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ﻣؤﲤر اﻷطراف ﰲ اتفاقﻴﺔ ﻣﻴناﻣا
بﺸﺄن اﻟﺰﺋﺒﻖ
اﻻﺟﺘﻤاع اﻟﺜاﻟﺚ
ﺟﻨﻴﻒ ٢٩-٢٥ ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ/ﻧﻮﻓﻤﱪ ٢٠١٩
اﻟﺒﻨﺪ ) ٥أ( ’ ‘١ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺆﻗﺖ*

ﻣﺴاﺋﻞ تُﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣؤﲤر اﻷطراف ﻟﻜﻲ ﻳنﻈر ﻓﻴﻬا
أو ﻳﺘﺨﺬ إﺟر ًاء بﺸﺄ ا :اﳌنﺘﺠات اﳌُﻀاف إﻟﻴﻬا
اﻟﺰﺋﺒﻖ وﻋﻤﻠﻴات اﻟﺘﺼنﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬا اﻟﺰﺋﺒﻖ
أو ﻣرﻛﺒات اﻟﺰﺋﺒﻖ :اﺳﺘﻌراض اﳌرﻓﻘﲔ أﻟف و ء

اﺳﺘﻌراض اﳌرﻓﻘﲔ أﻟف و ء
ﻣﺬﻛرة ﻣﻦ اﻷﻣاﻧﺔ
 -١ﺗﻨص اﳌﺎد ن  ٤و ٥ﻣﻦ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق ﻋلى استعﺮاض اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ و ء ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتجﺎوز
ﲬﺲ سﻨﻮات بعﺪ دﺧﻮل اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺣﻴز اﻟﻨفﺎذ .وﻧﻈﺮ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴأﻟة ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻟﺜﺎﱐ وواﻓق ﻋلى
إرﺟﺎء ﻣﻮاﺻلة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻃلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗعﺪ وﺛﻴقة بﺸأن ﻫﺬﻩ اﳌﺴأﻟة ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ذﻟﻚ اﻻﺟتﻤﺎع.
-٢

وﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﳌﺬكﺮة ﻋﻤلﻴة استعﺮاض اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ و ء ،استجﺎبةً ﻟطلﺐ اﳌﺆﲤﺮ.

اﺳﺘﻌراض اﳌرﻓﻖ أﻟف

 -٣ﳛتﻮي اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة ﻋلى ﺛﻼﺛة أﻗﺴﺎم ،ﻫﻲ اﳌﻨتجﺎت اﳌﺴتﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺮﻓق ،واﳉزء اﻷول واﳉزء
اﻟﺜﺎﱐ .وﻫﻨﺎك ﲬﺲ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﻨتجﺎت اﳌﺴتﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﳌﺮﻓق .وﻳﺴﺮد اﳉزء اﻷول ﺗﺴعة ﻣﻨتجﺎت ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق
وﺧﺎﺿعة ﻟلفقﺮة  ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٤اﻟﱵ ﺗقتﻀﻲ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف أﻻ ﺗﺴﻤﺢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ ﺗﺪابﲑ ﻣﻨﺎسﺒة ،بتﺼﻨﻴﻊ أو
استﲑاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻨتجﺎت بعﺪ اﻧقﻀﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻹ ﺎء اﻟتﺪرﳚﻲ اﶈﺪد .وﻳﺴﺮد اﳉزء اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻨتجﺎت اﳋﺎﺿعة
ﻟلفقﺮة  ٣ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٤وﳛﺪد اﻟتﺪابﲑ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋلى اﻷﻃﺮاف أن ﺗتخﺬﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳتعلق ﳌﻨتجﺎت اﳌﺪرﺟة .وﻳُﺪرج
ﰲ اﳉزء اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨتﺞ وﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻼﻏﻢ اﻷسﻨﺎن.
*
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 -٤وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ٨ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤ﻋلى أن ﻳقﻮم ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ستعﺮاض اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ،ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتجﺎوز
ﲬﺲ سﻨﻮات بعﺪ رﻳخ دﺧﻮل اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺣﻴز اﻟﻨفﺎذ ،وﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ إدﺧﺎل ﺗعﺪﻳﻼت ﻋلى ﻫﺬا اﳌﺮﻓق وﻓقﺎً
ﻟلﻤﺎدة  .٢٧وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ٩ﻋلى أﻧﻪ ﻋﻨﺪ استعﺮاض اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ،ﻳﺮاﻋﻲ اﳌﺆﲤﺮ ،ﻋلى اﻷﻗﻞ ،ﻣﺎ ﻳلﻲ:
)أ(

