕ من ادلادة ّ ،يرجى اإلشارة ،إذا
ب)
َّ
ادلصدرة كإىل أم أحكاـ أك شركط معنية بادلوضوع ترد يف
توفرت ادلعلومات ،إىل الكمية اإلصبالية
اإلخطار العاـ كتتعلق باالستخداـ.
[ٓ  -بديلة يف حالة عمليات االستَتاد من أجل التجارة مع غَت األطراؼ ،ىل قدـ ادلستورد غَت الطرؼ
شهادات تفيد بأف الزئبق ليس من ادلصادر احملددة دبوجب الفقرة ّ أك الفقرة ٓ (ب) من ادلادة ّ؟ (الفقرة ٖ،
الفقرة ٗ).
نعم
ال
مل ذبر عمليات استَتاد من غَت األطراؼ
قاـ الطرؼ بتطبيق الفقرة ٗ من ادلادة ّ
يف حالة اإلجابة بنعم كقياـ الطرؼ بتقدًن نسخ إىل األمانة ،ال تطلب معلومات إضافية .كإذا مل يقم
الطرؼ بتقدًن ىذه النسخ ،فهو يوصي بالقياـ بذلك.
كإذا قاـ الطرؼ بتطبيق الفقرة ٗ من ادلادة ّ ،ىل قدـ الطرؼ ادلعلومات عن كميات الزئبق الواردة من
غَت األطراؼ كبلداف ادلنشأ ذلا؟]
[يرجى تقدًن ادلعلومات يف حالة توفرىا عن الكميات[ ،كعن َّ
ادلصدرين كادلستوردين].
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[ٔ -ىل مسح الطرؼ باستَتاد الزئبق من جهة غَت طرؼ؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل قدمت اجلهة غَت الطرؼ شهادات تفيد بأف الزئبق ليس من ادلصادر احملددة
يف الفقرة ّ أك الفقرة ٓ (ب) من ادلادة ّ؟ (الفقرة ٖ).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بال ،يرجى التوضيح]
[ٕ -ىل احتج الطرؼ بالفقرة ٗ من ادلادة ّ ،كقرر عدـ تطبيق الفقرة ٖ؟ (الفقرة ٗ).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل قدـ الطرؼ إىل األمانة إخطاران بقرار عدـ تطبيق الفقرة ٖ؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بال ،يرجى التوضيح]
[ٖ -ىل لديكم أية تعليقات عامة أخرل بشأف ادلادة ّ؟]
المضاؼ إليها الزئبق
المادة  :4المنتجات ُ

ُ -ىل ازبذ الطرؼ أية تدابَت مناسبة من أجل عدـ السماح بتصنيع أك استَتاد أك تصدير ادلنتجات
ادلضاؼ إليها الزئبق كادلدرجة يف اجلزء األكؿ من ادلرفق ألف من االتفاقية بعد تاريخ التخلص التدرجيي احملدد
لتلك ادلنتجات؟ (الفقرة ُ).
(يف حالة تنفيذ الطرؼ للفقرة ِ ،يرجى االنتقاؿ مباشرة إىل السؤاؿ ِ).
نعم
ال
يف حاؿ اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن التدابَت.

يف حاؿ اإلجابة بال ،ىل ىس ِّجل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمبلن بادلادة ٔ؟
نعم
ال
يف حاؿ اإلجابة بنعم ،خبصوص أم منتجات؟ (ييرجى سرد قائمة هبا) (الفقرة ُ ،كالفقرة ِ (د)).
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ِ -يف حالة اإلجابة بنعم( ،تنفيذ الفقرة ِ من ادلادة ْ):
(الفقرة ِ).
ىل قدَّـ الطرؼ إىل مؤسبر األطراؼ تقريران يف أكؿ فرصة يتضمن كصفان للتدابَت أك االسًتاتيجيات اليت نفذىا ،دبا
يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت ربققت؟ (الفقرة ِ(أ)).
نعم
ال
ىل نىػفَّذ الطرؼ تدابَت أك اسًتاتيجيات ترمي إىل احلد من استخداـ الزئبق يف أم منتجات يمدرجة يف اجلزء
األكؿ من ادلرفق ألف ،كمل يتم بعد احلصوؿ على قيمة احلد األدىن ذلا؟ (الفقرة ِ(ب)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.

ىل نظر الطرؼ يف ازباذ تدابَت إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟ (الفقرة ِ(ج)).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.

ّ -ىل ازبذ الطرؼ تدبَتين اثنُت أك أكثر فيما خيص ادلنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق ادلدرجة يف اجلزء الثاين
من ادلرفق ألف كفقان لؤلحكاـ الواردة فيو؟ (الفقرة ّ).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.

ْ -ىل ازبذ الطرؼ التدابَت البلزمة دلنع إدخاؿ منتجات مضاؼ إليها الزئبق ال ييسمح بتصنيعها أك
استَتادىا أك تصديرىا دبوجب ادلادة ْ يف منتجات يرلمعة؟ (الفقرة ٓ).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.

ٓ -ىل عمل الطرؼ على الثٍت عن التصنيع أك التوزيع التجارم للمنتجات ادلضاؼ إليها الزئبق اليت ال
يشملها أم استعماؿ معركؼ ،كذلك كفقان للفقرة ٔ من ادلادة ْ؟ (الفقرة ٔ).
نعم
ال
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يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن تلك التدابَت.

يف حالة اإلجابة بال ،ىل كاف ىناؾ تقدير دلخاطر كفوائد ال يػمنتىج يظهر أنو يعود بفوائد على البيئة أك
صحة اإلنساف؟ كىل قدـ الطرؼ معلومات لؤلمانة ،حسب االقتضاء ،عن أم يمنتىج من ىذا القبيل؟
نعم.
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر اسم ادلنتىج :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ٔ -ىل لديكم أية تعليقات عامة أخرل بشأف ادلادة ْ؟
المادة  :5عمليات التصنيع التي يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

ُ -ىل توجد مرافق داخل أراضي الطرؼ تستخدـ الزئبق أك مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف
ادلرفق باء من اتفاقية ميناماتا كفقان للفقرة ٓ (ب) من ادلادة ٓ من االتفاقية؟ (الفقرة ٓ).
نعم
ال

ال أعرؼ (ييرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن التدابَت ادلتخذة بصدد انبعاثات كإطبلقات الزئبق أك
مركبات الزئبق اليت تصدر من تلك ادلرافق.
يرجى تقدًن ادلعلومات ،إذا كانت متاحة ،عن عدد كنوع ادلرافق كالكمية السنوية التقديرية للزئبق أك
مركبات الزئبق ادلستخدمة يف تلك ادلرافق.
يرجى تقدًن معلومات عن كميات الزئبق (باألطناف ادلًتية) اليت تستخدـ يف العمليات ادلدرجة يف البندين
األكؿ كالثاين الواردين يف اجلزء الثاين من ادلرفق باء خبلؿ السنة األخَتة من الفًتة ادلشمولة بالتقرير.
ِ -ىل ىناؾ تدابَت معموؿ هبا دلنع استخداـ الزئبق أك مرٌكبات الزئبق يف عمليات التصنيع ادلدرجة يف اجلزء
األكؿ من ادلرفق باء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك ادلرفق لفرادل العمليات؟ (الفقرة ِ،
الفقرة ٓ (ب)).
إنتاج الكلور كالقلويات:
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.

