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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف 29-24 ،أيلول/سبتمب 2017

املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

املقرر ا م :19/1-نفاايت الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
إذ يرحب مع التقدير ابملقرر ا ب 4/12-الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف
نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عب احلدود ،املتعلق ابملبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت
املكونة من الزئبق أو احملتوية عليه أو امللوثة به،
وإذ يشي إىل املادة  11من اتفاقية مينامات بشأن الزئبق ،اليت تطلب إىل األطراف يف اتفاقية مينامات أن
أتخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة السابقة،
 - 1ينشئ عملية مفتوحة لبدء العمل على املستوايت احلدية (مستوايت العتبة) ذات الصلة املطلوبة
مبوجب املادة  ،١١ابالختصاصات التالية:
(أ)
ذات الصلة؛

حتديد أنواع النفاايت الداخلة ضمن الفئات احملددة يف الفقرة  ٢من املادة  ،١١وتوفي املعلومات

(ب) حتديد أولوايت أنواع النفاايت احملددة يف الفقرة الفرعية ( 1أ) من هذا املقرر واليت تتسم ابألمهية
األكب يف حتديد عتبات النفاايت ،مع وضع هدف االتفاقية يف االعتبار؛ و
(ج) تعريف النهج املمكنة لتحديد أي قيم عتبة تلزم للنفاايت اليت وضعت األولوية هلا يف الفقرة الفرعية
( 1ب) من هذا املقرر؛
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 - 2يطلب إىل األمانة أن تقوم مبا يلي:
(أ) تعميم دعوة مفتوحة إىل مجيع األطراف ،وغي األطراف واجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى
من أجل القيام ،حبلول  1تشرين الثاين/نوفمب  ،2017برتشيح خباء للمشاركة يف العملية ،مبا يف ذلك تقدمي
بيان موجز عن خباهتم الفنية ذات الصلة؛
(ب) دعوة اخلباء إىل تقدمي املسامهات املتعلقة ابلفقرة ( 1أ) حبلول  ٣٠كانون األول/ديسمب ٢٠١٧؛
(ج) إعداد جتميع منظم للمعلومات الواردة مبوجب الفقرة ( 2ب)؛
(د) تعميم التجميع على اخلباء حبلول  15شباط/فباير  ،2018مع طلب ملسامهاهتم حبلول ١٥
نيسان/أبريل  ،٢٠١٨بشأن الفقرة ( 1ب) ،مبا يف ذلك أسس وضع هذه األولوايت؛
(ه) دمج املسامهات الواردة من اخلباء استجابة للفقرة ( 2د) حبلول  ١٥أاير/مايو  ،٢٠١٨وتوفي
املسامهات املوحدة للخباء ،مع طلب تقدمي النهج املمكنة وفقاً للفقرة ( 1ج) أعاله حبلول  ١٥متوز/يوليه ٢٠١٨؛
اآلن؛

(و) تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين عن النتائج اليت حققتها العملية املفتوحة حىت

 - 3يقرر أن يستعرض يف اجتماعه الثاين التقدم الذي حتقق يف العملية املفتوحة وللبت يف اختاذ
إجراءات أخرى ،آخذاً يف االعتبار الطرائق األكثر فعالية لتحديد قيم(ة) العتبة ذات الصلة.
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