أي ﻣقﱰح ﻣقﺪم ﲟﻮﺟﺐ اﻟفقﺮة  ٧ﻣﻦ اﳌﺎدة ٤؛

)ب( اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتﺎﺣة ﻋﻤﻼً ﻟفقﺮة  ٤ﻣﻦ اﳌﺎدة ٤؛
)ج( ﺗﻮاﻓﺮ بﺪائﻞ ﺧﺎﻟﻴة ﻣﻦ اﻟزئﺒق ﻟﻸﻃﺮاف ﺗتﺴﻢ ﲜﺪواﻫﺎ اﻟتقﻨﻴة واﻻﻗتﺼﺎدﻳة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ
وﻓﻮائﺪﻫﺎ ﻟلﺒﻴﺌة وﺻﺤة اﻹﻧﺴﺎن.
 -٥وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ٧ﻋلى أﻧﻪ ﳚﻮز ﻷي ﻃﺮف أن ﻳقﺪم ﻣقﱰﺣﺎً إﱃ اﻷﻣﺎﻧة دراج ﻣﻨتﺞ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟزئﺒق ﰲ
اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ،وﻳﺸﻤﻞ اﳌقﱰح ﻣعلﻮﻣﺎت ﺗتﺼﻞ ﲟﺪى ﺗﻮاﻓﺮ بﺪائﻞ ﳍﺬا اﳌﻨتﺞ ﺧﺎﻟﻴة ﻣﻦ اﻟزئﺒق واﳉﺪوى اﻟتقﻨﻴة
واﻻﻗتﺼﺎدﻳة ﳍﺎ ،وﳐﺎﻃﺮﻫﺎ وﻓﻮائﺪﻫﺎ ﻟلﺒﻴﺌة وﺻﺤة اﻹﻧﺴﺎن ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتﺎﺣة ﻋﻤﻼً ﻟفقﺮة .٤
 -٦وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ٢ﻋلى أﻧﻪ كﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟفقﺮة  ،١ﳚﻮز ﻟلطﺮف أن ﻳﺸﲑ وﻗﺖ اﻟتﺼﺪﻳق أو ﻟﺪى دﺧﻮل
اﻟتعﺪﻳﻞ ﻋلى اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ﺣﻴز اﻟﻨفﺎذ ﻟﻨﺴﺒة ﻟﻪ ،إﱃ أﻧﻪ سﻴﻨفﺬ ﺗﺪابﲑ أو اسﱰاﺗﻴجﻴﺎت ﳐتلفة ﻟلتعﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻨتجﺎت
اﳌﺪرﺟة ﰲ اﳉزء اﻷول ﻣﻦ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ،ﺷﺮﻳطة أن ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻗلﻞ ﻓعﻼً إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﺗﺼﻨﻴﻊ واستﲑاد وﺗﺼﺪﻳﺮ
ُ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴة اﻟﻜﱪى ﻣﻦ اﳌﻨتجﺎت اﳌﺪرﺟة ﰲ اﳉزء اﻷول ﻣﻦ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ وأﻧﻪ ﻗﺪ ﻧفﺬ ﺗﺪابﲑ أو اسﱰاﺗﻴجﻴﺎت ﳋفﺾ
ُ
استخﺪام اﻟزئﺒق ﰲ ﻣﻨتجﺎت إﺿﺎﻓﻴة ﻟﻴﺴﺖ ُﻣﺪرﺟة ﰲ اﳉزء اﻷول ﻣﻦ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ .وﺗﻨص اﻟفقﺮة ﻧفﺴﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻋلى
أن ﻳقﻮم اﳌﺆﲤﺮ ،ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتجﺎوز ﲬﺲ سﻨﻮات ﻣﻦ رﻳخ دﺧﻮل اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺣﻴز اﻟﻨفﺎذ ،وكجزء ﻣﻦ ﻋﻤلﻴة
اﻻستعﺮاض ﲟﻮﺟﺐ اﻟفقﺮة  ،٨ستعﺮاض اﻟتقﺪم اﶈﺮز ﰲ اﻟتﺪابﲑ اﳌتخﺬة ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻟفقﺮة وﻓعﺎﻟﻴتﻬﺎ.