إنتاج األسيتالدىيد الذم ييستخدـ فيو الزئبق أك مركباتو كمواد حفازة:
نعم
ال
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ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت
سجل الطرؼ للحصوؿ على إعفاء عمبلن بادلادة ٔ؟
يف حالة اإلجابة بال عن أحد السؤالُت أعبله ،ىل َّ
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ألم عملية أك عمليات؟ (الرجاء سرد قائمة هبا)
ّ -ىل ىناؾ تدابَت معموؿ هبا لتقييد استخداـ الزئبق أك مرٌكبات الزئبق يف العمليات ادلدرجة يف اجلزء الثاين
من ادلرفق باء ،كفقان لؤلحكاـ احمل ٌددة فيو؟ (الفقرة ّ ،الفقرة ٓ (ب)).
إنتاج مونومر كلوريد الفينيل:
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.

ميثيبلت أك إيثيبلت الصوديوـ أك البوتاسيوـ:
نعم
ال

ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.

إنتاج البوليوريثاف باستخداـ مواد حفازة ربتوم على الزئبق
نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد ىذه ادلرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه التدابَت.

ْ -ىل ىناؾ أم استخداـ للزئبق أك دلرٌكبات الزئبق يف مرفق يستخدـ عمليات التصنيع الواردة يف ادلرفق باء،
كمل يكن موجودان قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ٔ).
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى توضيح الظركؼ.
ً
ستخدـ فيها الزئبق أك مرٌكبات الزئبق عن
ٓ -ىل مت تطوير أم مرفق يىستخدـ أم عملية تصنيع أخرل يي ى
عمد ،كمل يكن موجودان قبل تاريخ دخوؿ االتفاقية حيِّز النفاذ؟ (الفقرة ٕ).
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نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن ادلعلومات عن كيفية زلاكلة الطرؼ الثٍت عن ىذا التطوير أك تبُت أف
الطرؼ أثبت دلؤسبر األطراؼ الفوائد البيئية كالصحية الناصبة عنو ،كأنو ال توجد بدائل متاحة خالية من
الزئبق كرلدية تقنيان كاقتصاديان توفر ىذه ادلنافع.
والضيِّق النطاؽ
المادة  :7تعدين الذىب الحرفي َ
ىل ازبذت خطوات للحد من استخداـ الزئبق كمركبات الزئبق ،كالتخلص منها حيثما أمكن ،يف
ُ-
الضيِّق النطاؽ ،كدلنع انبعاثات كإطبلقات الزئبق يف البيئة الناصبة عن تعدين كمعاجلة
تعدين الذىب احلريف ك ى
الذىب بتلك الوسائل اخلاضعة ألحكاـ ادلادة ٕ يف أراضيكم؟ (الفقرة ِ).
نعم
ال
ال توجد يف أراضي الطرؼ عمليات لتعدين كمعاجلة الذىب بالوسائل احلرفية كعلى نطاؽ
ضيق زبضع ألحكاـ ادلادة ٕ ،كتستخدـ فيها ملغمة الزئبق
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات عن ىذه اخلطوات.

الضيِّق النطاؽ يف أراضيو ىو أكثر من كونو عدًن
ِ -ىل حدد الطرؼ أف تعدين كتصنيع الذىب احلريف ك ى
األمهية ،كأخطر األمانة بذلك؟
نعم

ال
يف حالة اإلجابة بال ،يرجى االنتقاؿ إىل ادلادة ٖ ادلتعلقة باالنبعاثات
ّ -ىل قاـ الطرؼ بوضع كتنفيذ خطة عمل كطنية كقدمها لؤلمانة( .الفقرة ّ (أ) كالفقرة ّ (ب)).
نعم
ال
جيرم العمل على ذلك
ْ -يرجى إرفاؽ أحدث استعراض لكم جيب إصلازه دبوجب الفقرة ّ (ج) من ادلادة ٕ ،إال إذا كاف موعده
مل حيل بعد.
ٓ -ىل تعاكف الطرؼ مع البلداف األخرل أك ادلنظمات الدكلية ادلعنية أك مع كيانات أخرل لتحقيق اذلدؼ
من ىذه ادلادة (الفقرة ْ)؟
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى تقدًن معلومات].
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المادة  :8النبعاثات
ُ -يرجى ربديد أم فئة من فئات مصادر االنبعاثات الواردة يف ادلرفق داؿ ،كاليت توجد بالنسبة ذلا مصادر
جديدة من انبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ِ (ج) من ادلادة ٖ.
كلكل فئة من فئات تلك ادلصادر اذكر التدابَت ادلعموؿ هبا ،دبا يف ذلك مدل فعالية تلك التدابَت ،ادلتخذة
لتنفيذ ما تتطلبو الفقرة ْ من ادلادة ٖ.
ىل اشًتط الطرؼ استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة أك أفضل ادلمارسات البيئية من أجل ضبط االنبعاثات
الناصبة عن مصادر جديدة كزبفيضها حيثما أمكن ذلك ،كخبلؿ فًتة أقصاىا ٓ سنوات بعد تاريخ دخوؿ
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟ (الفقرة ْ).
نعم
ال
ِ -يرجى ربديد أم فئة من فئات ادلصادر الواردة يف ادلرفق داؿ ،كاليت توجد بالنسبة ذلا مصادر قائمة
النبعاثات الزئبق أك مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ِ(ق) من ادلادة ٖ.
كبالنسبة لكل فئة من فئات تلك ادلصادر ،الرجاء اختيار كتقدًن تفاصيل بشأف التدابَت ادلنفذة يف إطار الفقرة ٓ
من ادلادة ٖ ،كتوضيح التقدـ الذم أحرزتو ىذه التدابَت يف احلد من االنبعاثات مع مركر الوقت يف أراضيكم.
كمي لضبط االنبعاثات ،كزبفيضها حيثما أمكن ذلك ،من ادلصادر ذات الصلة؛
ىدؼ ٌ
ً
القيىم احلدِّيٌة لبلنبعاثات بغية ضبط االنبعاثات ،كزبفيضها حيثما أمكن ذلك ،من ادلصادر ذات
الصلة؛
استخداـ أفضل التقنيات ادلتاحة/أفضل ادلمارسات البيئية لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة؛
ادللوثات ادلتعددة ديكن أف توفر منافع مشًتكة لضبط انبعاثات الزئبق؛
اسًتاتيجية لضبط ٌ

تدابَت بديلة لتخفيض االنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة.

