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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد
صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
الدورة السابعة
البحر ادليت ،األردن 05-01 ،آذار/مارس 6106
البند ( 3ب) من جدول األعمال ادلؤقت*

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :مسائل
تقتضي االتفاقية من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في
اجتماعه األول

المقدمة بشأن ما إذا كانت التوجيهات اإلضافية ضرورية بموجب الفقرة 21
تجميع التقارير ُ
من المادة  3من اتفاقية ميناماتا
مذكرة األمانة
 -0تنص الفقرة  06من ادلادة  3من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يقوم مؤسبر األطراف ’’أثناء
االجتماع األول بتقدمي ادلزيد من التوجيو فيما يتعلق هبذه ادلادة ،وخباصة فيما يتعلق بالفقرات ( 5أ) ،و 6و8
و.‘‘...
 -6ويف الفقرة  6من قراره بشأن الًتتيبات يف الفًتة االنتقالية ( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4ادلرفق
األول) ،طلب مؤسبر ادلفوضني من جلنة التفاوض احلكومة الدولية تركيز جهودىا على تلك ادلسائل اليت ربتاج
اللجنة أن يَبُت فيها مؤسبر األطراف أثناء اجتماعو األول ،دبا يف ذلك بصفة خاصة ،التوجيهات بشأن الفقرات
( 5أ) ،و 6و 8و 06من ادلادة .3
 -3ويف دورهتا السادسة حبثت جلنة التفاوض احلكومية الدولية مسألة التوجيهات اليت تتطلبها ادلادة ،3
وطلبت إىل األمانة إعداد مشروع توجيو يتعلق بالفقرة ( 5أ) ،و 6و .8ومعروض على اللجنة اآلن مشروع توجيو
أعدتو األمانة نزوالً على ذلك الطلب برسم الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/3تتعلق بالفقرات  6و 8ويف
الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/4ادلتعلقة بالفقرة ( 5أ) .وطلبت اللجنة كذلك إىل األمانة أن تدعو
احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة إىل تقدمي تقارير بشأن ما إذا كانت أى عناصر إضافية داخل
*
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التوجيو ادلُشار إليو يف الفقرة  06من ادلادة  3ال يغطيها التوجيو بشأن االستمارات وال التوجيو بشأن
ادلخزونات .وقد ُدعيت احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى إىل إرسال تقارير إىل األمانة ،تشتمل على ما إذا
كان التوجيو اإلضايف سيكون ضرورياً ،وطبيعة ىذا التوجيو ،وكان من ادلقرر لألمانة أن تُتيح ىذه التقارير على
ادلوقع الشبكي التفاقية ميناماتا .وقد طلبت األمانة مبدئياً تقدمي التقارير يف موعد غايتو األول من أيار/مايو
 .6105ومع ذلك ففي مقرر ازبذه ادلكتب مت سبديد أجل ذلك ادلوعد النهائي حىت  30آب/أغسطس
.6105
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وتوجد التقارير ادلقدمة الواردة من احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى متاحة على العنوان:

.http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/INC7/INC7submissions/tabid/4754/Default.aspx
ويوجد ذبميع ذلذه التقارير يف مرفق ىذه ادلذكرة.
أمر
 -5قد ترغب اللجنة يف أن تبحث ذبميع التقارير ادلُقدمة عندما تبُت يف ما إذا كان ادلزيد من التوجيو ٌ
ضروري فيما يتعلق بالفقرة  06من ادلادة .3
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المرفق
المقدمة
تجميع التقارير ُ

 -0ترى حكومة كندا أنو ليست ىناك حاجة إىل توجيهات إضافية بشأن ادلادة  3ولكنها تؤيد وضع مادة
دلساعدة األطراف على استيفاء االستمارات.
 -6مل ربدد حكومة كولومبيا أى بنود إضافية جيب إدراجها يف التوجيو ،ولكنها تتطلع باىتمام إىل
مسامهات األطراف األخرى اليت لديها خربة أكرب بشأن ىذه ادلسألة.
 -3ال تعًتض حكومة ادلكسيك على تقدمي توجيهات إضافية بشأن ادلادة  ،3شريطة أن تلتزم دببادئ
االتفاقية .ويف حالة تقدمي أى توجيهات إضافية تتطلب معلومات إضافية من األطراف ،فإن حكومة ادلكسيك،
ضماناً منها للشفافية ،سوف تُساعد على إدراج ادلزيد من ادلعلومات اليت تُربز احلاالت والظروف اليت تكون فيها
ىذه ادلعلومات اإلضافية مطلوبة.
 -4ال يوجد لدى حكومة النرويج حالياً أى تقرير تقدمو بشأن مسألة التوجيهات اإلضافية بشأن ادلادة .3
ومع ذلك ،فهي تقًتح ،إعادة النظر يف ىذه ادلسألة يف حاالت من بينها االنتهاء من التوجيهات بشأن استخدام
االستمارات ادلوحدة اخلاصة بادلوافقة ،وعندما تكتسب اخلربة بشأن استخدام االستمارات ،وبشأن ربديد
خمزونات الزئبق ومركباتو.
 -5ترى حكومة سويسرا أن وثيقة التوجيو ذات أمهية كربى وربتاج لبحثها كجزء ال يتجزأ من إجراء ادلوافقة
ادلُسبقة عن علم .وبناء على ذلك ،ينبغي إتاحة فرع ثالث بشأن التوجيو مع معلومات إضافية وذلك دلساعدة
األطراف الزباذ قرارات مستنرية بشأن ما إذا كانت توافق على أى واردات من الزئبق أو مركبات الزئبق .وينبغي
للتوجيو أن يُساعد البلدان على الوصول إىل مصادر ادلعلومات:
(أ) سجل اإلعفاءات للمنتجات والعمليات اليت تُديرىا األمانة ،واليت من شأهنا أن تسمح
لألطراف أن ترى أي اإلعفاءات ىى اليت تُسجل وعلى يد أى األطراف وألى مدة زمنية؛

(ب) ادلعلومات ادلقدمة من جانب األطراف يف عملية إعداد التقارير الوطنية ذات الصلة بتقدمي
موافقة ربريرية على استرياد الزئبق ومركبات الزئبق.
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ترى حكومة الواليات ادلتحدة بقوة أنو ال توجد حاجة إىل توجيو إضايف بشأن ادلادة .3
____________
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