اﺳﺘﻌراض اﳌرﻓﻖ ء
 -٧ﻳتﻜﻮن اﳌﺮﻓق ء ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻦ ﺟزأﻳﻦ .وﻳﺴﺮد اﳉزء اﻷول ﻋﻤلﻴﱵ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﲣﻀعﺎن ﻟلفقﺮة  ٢ﻣﻦ اﳌﺎدة ،٥
اﻟﱵ ﺗقﻀﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ أي ﻃﺮف ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ ﺗﺪابﲑ ﻣﻨﺎسﺒة ،ستخﺪام اﻟزئﺒق أو ﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق ﰲ ﻫﺎﺗﲔ
اﻟعﻤلﻴتﲔ بعﺪ اﻧقﻀﺎء ﻣﻮﻋﺪ اﻹ ﺎء اﻟتﺪرﳚﻲ اﶈﺪد .وﻳﺴﺮد اﳉزء اﻟﺜﺎﱐ ﺛﻼث ﻋﻤلﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ ﲣﻀﻊ ﻟلفقﺮة  ٣ﻣﻦ
اﳌﺎدة  ،٥وﳛﺪد اﻟتﺪابﲑ اﻟﱵ ﻳتعﲔ أن ﺗتخﺬﻫﺎ اﻷﻃﺮاف ﻟتقﻴﻴﺪ استخﺪام اﻟزئﺒق أو ﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟعﻤلﻴﺎت.
 -٨وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ١٠ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٥ﻋلى أن ﻳقﻮم ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ستعﺮاض اﳌﺮﻓق ء ،ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتجﺎوز
ﲬﺲ سﻨﻮات بعﺪ رﻳخ دﺧﻮل اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺣﻴز اﻟﻨفﺎذ ،وﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ إدﺧﺎل ﺗعﺪﻳﻼت ﻋلى ﻫﺬا اﳌﺮﻓق وﻓقﺎً
ﻟلﻤﺎدة  .٢٧وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ١١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٥ﻋلى أﻧﻪ ﻋﻨﺪ استعﺮاض اﳌﺮﻓق ء ،ﻳﺮاﻋﻲ اﳌﺆﲤﺮ ،ﻋلى اﻷﻗﻞ ،ﻣﺎ ﻳلﻲ:
)أ(