ىل مت تنفيذ التدابَت بالنسبة للمصادر ادلوجودة يف إطار الفقرة ِ من ادلادة ٖ يف مدة مل تتجاكز َُ سنوات
بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرؼ؟
نعم
ال (يرجى التوضيح)
ىل أعد الطرؼ قائمة جرد لبلنبعاثات من ادلصادر ذات الصلة يف غضوف ٓ سنوات من دخوؿ
ّ-
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو؟ (الفقرة ٕ).
نعم

ال
مل يكن الطرؼ عضوان لفًتة ٓ سنوات
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىو تاريخ آخر ربديث لقائمة اجلرد؟
[يف حالة كوف ىذه ادلعلومات متاحة علنان ]،يرجى ذكر أين ديكن االطبلع على ىذا اجلرد [معلومات تكميلية].
[يف حالة عدـ كجود قائمة جرد كذلك  ،يرجى التوضيح].
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[ْ -ىل اختار الطرؼ كضع معايَت لتحديد ادلصادر ذات الصلة ادلشمولة ضمن فئة من فئات ادلصادر؟
(الفقرة ِ(ب)).




نعم 





ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح كيف أف ادلعايَت بالنسبة ألم فئة تشمل على األقل ٕٓ يف ادلائة
من االنبعاثات الصادرة من تلك الفئة كتوضيح كيف أخذ الطرؼ التوجيهات اليت اعتمدىا مؤسبر
األطراؼ يف احلسباف.
ٓ -ىل اختار الطرؼ إعداد خطة كطنية ربدد التدابَت اليت ستتخذ لضبط االنبعاثات من ادلصادر ذات
الصلة كالقيم ادلستهدفة كاألىداؼ كالنتائج ادلتوخاة منها؟ (الفقرة ّ).
نعم




ال (يرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،ىل قدـ الطرؼ خطتو الوطنية إىل مؤسبر األطراؼ دبوجب ىذه ادلادة يف فًتة ال
تتجاكز ْ سنوات بعد دخوؿ االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لطرفكم؟
نعم




ال (يرجى التوضيح)

المادة  :9اإلطالقات
ُ -ىل توجد داخل أراضي الطرؼ مصادر ذات صلة لئلطبلقات ،على النحو احملدد يف الفقرة ِ(ب) من
ادلادة ٗ؟ (الفقرة ْ).
نعم
ال
ال أعرؼ (ييرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى ذكر التدابَت ادلتخذة لضبط اإلطبلقات الصادرة من ادلصادر ذات
الصلة كبياف مدل فعالية تلك التدابَت( .الفقرة ٓ).
ِ -ىل كضع الطرؼ قائمة جرد لئلطبلقات من ادلصادر ذات الصلة يف غضوف ٓ سنوات من دخوؿ
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لو؟ (الفقرة ٔ).
نعم
ال توجد مصادر ذات صلة يف أراضي الطرؼ
مل يكن عضوان لفًتة ٓ سنوات
ال (يرجى التوضيح)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما ىو تاريخ آخر ربديث لقائمة اجلرد؟
يرجى ذكر أين ديكن االطبلع على ىذا اجلرد [معلومات تكميلية]
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المادة  :15التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق ،بخالؼ نفايات الزئبق

ُ -ىل ازبذ الطرؼ تدابَت لكفالة أف التخزين ادلؤقٌت للزئبق كمركبات الزئبق اليت ال سبثل نفايات كادلخصصة
الستخداـ مسموح بو لؤلطراؼ دبوجب االتفاقية ينفذ بطريقة سليمة بيئيان؟ (الفقرة ِ)
نعم
ال
ال أعرؼ (ييرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى ذكر التدابَت ادلتخذة لضماف تنفيذ مثل ذلك التخزين ادلؤقت بطريقة سليمة
بيئيان مع بياف مدل فعالية تلك التدابَت.

المادة  :11نفايات الزئبق[*]

ُ  -ىل مت تنفيذ التدابَت ادلبينة يف الفقرة ّ من ادلادة ُُ بالنسبة لنفايات الزئبق اليت تعود إىل الطرؼ؟
(الفقرة ّ )
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى ذكر التدابَت ادلنفذة كفقان للفقرة ّ ،كيرجى أيضا بياف مدل فعالية
تلك التدابَت.
[ىل توجد مرافق إلدارة [نفايات الزئبق] [سللفات الزئبق] داخل أراضي الطرؼ؟
نعم
ال

ال أعرؼ (يرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ، ،ييرجى ذكر التدابَت ادلتخذة لضماف إدارة [نفايات الزئبق] [سللفات
الزئبق] كفقان للفقرة ّ من ادلادة ُُ مع بياف مدل فعالية تلك التدابَت].
[ما ىي كمية سللفات الزئبق اليت خضعت للتخلص منها باستخداـ عمليات ال تؤدم إىل
االسًتداد أك إعادة التدكير أك االستخبلص أك إعادة االستخداـ ادلباشر أك االستخدامات البديلة
يف إطار الفًتة ادلشمولة بالتقرير .يرجى ربديد نوع عملية التخلص النهائي؟] [معلومات تكميلية]
المادة  :11المواقع الملوثة بالزئبق
ُ -ىل سعى الطرؼ لوضع اسًتاتيجيات لتحديد كتقييم ادلواقع ادللوثة بالزئبق أك مركبات الزئبق داخل
أراضيو؟ (الفقرة ُ).
نعم
ال
يرجى إعطاء تفاصيل
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المادة  :13الموارد واآلليات المالية
ُ -ىل تعهد الطرؼ بأف يقدـ ،يف حدكد قدراتو ،موارد فيما يتعلق باألنشطة الوطنية اليت ييقصد هبا تنفيذ
االتفاقية كفقان لسياساتو كأكلوياتو كخططو كبرارلو الوطنية؟ (الفقرة ُ).

نعم [(يرجى التحديد)]

ال [(ييرجى ربديد السبب)]

[يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها]

ِ -ىل ساىم الطرؼ ،يف حدكد قدراتو ،يف آلية ادلوارد ادلالية ادلشار إليها يف الفقرة ٓ من ادلادة ُّ؟ (الفقرة
ُِ[ ).معلومات تكميلية]
(ييرجى التأشَت على مربع كاحد فقط)

نعم [(ييرجى التحديد)]

ال (ييرجى ربديد السبب)

[يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها]
ّ -ىل قىدَّـ الطرؼ موارد مالية دلساعدة األطراؼ من البلداف النامية ك/أك األطراؼ اليت سبر اقتصاداهتا
دبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خبلؿ ادلصادر أك القنوات الثنائية كاإلقليمية كادلتعددة األطراؼ األخرل؟
(الفقرة ّ[ ).معلومات تكميلية]
(ييرجى التأشَت على مربع كاحد فقط)

نعم [(ييرجى التحديد)[

ال [(ييرجى ربديد السبب)]

[يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها]
المادة  :14بناء القدرات والمساعدة التِقنية ونقل التكنولوجيا

ُ -ىل تعاكف الطرؼ لتقدًن ادلساعدة يف بناء القدرات أك ادلساعدة التقنية لطرؼ آخر يف االتفاقية عمبلن
(الفقرة ُ).
بادلادة ُْ؟


نعم (ييرجى التحديد).
ال (ييرجى التحديد).

ِ -ىل حصل الطرؼ على مساعدة يف رلاؿ بناء القدرات أك على مساعدة تًقنية عمبلن بادلادة ُْ؟ (الفقرة
ُ) [معلومات تكميلية]
نعم (ييرجى التحديد)
ال (ييرجى التحديد)
يف حالة كجود تعليقات يرجى تقدديها

ّ -ىل قاـ الطرؼ بتعزيز كتيسَت تطوير كنقل كنشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئيان كسبل احلصوؿ
عليها؟ (الفقرة ّ).
(يرجى التأشَت على مربع كاحد فقط)
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نعم (ييرجى التحديد)
ال (ييرجى ربديد السبب)

غَت ذلك (ييرجى إعطاء معلومات)

[المادة  :16الجوانب الصحية

ُ -ىل ايزبذت تدابَت لتوفَت ادلعلومات للعامة عن التعرض للزئبق كفقان للفقرة ُ من ادلادة ُٔ؟
[معلومات تكميلية]
نعم
ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،أذكر التدابَت اليت ايزبذت

يرجى تقدًن ادلعلومات ،يف حاؿ توفرىا ،عن مدل فعالية تلك التدابَت.
ِ -ىل ازبذت تدابَت أخرل حلماية صحة اإلنساف كفقان للمادة ُٔ؟ (الفقرة ُ[ ).معلومات تكميلية]
نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح التدابَت ادلتخذة.
يرجى تقدًن ادلعلومات ،يف حاؿ توفرىا ،عن مدل فعالية تلك التدابَت.

المادة  :17تبادل المعلومات
ُ -ىل يى َّسر الطرؼ تبادؿ ادلعلومات ادلشار إليها يف الفقرة ُ من ادلادة؟
نعم
ال
يرجى تقدًن ادلعلومات يف حاؿ توفرىا
المادة  :18إعالم الجمهور وتوعيتو وتثقيفو
ىل ايزبذت تدابَت لتعزيز كتيسَت توفَت أنواع ادلعلومات ادلذكورة يف الفقرة ُ من ادلادة ُٖ للجمهور؟
ُ-
(الفقرة ُ).
نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى ذكر التدابَت اليت ايزبذت كمدل فعالية تلك التدابَت.
المادة  :19البحوث والتطوير والرصد
ُ -ىل أجرل الطرؼ أم حبوث أك تطوير أك رصد كفقان للفقرة ُ من ادلادة ُٗ؟ (الفقرة ُ).
نعم

ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،ييرجى توضيح ىذه اإلجراءات.
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الجزء جيم :تعليقات بشأن التحديات المحتملة في تحقيق أىداؼ التفاقية (ادلادة ُِ ،الفقرة ُ)

الجزء دال :تعليقات بشأن نموذج اإلبالغ والتحسينات المحتملة [معلومات تكميلية]
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المرفق الثامن
خطة لمساعدة مؤتمر األطراؼ في بدء وضع ترتيبات لتوفير بيانات رصد قابلة للمقارنة لتيسير
تقييم الفعالية
إذ تض ػػع جلن ػػة التف ػػاكض احلكومي ػػة الدكلي ػػة يف اعتبارى ػػا أف تقي ػػيم الفعالي ػػة يش ػػمل صبي ػػع العناص ػػر ادلش ػػمولة يف
الفقػ ػػرة ّ مػ ػػن ادلػ ػػادة ِِ ،فإهنػ ػػا تطلػ ػػب إىل األمانػ ػػة أف تقػ ػػوـ ،بالتشػ ػػاكر مػ ػػع احلكومػ ػػات الوطنيػ ػػة ،كب ػ ػرامج
كش ػ ػراكات الرصػ ػػد اإلقليميػ ػػة كدكف اإلقليميػ ػػة ،كمنظمػ ػػة الصػ ػػحة العادليػ ػػة ،كادلمثلػ ػػُت اإلقليميػ ػػُت ،كادلؤسسػ ػػات
اإلقليمية كالوطنية ،كاألكساط األكادديية ،كالصناعة كاجملتمع ادلدين كغَتىا حسب االقتضاء ،دبا يلي:
(أ) ذبميػػع معلومػػات عػػن ب ػرامج الرصػػد القائمػػة ككيػػف ديكػػن أف تسػػهم يف هنػػج شػػامل للرصػػد،
دبا يف ذلك توافر ادلعلومات األساسية؛
(ب) كضع مشركع خريطة طريق يشتمل دكف أف يقتصر على ما يلي:
’ُ‘ كضػػع اخلطػػوط العريضػػة ألن ػواع البيانػػات الػػيت ديكػػن أف تكػػوف قابلػػة للمقارنػػة علػػى
أساس إقليمي ،فضبلن عن توافرىا؛
’ِ‘ كضػع مشػػركع إطػار لػػنهج عػادلي للرصػػد مػػن أجػل إدمػػاج النتػائج القابلػػة للمقارنػػة يف
عمليػػات الرصػػد ادلس ػتقبلية الػػيت قػػد تقػػرر البلػػداف كأصػػحاب ادلصػػلحة االضػػطبلع
هبا؛
’ّ‘ كضع مشركع اسًتاتيجية لدمج التقػارير كمعلومػات الرصػد األخػرل الػيت ديكػن النظػر
فيها لتقييم فعالية االتفاقية.
(ج) صػياغة تقريػػر يتضػمن توصػػيات بشػػأف كضػع ترتيبػػات لتػوفَت بيانػػات رصػػد قابلػة للمقارنػػة عػػن
كج ػػود الزئبػ ػق كمركب ػػات الزئب ػػق كانتقاذل ػػا يف البيئ ػػة ،كك ػػذلك االذباى ػػات يف مس ػػتويات الزئب ػػق كمركب ػػات الزئب ػػق
ادلبلحظػػة يف األكسػػاط األحيائيػػة كالفئػػات السػػكانية الضػػعيفة ،علػػى النحػػو ادلنصػػوص عليػػو يف الفقػػرة ِ مػػن
ادلادة ِِ ،دبا يف ذلك ادلراجع لتقييم خطوط األساس.
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المرفق التاسع
مشروع ال قواعد المالية لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ولهيئاتو الفرعية وألمانة
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
النطاؽ
القاعدة 1
ربكم ىذه القواعد ادلالية اإلدارة ادلالية دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق كذليئاتو الفرعية
كأمانة االتفاقية .كفيما يتعلٌق بادلسائل غَت ادلنصوص عليها ربديدان يف ىذه القواعد ييطىبَّق النظاـ ادلايل لؤلمم
ادلتحدة.

الفترة المالية
القاعدة 1
تكوف الفًتة ادلالية فًتة سنة تقوديية .كيف العادة يتألف برنامج عمل كميزانية فًتة السنتُت التفاقية ميناماتا
من سنتُت تقودييتُت متتاليتُت ،تكوف أكالمها عامان زكجيان.