أي ﻣقﱰح ﻣقﺪم ﲟﻮﺟﺐ اﻟفقﺮة  ٩ﻣﻦ اﳌﺎدة ٥؛

)ب( اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتﺎﺣة ﲟقتﻀى اﻟفقﺮة  ٤ﻣﻦ اﳌﺎدة ٥؛
)ج( ﺗﻮاﻓﺮ بﺪائﻞ ﺧﺎﻟﻴة ﻣﻦ اﻟزئﺒق ﻟﻸﻃﺮاف ،ﺗتﺴﻢ ﲜﺪواﻫﺎ اﻟتقﻨﻴة واﻻﻗتﺼﺎدﻳة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ
وﻓﻮائﺪﻫﺎ ﻟلﺒﻴﺌة واﻟﺼﺤة.
 -٩وﺗﻨص اﻟفقﺮة  ٩ﻋلى أﻧﻪ ﳚﻮز ﻷي ﻃﺮف أن ﻳقﺪم اﻗﱰاﺣﺎً ﻟتعﺪﻳﻞ اﳌﺮﻓق ء بﻐﻴة إدراج ﻋﻤلﻴة ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﻳﺴتخﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق أو ﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق ،وﻳتﻀﻤﻦ اﻻﻗﱰاح ﻣعلﻮﻣﺎت ﺗتﺼﻞ بتﻮاﻓﺮ بﺪائﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟزئﺒق ﻟلعﻤلﻴة
وﺟﺪواﻫﺎ اﻟتقﻨﻴة واﻻﻗتﺼﺎدﻳة واﳌخﺎﻃﺮ واﻟفﻮائﺪ اﻟﺒﻴﺌﻴة واﻟﺼﺤﻴة.
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ﻣﻌﻠوﻣات أ حﺘﻬا اﻷﻣاﻧﺔ
 -١٠ﺗﻨص اﻟفقﺮة  ٤ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤واﻟفقﺮة  ٤ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٥ﻋلى أن ﺗقﻮم اﻷﻣﺎﻧة ،استﻨﺎداً إﱃ اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌقﺪﻣة
ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ،ﲜﻤﻊ وﺣفﻆ اﳌعلﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻨتجﺎت اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق واﻟعﻤلﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴتخﺪم اﻟزئﺒق أو ﻣﺮكﺒﺎت
اﻟزئﺒق وبﺪائلﻬﺎ ،وأن ﲡعﻞ ﻫﺬﻩ اﳌعلﻮﻣﺎت ﻣتﺎﺣة ﻟلجﻤﻬﻮر .وﺗﻨﺼﺎن أﻳﻀﺎً ﻋلى أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻸﻣﺎﻧة أن ﺗتﻴﺢ ﻟلجﻤﻬﻮر
أي ﻣعلﻮﻣﺎت ذات ﺻلة ﺗقﺪﻣﻬﺎ اﻷﻃﺮاف.
 -١١وﺗﻨص اﳌﺎدة  ١٧ﻋلى ﺗﺒﺎدل اﳌعلﻮﻣﺎت بﲔ اﻷﻃﺮاف ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌتعلقة ﻟﺒﺪائﻞ ا ﺪﻳة ﺗقﻨﻴﺎً
واﻗتﺼﺎد ً ﻟلﻤﻨتجﺎت اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق وﻋﻤلﻴﺎت اﻟتﺼﻨﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺴتخﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق أو ﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق .وﺗﻨص
اﻟفقﺮة  ٣ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻋلى أن ﺗﻴﺴﺮ اﻷﻣﺎﻧة اﻟتعﺎون ﻋلى ﺻعﻴﺪ ﺗﺒﺎدل اﳌعلﻮﻣﺎت بﲔ اﻷﻃﺮاف وﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ذات اﻟﺼلة ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎ ت اﻻﺗفﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴة اﳌتعﺪدة اﻷﻃﺮاف واﳌﺒﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴة اﻷﺧﺮى.
 -١٢وأُﺗﻴﺤﺖ اﳌعلﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻗُﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف وأﺻﺤﺎب اﳌﺼلﺤة اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻼً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺬكﻮرة أﻋﻼﻩ
ﻋلى اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة).(١

اﻹﺟراء اﻟﺬي ﻳُﻘﱰح أن ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣؤﲤر اﻷطراف

 -١٣ﻳﺮد ﰲ ﻣﺮﻓق ﻫﺬﻩ اﳌﺬكﺮة ﻣﺸﺮوع ﻣقﺮر .وﻗﺪ ﻳﻮد ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻤلﻴة استعﺮاض اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ
و ء ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة.