الميزانية
القاعدة 3
يتوىل رئيس أمانة اتفاقية ميناماتا بشأف الزئبق إعداد تقديرات ادليزانية لفًتة السنتُت التالية بدكالرات
ُ-
ٌ
الواليات ادلتحدة مبيِّنان اإليرادات كادلصركفات ادلتوقَّعة لكل سنة .كينبغي أف تيقدَّـ ادليزانية كفق مناذج برنارلية
ُّ
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلُّص منها
ادلستخدمة لدل أمانات اتفاقية بازؿ بشأف
[تتسق كالنماذج
ى
عرب احلدكد كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراءات ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات
ادللوثات العضوية الثابتة(ْ)] .كيقوـ رئيس األمانة
معيَّنة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهومل بشأف ِّ
بإرساؿ التقديرات ،ككذلك اإليرادات كادلصركفات الفعلية لكل سنة من فًتة السنتُت ادلاضية كتقديرات النفقات
الفعلية يف فًتة السنتُت احلالية ،إىل صبيع األطراؼ يف االتفاقية يف موعد غايتو تسعوف يومان على األقل قبل افتتاح
اجتماع مؤسبر األطراؼ الذم ستعتى ىمد ادليزانية أثناءه.
ِ  -ينظر مؤسبر األطراؼ يف تقديرات ادليزانية ادلقًتحة ،قبل بداية الفًتة ادلالية اليت تغطيها ادليزانية ،كيع ً
تمد
بتوافق اآلراء ميزانية تشغيلية تأذف دبصركفات غَت تلك ادلشار إليها يف الفقرتُت ّ كْ من القاعدة ْ.

ّ  -يقدِّـ رئيس األمانة إىل مؤسبر األطراؼ تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تًتتب عنها آثار يف ادليزانية مل
ترد يف مشركع برنامج العمل ،لكنها أيدرجت يف مشاريع ادلقررات ادلقًتحة قبل اعتمادىا من مؤسبر األطراؼ.
ِّ
بتحمل التزامات كأداء
ْ-
يشكل اعتماد مؤسبر األطراؼ للميزانية التشغيلية صبلحية لرئيس األمانة ُّ
شًتط دائمان
مدفوعات لؤلغراض اليت أيقرت االعتمادات من أجلها كيف حدكد ادلبالغ ادلرصودة لذلك ،على أنو يي ى
أف تغطَّى االلتزامات ،ما مل يكن مأذكنان هبا ربديدان من مؤسبر األطراؼ ،من األمواؿ ادلتلقاة ذات الصلة.

(ْ) يرتبط بالقرار ادلتعلق بًتتيبات استضافة األمانة.
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ٓ  -جيوز لرئيس األمانة ربويل األمواؿ داخل و
كل من األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية ادلعتىمدة .كجيوز
لرئيس األمانة أيضان ربويل األمواؿ بُت أبواب االعتمادات ىذه حبيث يبلغ احلد األقصى للتحويل َِ يف ادلائة
من باب االعتماد الرئيسي الذم جيرم منو التحويل ،ما مل يقم مؤسبر األطراؼ بوضع و
حد آخر.

الصناديق
القاعدة 4

()5

ُ  -ينشئ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندكقان استئمانيان عامان لبلتفاقية يتوىل إدارتو رئيس
األمانة .كيقدِّـ الصندكؽ الدعم ادلايل لعمل أمانة االتفاقية[ .كتودع يف حساب ىذا الصندكؽ ادلسامهات اليت
تيدفىع دبوجب الفقرة ُ (أ) [كُ(ب)] من القاعدة ٓ ].كتودع ادلسامهات اليت تيدفىع دبوجب الفقرة ُ (ك) من
القاعدة ٓ من جانب برنامج األمم ادلتحدة للبيئة[ ،ىي األخرل] يف ىذا الصندكؽٌ .أما صبيع نفقات ادليزانية
فيتحملها كلها الصندكؽ االستئماين العاـ.
اليت تتم عمبلن بالفقرة ْ من القاعدة ّ
ٌ
ِ  -يتم االحتفاظ داخل الصندكؽ االستئماين العاـ باحتياطي رأس ماؿ عامل حيدِّد مؤسبر األطراؼ مستواه
من حُت إىل آخر بتوافق اآلراء .كسيكوف الغرض من احتياطي رأس ادلاؿ العامل ىو ضماف استمرارية العمليات
ادلقرر
يف حالة نقص مؤقت يف النقد .كبعد أف تسحب ادلبالغ من احتياطي رأس ادلاؿ العامل ،يعاد إىل مستواه َّ
يف أسرع كقت شلكن كيف موعد غايتو هناية السنة التالية.
ّ  -ينشئ ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة صندكقان استئمانيان خاصان يديره رئيس األمانة .كيتل ٌقى
ىذا الصندكؽ مسامهات دبوجب الفقرات من ُ (ج) إىل ُ (ك) من القاعدة ٓ لكي تدعم بصفة خاصة:
[(أ) تيسَت كتعزيز ادلساعدة التقنية [ك]التدريب كبناء القدرات [دبا يف ذلك التعزيز ادلؤسسي] [كنقل
التكنولوجيا] كفقان للمادة ُْ؛]
[(أ)-البديلة تيسَت كتعزيز ادلساعدة التقنية كبناء القدرات كنقل التكنولوجيا كفقان للمادة ُْ؛]
[(أ)-مكرر تيسَت كتعزيز ادلساعدة التقنية كبناء القدرات [دبا يف ذلك التعزيز ادلؤسسي] كنقل التكنولوجيا
كفقان للمادة ُْ؛]
(ب) مشاركة شلثلي األطراؼ من البلداف النامية ،كخباصة األطراؼ من أقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية
الصغَتة النامية كاألطراؼ من الدكؿ اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،يف اجتماعات مؤسبر األطراؼ كىيئاتو
(ٔ)
الفرعية ،عمبلن باإلجراء الوارد يف مرفق القواعد ادلالية؛
(ج) األغراض ادلناسبة األخرل دبا يتفق مع أىداؼ االتفاقية.
ْ  -للمدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أف ينشئ ،رىنان دبوافقة مؤسبر األطراؼ ،صناديق استئمانية
أخرل شريطة أف يتسق ذلك مع أىداؼ االتفاقية.
ٓ  -إذا َّقرر مؤسبر األطراؼ إهناء عمل صندكؽ استئماين منشأ عمبلن هبذه القواعد ،فإنو يخيًرب ادلدير التنفيذم
يتقرر على ىذا النحو.
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ اإلهناء الذم ٌ
كيبت مؤسبر األطراؼ ،بالتشاكر مع ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،يف توزيع األرصدة غَت ادللتزـ هبا
ٌ
بعد تسوية صبيع نفقات التصفية.
(ٓ) سيلزـ تعديل ىذه القاعدة يف حالة اختيار القاعدة ٓ (ُ) البديلة.
(ٔ) يرتبط بالقرار ادلتعلق بالربنامج الدكيل احملدد.
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المساىمات
القاعدة 5
ُ-

تتألف موارد مؤسبر األطراؼ شلا يلي:

(أ) ادلسامهات اليت تدفعها األطراؼ كل سنة على أساس اجلدكؿ اإلرشادم الذم يعتمده مؤسبر
ادلقررة لؤلمم ادلتحدة الذم قد تعتمده اجلمعية العامة
األطراؼ بتوافق اآلراء ،كالذم يستند إىل جدكؿ األنصبة ٌ
بُت احلُت كاآلخرَّ ،
معدالن حبيث يضمن أالٌ يساىم أم طرؼ بأقل من َُ َ,يف ادلائة من إصبايل ادلسامهات،
كأالٌ تتع ٌدل أم مسامهة نسبة ِِ يف ادلائة من إصبايل ادلسامهات ،كأالٌ تزيد مسامهة أم طرؼ من أقل البلداف
منوان على َُ َ,من اإلصبايل؛
[(ب) نسبة [ٕٓ] [َٔ] يف ادلائة من ادلسامهات غَت ادلخصصة ألغراض معينة تقدِّمها سنويان احلكومة
اليت تستضيف أمانة االتفاقية؛
(ج) نسبة [ِٓ] [َْ] يف ادلائة ادلتبقية من ادلسامهات غَت ادلخصصة ألغراض معينة تقدمها سنويان
احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية ،كتوضع أكلوية إنفاقها لؤلغراض ادلبينة يف الفقرة ّ (ب) من القاعدة ْ؛
(د)

ادلسامهات ادلخصصة ألغراض معينة اليت تقدمها سنويان احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية].

[البديل (ب) للفقرة الفرعية (د) :سبنح مسامهات إضافية سنويان من جانب احلكومة اليت تستضيف أمانة
االتفاقية] [دبا يف ذلك مسامهات سلصصة ألغراض معينة تقدمها احلكومة اليت تستضيف أمانة االتفاقية]؛]
(ىػ) ادلسامهات اليت تقدمها األطراؼ سنويان باإلضافة إىل تلك ادلسامهات ادلقدمة عمبلن بالفقرات من
(أ) إىل (د)؛
(ك) ادلسامهات اليت تقدمها الدكؿ غَت األطراؼ يف االتفاقية ،ككذلك ادلنظمات احلكومية كادلنظمات
الدكلية غَت احلكومية كادلنظمات غَت احلكومية كغَت ذلك من ادلصادر؛
(ز) الرصيد غَت ادللتزـ بو من اإليرادات الواردة من فًتات مالية سابقة؛
(ح) إيرادات متنوعة.
ِ  -يقوـ مؤسبر األطراؼ ،عند إقرار جدكؿ ادلسامهات اإلرشادم ادلشار إليو يف الفقرة ُ (أ) من القاعدة
ٓ ،بإجراء تسويات تأخذ يف احلسباف مسامهات األطراؼ غَت األعضاء يف األمم ادلتحدة ككذلك األطراؼ من
ادلنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم.
ّ-

كفيما يتعلق بادلسامهات اليت تيقدَّـ عمبلن بالفقرة ُ (أ) من القاعدة ٓ:

(أ) يتوقَّع ربصيل ادلسامهات عن كل سنة تقوديية يف اليوـ األكؿ من كانوف الثاين/يناير من تلك
السنة ،كينبغي أف تس ٌدد بالكامل كيف ادلوعد احملدَّد ذلا .كينبغي إببلغ األطراؼ بقيمة اشًتاكاهتا للسنة يف موعد
أقصاه ُٓ تشرين األكؿ/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛
(ب) يقوـ كل طرؼ باطبلع رئيس األمانة مسبقان ،كقبل تاريخ استحقاؽ ادلسامهة بأطوؿ فًتة شلكنة،
على قيمة ادلسامهة اليت يعتزـ تقدديها كادلوعد ادلنتظىر لذلك؛
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(ج) إذا مل يتم استبلـ ادلسامهات من بعض األطراؼ حبلوؿ ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب من السنة
ادلعنية ،يقوـ رئيس األمانة دبراسلة تلك األطراؼ ليشدِّد على أمهية تسديد مسامهاهتا ادلستحقة عن الفًتات
السابقة ،كيقوـ بإببلغ مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو ادلقبل بادلشاكرات اليت أجراىا مع تلك األطراؼ؛
(د) إذا مل يتم استبلـ مسامهات أحد األطراؼ بعد سنتُت أك أكثر ،يقوـ رئيس األمانة باالتفاؽ
بشكل مشًتؾ مع أم طرؼ عليو مسامهات مستحقة على كضع جدكؿ مدفوعات يتيح لذلك الطرؼ دفع
مسامهاتو ادلستحقة بالكامل خبلؿ ست سنوات ،تبعان لظركفو ادلالية ،كعلى تسديد مسامهاتو ادلستقبلية يف
كقتها .كيقوـ رئيس األمانة بإببلغ ادلكتب كمؤسبر األطراؼ يف اجتماعيهما القادمُت بالتقدُّـ احملرز على صعيد
أ وم من جداكؿ ادلدفوعات ادلذكورة؛]
(ىػ) إذا مل يتم االتفاؽ بشكل مشًتؾ على جدكؿ للمدفوعات أك إذا مل يتم االلتزاـ بو ،يقرر مؤسبر
األطراؼ التدابَت ادلناسبة ،مع مراعاة [االحتياجات اخلاصة ك] الظركؼ اخلاصة لػ ػ ػ [البلداف النامية ،كال سيما]
البلداف األقل منوان أك الدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية؛
الفعالة لؤلطراؼ من البلداف النامية ،كخباصة أقل
(ك) نظران لؤلمهية اليت تتسم هبا ادلشاركة الكاملة ك ٌ
البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية ،كاألطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،جيب على
رئيس األمانة أف ي ىذ ِّكر األطراؼ بضركرة تسديد مسامهاهتا يف الصندكؽ االستئماين اخلاص قبل ستة أشهر على
األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادم دلؤسبر األطراؼ ،مع التفكَت يف احلاجة ادلالية كحث األطراؼ القادرة
على أف تكفل تسديد أم مسامهات قبل ثبلثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.
ستخدـ ادلسامهات اليت تقدَّـ عمبلن بالفقرتُت ُ (ب) ك(ج) من القاعدة ٓ كفقان لؤلحكاـ كالشركط
ْ  -تي ى
ادلتماشية مع أىداؼ االتفاقية كالنظاـ ادلايل لؤلمم ادلتحدة ،على النحو الذم يتم االتفاؽ عليو بُت رئيس األمانة
كاجلهات ً
ادلسامهة.
ٓ  -يرب ىسب ادلسامهات ادلقدَّمة عمبلن بالفقرة ُ (أ) من القاعدة ٓ ،من الدكؿ كادلنظمات اإلقليمية للتكامل
االقتصادم اليت تصبح أطرافان يف االتفاقية بعد بداية الفًتة ادلالية ،على أساس تناسيب زمٍت عن الزمن ادلتبقي من
الفًتة ادلالية .كتدخل التعديبلت الناذبة عن ذلك يف هناية كل فًتة مالية بالنسبة إىل األطراؼ األخرل.
ٔ  -تيدفىع صبيع ادلسامهات بدكالرات الواليات ادلتحدة األمريكية أك ما يعادذلا بعمبلت قابلة للتحويل.
كتودع يف حساب بنكي يسميو ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاكر مع رئيس األمانة .كعند
ستخدـ سعر الصرؼ ادلعموؿ بو يف األمم ادلتحدة.
التحويل إىل دكالرات الواليات ادلتحدة ،يي ى
التعهدات كادلسامهات ،كييبلِّغ األطراؼ مرة يف السنة حبالة
ٕ  -يقر رئيس األمانة بشكل فورم باستبلـ كافة ُّ
التعهدات كادلدفوعات من ادلسامهات ،كذلك بنشر آخر ادلعلومات عنها على ادلوقع الشبكي لبلتفاقية.
ُّ