)(١

http://www.mercuryconvention.org/Implementation/InformationExchange/tabid/8081/

.language/en-US/Default.aspx
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اﳌرﻓﻖ
ﻣﺸروع اﳌﻘرر ا م :[--]/٣-اﺳﺘﻌراض اﳌرﻓﻘﲔ أﻟف و ء
إن ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف،
إذ ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻟفقﺮة  ٨ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤واﻟفقﺮة  ١٠ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٥ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة ﺗلزﻣﺎن ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ستعﺮاض
اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ و ء ﻋلى اﻟتﻮاﱄ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳتجﺎوز ﲬﺲ سﻨﻮات بعﺪ دﺧﻮل اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺣﻴز اﻟﻨفﺎذ،
وإذ ﻳﺸﲑ أﻳﻀﺎً إﱃ أن اﻟفقﺮة  ٩ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤واﻟفقﺮة  ١١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٥ﲢﺪدان ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺮاﻋﻴﻪ اﻷﻃﺮاف
ﻋلى اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ استعﺮاض اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ و ء ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة ﻋلى اﻟتﻮاﱄ،
وإذ ﺧﺬ ﰲ اﻋتﺒﺎرﻩ أن اﻟفقﺮة  ٢ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤ﻣﻦ اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺗطلﺐ إﱃ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف أن ﻳقﻮم ،كجزء ﻣﻦ
ﻋﻤلﻴة اﻻستعﺮاض ﲟﻮﺟﺐ اﻟفقﺮة  ٨ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٤ستعﺮاض اﻟتقﺪم اﶈﺮز ﰲ اﻟتﺪابﲑ اﳌتخﺬة ﲟﻮﺟﺐ اﻟفقﺮة  ٢ﻣﻦ
اﳌﺎدة  ٤وﻓعﺎﻟﻴتﻬﺎ،
 -١ﻳقﺮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳق ﺧﱪاء ﳐﺼص ﻟﻪ اﺧتﺼﺎﺻﺎت ﻋلى اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﰲ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﻫﺬا اﳌقﺮر؛

 -٢ﻳطلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺗقﺪﱘ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳق ﳑﺜلﻲ اﳌﻜتﺐ ،ﻷربعة ﺧﱪاء ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف
ﻣﻦ كﻞ ﻣﻨطقة ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃق اﻷﻣﻢ اﳌتﺤﺪة ﲝلﻮل  ٢٩ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ،٢٠٢٠وأن ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص؛
 -٣ﻳطلﺐ إﱃ اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ أﺧطﺮت اﻷﻣﺎﻧة وﻗﺖ ﺗﺼﺪﻳقﻬﺎ ﻋلى اﻻﺗفﺎﻗﻴة ﺎ ستﻨفﺬ ﺗﺪابﲑ أو
اسﱰاﺗﻴجﻴﺎت ﳐتلفة ﻟلتعﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻨتجﺎت اﳌﺪرﺟة ﰲ اﳉزء اﻷول ﻣﻦ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ ،أن ﺗقﺪم ﲝلﻮل  ٣٠ﺣزﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ
ُ
 ٢٠٢٠ﺗقﺮﻳﺮاً ﻋﻦ اﻟتﺪابﲑ أو اﻻسﱰاﺗﻴجﻴﺎت اﻟﱵ ﻧُفﺬت ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗقﺪﻳﺮ كﻤﻲ ﻟلتخفﻴﻀﺎت اﻟﱵ ﲢققﺖ؛

 -٤ﻳطلﺐ إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﲡﻤﻊ اﻟتقﺪﳝﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص؛

 -٥ﻳطلﺐ أﻳﻀﺎً إﱃ اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗقﻮم ،استﻨﺎداً إﱃ ﺗقﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص ،ﻋﺪاد وﺛﻴقة ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻟﺮابﻊ ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈة أﻧﻪ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻮﺛﻴقة ﺗعﺪﻳﻼت ﻣقﱰﺣة ﻋلى اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ
و ء ،ﻳتعﲔ ﻋلى اﻷﻣﺎﻧة أن ﺗﺒلﻎ اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ ﻧص أي ﺗعﺪﻳﻞ ﻣقﱰح ﻗﺒﻞ ﻓﱰة ﻻ ﺗقﻞ ﻋﻦ ستة أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ
اﺟتﻤﺎع ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺬي سﻴُقﱰح ﻓﻴﻪ اﻋتﻤﺎدﻩ ،ﻋﻤﻼً ﺣﻜﺎم اﻟفقﺮة  ٢ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢٦؛
 -٦ﻳقﺮر أن ﻳﺴتعﺮض ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻟﺮابﻊ اﻟتقﺪم اﻟﺬي ﺣققﻪ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص ،وأن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﲣﺎذ
إﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴة.

تﺬﻳﻴﻞ اﳌﻘرر ا م[--]/٣-

ﻣﺸروع اﺧﺘﺼاﺻات ﻟفرﻳﻖ ﺧﱪاء ﳐﺼص ﻣﻌﲏ ﳌنﺘﺠات اﳌُﻀاف إﻟﻴﻬا اﻟﺰﺋﺒﻖ وﻋﻤﻠﻴات اﻟﺘﺼنﻴﻊ
اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬا اﻟﺰﺋﺒﻖ أو ﻣرﻛﺒات اﻟﺰﺋﺒﻖ
أوﻻً -اﻟوﻻﻳﺔ

 -١ﺷ ّﻜﻞ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺗفﺎﻗﻴة ﻣﻴﻨﺎﻣﺎ بﺸأن اﻟزئﺒق ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﲟﻮﺟﺐ اﳌقﺮر ا م،[--]/٣-
ﻓﺮﻳق ﺧﱪاء ﳐﺼﺼﺎً ﻟﻼﺿطﻼع ﳌﻬﺎم اﻟتﺎﻟﻴة:
)أ( استعﺮاض أﺣﻜﺎم اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ و ء ﻟﻼﺗفﺎﻗﻴة ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳌعلﻮﻣﺎت اﳌقﺪﻣة ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻋﻤﻼً ﻟفقﺮة
 ٤ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤واﻟفقﺮة  ٤ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٥وأي ﺗقﺮﻳﺮ ﻳقﺪم ﻋﻤﻼً ﻟفقﺮة  ٢ﻣﻦ اﳌﺎدة  ،٤وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌعلﻮﻣﺎت
اﳌتعلقة ﳌﻨتجﺎت اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق وﻋﻤلﻴﺎت اﻟتﺼﻨﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺴتخﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق أو ﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق ،وبﺪائلﻬﺎ؛
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)ب( ﺗقﺪﱘ ﺗقﺮﻳﺮﻩ بﺸأن استعﺮاض اﳌﺮﻓقﲔ أﻟﻒ و ء ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟتقﺪم اﶈﺮز ﰲ اﻟتﺪابﲑ اﳌتخﺬة ﲟﻮﺟﺐ
اﻟفقﺮة  ٢ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٤وﻓعﺎﻟﻴتﻬﺎ ،ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻟﺮابﻊ؛

)ج( ]ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓة وﻻﻳة أﺧﺮى بﺸأن استخﺪام وﺗﻨﺴﻴق اﻟﺮﻣﻮز اﳉﻤﺮكﻴة ﻟتﺤﺪﻳﺪ وﲤﻴﻴز اﳌﻮاد ﻏﲑ اﳌﻀﺎف
إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق واﳌﻨتجﺎت اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق اﳌﺪرﺟة ﰲ اﳌﺮﻓق أﻟﻒ[.

ﻧﻴاً -اﻟﻌﻀوﻳﺔ
 -٢سﻴتأﻟﻒ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص ،اﻟﺬي سﻴﻨتخﺐ ﰲ اﺟتﻤﺎﻋﻪ اﻷول رئﻴﺴﲔ ﻣﺸﺎركﲔ ،ﻣﻦ ﺧﱪاء ]ﺗقﻨﻴﲔ[
ﺗﺴﻤﻴﻬﻢ اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃق اﻷﻣﻢ اﳌتﺤﺪة اﳋﻤﺲ ﻋلى اﻟﻨﺤﻮ اﻟتﺎﱄ] :أربعة[ ﺧﱪاء ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳقﻴة ،و]أربعة[
ﺧﱪاء ﻣﻦ دول آسﻴﺎ واﶈﻴط اﳍﺎدئ ،و]أربعة[ ﺧﱪاء ﻣﻦ دول أورو اﻟﺸﺮﻗﻴة ،و]أربعة[ ﺧﱪاء ﻣﻦ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴة واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ و]أربعة[ ﺧﱪاء ﻣﻦ دول أورو اﻟﻐﺮبﻴة واﻟﺪول اﻷﺧﺮى .وﻗﺒﻞ اﻻﺟتﻤﺎع اﻷول ﻟلفﺮﻳق،
سﻴقﻮم اﻟفﺮﻳق وأﻣﺎﻧة اﻻﺗفﺎﻗﻴة بﺪﻋﻮة ]ﻋﺸﺮة[ ﺧﱪاء ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴة اﻟﺪوﻟﻴة ،وﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋة ،وا تﻤﻊ
اﳌﺪﱐ وا تﻤﻊ اﻟعلﻤﻲ ﻟلﻤﺸﺎركة بﺼفة ﻣﺮاﻗﺒﲔ .وﳚﻮز ﻟلفﺮﻳق أﻳﻀﺎً أن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺗقﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت،
واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴة اﻟﺪوﻟﻴة ،وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻗطﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋة وا تﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻋﻤلﻪ ،ﺣﺴﺐ اﻻﻗتﻀﺎء.