ٖ  -تيستثمر ادلسامهات غَت ادلطلوبة فوران عمبلن بقواعد األمم ادلتحدة ادلعموؿ هبا كحسب ما يراه ادلدير
التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بالتشاكر مع رئيس األمانة .كيف حالة عدـ اتفاقهما يقرر ادلدير التنفيذم
يف ما ينبغي القياـ بو .كيقيَّد اإليراد الناجم عن ذلك حلساب الصندكؽ االستئماين لبلتفاقية ادلعنية.
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الحسابات والمراجعة

القاعدة 6

ُ  -تكوف احلسابات كاإلدارة ادلالية لكافة الصناديق اليت ربكمها ىذه القواعد خاضعة لعملية ادلراجعة
الداخلية كاخلارجية حلسابات األمم ادلتحدة.
ِ  -ييق ٌدـ كشف مؤقت حبسابات الفًتة ادلالية إىل مؤسبر األطراؼ ،كيقدَّـ كشف هنائي باحلسابات ادلراجعة
عن كامل الفًتة ادلالية إىل مؤسبر األطراؼ يف أسرع كقت شلكن عقب إقفاؿ حسابات الفًتة ادلالية.
ّ  -ييبلَّغ مؤسبر األطراؼ بأم مبلحظات ذات أمهية ترد يف تقارير رللس مراجعي احلسابات لؤلمم ادلتحدة
كتتعلٌق بالبيانات ادلالية لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كادلبلحظات الواردة يف التقارير الناصبة عن عمليات ادلراجعة
اخلارجية.

تكاليف الدعم اإلداري
القاعدة 7
يرد مؤسبر األطراؼ إىل برنامج األمم ادلتحدة التكاليف ادلًتتبة على اخلدمات ادلق ٌدمة إىل مؤسبر األطراؼ
كىيئاتو الفرعية كأمانة االتفاقية من الصناديق ادلشار إليها يف الفقرات ُ كّ كْ من القاعدة ْ ،كدبوجب
الشركط اليت قد ييت ىفق عليها من حُت آلخر بُت مؤسبر األطراؼ كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،أك يف حاؿ عدـ
كجود اتفاؽ من ىذا القبيل ،كفقان للسياسة العامة ادلتبعة يف األمم ادلتحدة.

التعديالت

القاعدة 8
يعتمد مؤسبر األطراؼ بتوافق اآلراء أم تعديل جيرم ذلذه القواعد.

[مرفق للقواعد المالية
إجراءات توزيع التمويل من الصندوؽ الستئماني الخاص الطوعي لتسهيل مشاركة األطراؼ في
اجتماعات مؤتمر األطراؼ
ادلؤىلُت يف االجتماعات دبوجب االتفاقية إىل ربقيق
ُ  -ينبغي أف يهدؼ إجراء تسهيل مشاركة ادلندكبُت ٌ
الفعالة يف أنشطة االتفاقية لؤلطراؼ من البلداف النامية كخاصة أقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية
ادلشاركة الكاملة ك ٌ
الصغَتة النامية ،ككذلك األطراؼ من البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،كذلك لتوسيع نطاؽ اخلربات
الص يعد احمللية كالوطنية كاإلقليمية
كادلعلومات ادلتاحة ألطراؼ االتفاقية كالتشجيع على تنفيذ االتفاقية على ي
كالدكلية.
ِ  -كينبغي أف ييعطي اإلجراء [أكلوية] [اىتمامان خاصان] ألقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية
ادلؤىلة .كينبغي أف يظل مسًتشدان بادلمارسات الثابتة
كيهدؼ بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع األطراؼ ٌ
لؤلمم ادلتحدة.
ّ  -كينبغي أف تيبلٌغ األمانة األطراؼ بأسرع ما ديكن دبواعيد كأماكن اجتماعات مؤسبر األطراؼ ،كيفضل
أف يكوف ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.
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ادلؤىلة إلببلغ األمانة ،عن طريق
ْ  -كبعد إرساؿ اإلخطار بانعقاد أم اجتماع ينبغي دعوة األطراؼ ٌ
قنوات االتصاؿ الرمسية ،كبأسرع ما ديكن كيف موعد ال يتجاكز ثبلثة أشهر قبل االجتماع ،إف كانت تنوم طلب
التمويل.
ٓ  -كبناء على ادلوارد ادلالية ادلتاحة كعلى عدد الطلبات الواردة ،تقوـ األمانة بإعداد قائمة من ادلندكبُت
كتوضع ىذه القائمة كفقان للفقرتُت ُ كِ أعبله بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف الكايف
الذين سيتم سبويلهم .ى
ادلؤىلة ،مع إعطاء [األكلوية] [االىتماـ اخلاص] ألقل البلداف منوان كالدكؿ اجلزرية الصغَتة النامية.
للمناطق ٌ
ٔ  -كينبغي ،قبل االجتماع بأربعة أسابيع ،أف تبلٌغ األمانة األطراؼ اليت لن يتم سبويلها كأف تدعوىا إىل
التماس مصادر بديلة للتمويل.

ٕ  -كيدعى رئيس األمانة إىل إقامة االتصاؿ مع ادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بغرض كفالة
إلغاء تكاليف دعم الربنامج ادلًتتبة على ادلسامهات يف الصندكؽ االستئماين للتعاكف التقٍت دلشاركة ادلمثلُت من
ادلتجمعة ستستخدـ
البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية ،على أساس أف األمواؿ اإلضافية
ِّ
ادلؤىلة].
لتعزيز سبثيل األطراؼ َّ
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المرفق العاشر
مشروع خريطة الطريق لوضع المبادئ التوجيهية بشأن التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق
ومركباتو
قامت األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا كأمانة اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها
عرب احلدكد ،كاتفاقية كركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على مواد كيميائية كمبيدات آفات
معينة خطرة متداكلة يف التجارة الدكلية ،كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية الثابتة ،دبناقشة إعداد ادلبادئ
التوجيهية بشأف التخزين ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق كمركباتو .كتتضمن ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ
بشأف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق معلومات ذات صلة هبذا ادلوضوع ،كىي تشمل رلاالت اىتماـ رئيسية
تناكلتها البلداف فيما يتعلق بضوابطها الوطنية ادلتعلقة بتخزين الزئبق كمركباتو .كلذلك فإف ادلهمة الرئيسية يف
سياؽ إعداد ادلبادئ التوجيهية بشأف التخزين ادلؤقت دبوجب اتفاقية ميناماتا ىي كضع التوجيهات للتخزين
ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق كمركباتو حبيث تشَت بوجو خاص إىل التخزين ادلؤقت للزئبق كمركباتو اليت ال تعترب
ً
كمستخدمة كنقطة انطبلؽ ادلسامهات اليت قدمتها
نفايات زئبق حسب تعريف ادلادة ُُ من اتفاقية ميناماتا،
البلداف كاألجزاء ذات الصلة يف ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ.
كديكن أف توضع شركط زلتملة للتخزين ادلؤقت السليم بيئيان للزئبق كمركباتو بعد االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ،
كفقان للمادة ِٕ.
كمع مراعاة نطاؽ العمل ،كإدراكان للحاجة إىل مسامهات اخلرباء يف بعض اجملاالت ،تيقًتح خريطة الطريق التالية:
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النشاط

اإلطار الزمٍت

تينشئ جلنة التفاكض احلكومية الدكلية يف اجتماعها السابع عملية لوضع
ادلبادئ التوجيهية كتدعو األطراؼ كاجلهات ادلراقبة يف اللجنة كالشراكة العادلية
للزئبق التابعة لربنامج البيئة كاألطراؼ يف اتفاقية بازؿ إىل ترشيح اخلرباء
ادلعنيُت للمشاركة يف ىذه العملية.

آذار/مارس َُِٔ

تقدـ ترشيحات اخلرباء ادلعنيُت إىل األمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا

نيساف/أبريل َُِٔ

تعد األمانة ادلؤقتة ،بالتشاكر مع اخلرباء ادلرشحُت كحسب االقتضاء ،مشركعان
أكليان للمبادئ التوجيهية ادلتعلقة بالتخزين ادلؤقت ،مستخدمة كنقطة انطبلؽ
ادلسامهات ادلقدمة من احلكومات كاألجزاء اليت يحدِّدت أهنا ذات صلة من
ادلبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازؿ كغَت ذلك من ادلصادر ذات الصلة.
كيعمم ادلشركع األكيل إلكًتكنيان إىل صبيع اخلرباء ادلرشحُت كأصحاب ادلصلحة
من أجل التعليق عليو

سبوز/يوليو َُِٔ

تقدـ التعليقات إلكًتكنيان إىل األمانة ادلؤقتة.

تشرين الثاين/نوفمرب َُِٔ

تعد األمانة ادلؤقتة ،بالتشاكر مع اخلرباء ادلرشحُت ،كحسب االقتضاء،
مشركعان منقحان للمبادئ التوجيهية ،يأخذ يف االعتبار كافة التعليقات ،كتتيح
ادلشركع ادلنقح إلكًتكنيان الطبلع اخلرباء ادلرشحُت كأصحاب ادلصلحة من

كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٔ
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النشاط

اإلطار الزمٍت

أجل تقدًن ادلزيد من التعليقات عليو.
تتلقى األمانة ادلؤقتة التعليقات إلكًتكنيان.

نيساف/أبريل َُِٕ

يتم تقدًن مشركع ادلبادئ التوجيهية لعرضو على مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
ميناماتا بشأف الزئبق يف اجتماعو األكؿ من أجل النظر فيو .كيشَت مؤسبر
األطراؼ يف اجتماعو األكؿ إىل التقدـ احملرز يف إعداد ادلبادئ التوجيهية
كحيدد طريق ادلضي ضلو األماـ من أجل كضع الصيغة النهائية للمبادئ
التوجيهية.

يحيدد التاريخ على أساس
تاريخ بدء نفاذ االتفاقية
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المرفق الحادي عشر
نص ُمقترح ليعتمده مؤتمر األطراؼ أثناء اجتماعو األول بشأن المادة  ،11نفايات الزئبق

أعد مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ربت
قيادة حكومة الياباف مبادئ توجيهية تقنية بشأف اإلدارة السليمة بيئيان لنفايات الزئبق .كقد اعتيمدت ىذه ادلبادئ
التوجيهية أثناء االجتماع الثاين عشر دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ يف العاـ ادلاضي .كىى جاىزة للتطبيق .كمن
األمهية دبكاف استخداـ ىذه ادلبادئ التوجيهية بصورة متماسكة لضماف اإلدارة السليمة ذلذه النفايات اخلطرة.
قًتح النص
كينبغي أف تستخدمها األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا يف ىذا الصدد ككفقان التفاقية ميناماتا .كلذلك ،ي ي
التايل لكي يكوف نص مقرر يتخذ حوؿ ىذه ادلسألة يف االجتماع األكؿ دلؤسبر األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا.
إن مؤتمر األطراؼ
ييرحب مع التقدير بادلقرر اب ْ/ُِ-الصادر عن مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية بازؿ بشأف نقل
ُ-
النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد ،كادلتعلق بادلبادئ التوجيهية التقنية لئلدارة السليمة بيئيان للنفايات
ادلكونة من الزئبق ،أك احملتوية عليو أك ادللوثة بو؛
ِ-
ادلبادئ التوجيهية.

[يطلب إىل األطراؼ يف ىذه االتفاقية اليت ىي أيضان أطراؼ يف اتفاقية بازؿ تطبيق ىذه

يدعو األطراؼ يف ىذه االتفاقية اليت ليست أطرافان يف اتفاقية بازؿ إىل استخداـ ىذه ادلبادئ
ّ-
التوجيهية لبلسًتشاد].
[ِ -ييشَت إىل ادلادة ُُ من اتفاقية ميناماتا ،اليت تطلب إىل األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا اليت ىي أطراؼ يف
اتفاقية بازؿ أف تطبق ادلبادئ التوجيهية ال يػمشار إليها يف الفقرة السابقة كيدعو األطراؼ يف اتفاقية ميناماتا اليت
ليست أطرافان يف اتفاقية بازؿ إىل استخداـ ادلبادئ التوجيهية لبلسًتشاد].
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المرفق الثاني عشر
مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة المواقع الملوثة
ينبغي لؤلمانة أف تتشاكر مع احلكومات كاألمانات ادلعنية يف رلموعة ادلواد الكيميائية كالنفايات كغَتىا
من اجلهات صاحبة ادلصلحة ،كأف تسعى للحصوؿ على مسامهات منها بشأف الوثائق التوجيهية أك التوصيات
ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق.
كينبغي لؤلمانة أف َّ
تعد رلموعة عناصر الستخدامها كأساس يف مشركع كثيقة توجيهية بشأف إدارة ادلواقع
ادللوثة بالزئبق ،كموجزان ذليكلها كزلتواىا إىل جانب خريطة طريق لكي يبحثها مؤسبر األطراؼ يف اجتماعو األكؿ،
مستخدمان الوثائق ادلقدمة كأساس لعملو كمدرجان العناصر اليت كرد كصفها يف الفقرة ّ من ادلادة ُِ ،كمراعيان
أيضان الفقرة ْ من ادلادة ُِ.
___________
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