ﻟﺜاً -اﳌؤهﻼت اﳌوﺻﻰ ا ﻟﻸﻋﻀاء واﳌراقﺒﲔ
-٣

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳتﻤتﻊ أﻋﻀﺎء وﻣﺮاﻗﺒﻮ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص ﲞﱪة ﰲ ﳎﺎل ﻋلى اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﻟتﺎﻟﻴة:
)أ(

استخﺪام اﻟزئﺒق وﻣﺮكﺒﺎت اﻟزئﺒق ﰲ اﳌﻨتجﺎت أو ﻋﻤلﻴﺎت اﻟتﺼﻨﻴﻊ؛

)ب(

اﻟتأﺛﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺼﺤﻲ ﻟلتعﺮض ﻟلزئﺒق؛

)ج(

اﻟﺴﻴﺎسﺎت اﻟتﻨﻈﻴﻤﻴة ﳌعﺎﳉة ﳐﺎﻃﺮ اﻟزئﺒق ﻋلى ﺻﺤة اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌة؛

)د(

]اﳋﱪة ﰲ اﻟﺮﻣﻮز اﳉﻤﺮكﻴة و/أو اﻟتجﺎرة ﰲ اﳌﻨتجﺎت اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟزئﺒق[.

رابﻌاً -اﳌوﻇفون
-٤

سﻴﻨتخﺐ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص رئﻴﺴﲔ ﻣﺸﺎركﲔ ﻟتﻴﺴﲑ اﺟتﻤﺎﻋﺎﺗﻪ.

ﺧاﻣﺴاً -اﻷﻣاﻧﺔ
-٥

ستقﺪم أﻣﺎﻧة اﻻﺗفﺎﻗﻴة اﻟﺪﻋﻢ ﳍﺬا اﻟفﺮﻳق.

ﺳادﺳاً -اﳌﺴاﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ واﻹﺟراﺋﻴﺔ
-٦

سﻴﻨطﺒق اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧلﻲ ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻋلى ﻫﺬا اﻟفﺮﻳق ،ﻣﻊ إدﺧﺎل ﻣﺎ ﻳلزم ﻣﻦ ﺗعﺪﻳﻼت.

ﺳابﻌاً -اﻻﺟﺘﻤاﻋات
 -٧سﻴعﻤﻞ ﻓﺮﻳق اﳋﱪاء اﳌخﺼص ﻟﻮسﺎئﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴة وسﻴجتﻤﻊ وﺟﻬﺎً ﻟﻮﺟﻪ ]ﻣﺮﺗﲔ[ ﻋلى اﻷﻗﻞ ﺧﻼل
ﻓﱰة ﻣﺎ بﲔ اﻟﺪورﺗﲔ اﻟﱵ ﺗﺴﺒق اﻻﺟتﻤﺎع اﻟﺮابﻊ ﳌﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف.

ﻣناً-

اﻟﻠﻐﺔ
-٨

ستﻜﻮن اﻟلﻐة اﻹﻧﻜلﻴزﻳة ﻫﻲ ﻟﻐة ﻋﻤﻞ اﻟفﺮﻳق.
___________
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