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

تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق عن أعمال اجتماعه األول
مقدمة
 -1طلب جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة ،يف الفرع اثلثاً من مقرره  ،5/25أن يعقد املدير التنفيذي
للربانمج اجتماعاً للجنة تفاوض حكومية دولية تكلف إبعداد صك عاملي ملزم قانوانً بشأن الزئبق .ومتشياً مع
الوالية املسندة إىل اللجنة ،وافقت يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف كانون الثاين/يناير  ،201٣على نص اتفاقية
ميناماات بشأن الزئبق لكي يعتمده مؤمتر املفوضني .ويف وقت الحق ،اعتمد مؤمتر املفوضني املعين ابتفاقية ميناماات
نص االتفاقية ( ،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4املرفق الثاين) ،وفُتح ابب التوقيع عليها بعد ذلك.
 -2وتنص املادة  ٣1من االتفاقية على أن يبدأ نفاذها يف اليوم التسعني بعد اتريخ إيداع الصك اخلمسني
من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام .وقد مت بلوغ هذه املرحلة يف  1٨أاير/مايو ،2017
وبذلك بدأ نفاذ االتفاقية يف  1٦آب/أغسطس  .2017وتنص املادة  2٣من االتفاقية على أن ينعقد االجتماع
األول ملؤمتر األطراف بدعوة من املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد
اتريخ دخول هذه االتفاقية حيِّز النفاذ .وبناء على ذلك ُعقد االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
يف مركز املؤمترات الدويل يف جنيف يف الفرتة من  24إىل  29أيلول/سبتمرب .2017

أوالا  -افتتاح االجتماع (البند  1من جدول األعمال)
 -٣افتتح السيد جاكوب دور ،املنسق الرئيسي لألمانة املؤقتة لالتفاقية االجتماع يف الساعة  15:15من
يوم األحد  24أيلول/سبتمرب .2017
ألف  -البياانت االفتتاحية
 -4أدىل ببياانت افتتاحية كل من السيد مارك شاردوننس ،وزير الدولة للمكتب االحتادي السويسري لشؤون
البيئة ،والسيد إبراهيم تياو ،انئب املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة.
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 -5ورحب السيد شاردوننس يف كلمته االفتتاحية ابملشاركني ابسم حكومة سويسرا ،مؤكداً أن االجتماع
احلايل ميثل تتوجياً لسنوات عديدة من العمل التحضريي .وقال إن انبعااثت وإطالقات الزئبق أضرت بعدد كبري
من الناس يف مجيع أحناء العامل ،وترتبت عليها يف بعض األحيان عواقب وخيمة وطويلة األمد ،مما تطلب إدخال
تغيري عاجل يف العمليات الصناعية وحتديد بدائل للزئبق .وشجع البلدان على كفالة التنفيذ الفعال التفاقية ميناماات
بشأن الزئبق على الصعيد الوطين ،وأعرب عن أمله يف أن تسمح املفاوضات املثمرة اليت جرت ابلفعل بتحديد
أهداف طموحة خالل االجتماع احلايل.
 -٦ومضى قائالً إن عدداً من اجلهات الفاعلة ،منها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية ،تعمل
ُّ
التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلُّص منها عرب
على ختفيض استخدام الزئبق يف إطار اتفاقية ابزل بشأن
احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراءات املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيَّنة
خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل بشأن ِّ
امللواثت العضوية الثابتة .والحظ السيد شاردوننس أن
األطراف يف اجتماعات مؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل لعام  2017أكدت أمهية كفالة
التآزر واحلاجة إىل إنشاء أمانة دائمة التفاقية ميناماات .وقال إن املقرتح الداعي إىل إدماج األمانة املؤقتة التفاقية
ميناماات يف أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل هو بند مهم من بنود جدول أعمال االجتماع .وأعرب عن
تقديره لألمانة املؤقتة ملا قامت به من عمل ،كما شكر املشاركني على التزامهم جبعل الزئبق جمرد ذكرى ،ملصلحة
الكوكب وصحة األجيال املقبلة.
 -7وقال السيد تياو يف كلمته إنه يود أن يرفع صوته ابسم األشخاص العديدين واملتبايين األصول يف أحناء
العامل الذين عانوا بسبب تعرضهم للزئبق .وساق أمثلة على أولئك األفراد ،مشرياً إىل أن منظمة الصحة العاملية
صنفت الزئبق كواحد من املواد الكيميائية العشرة األوىل اليت تشكل أهم مصدر للقلق يف جمال الصحة .وأكد أمهية
االتفاقية لكوهنا أول اتفاق عاملي بشأن الصحة البيئية يتم وضعه على مدى ما يقرب من عقد من الزمان ،وكذلك
الحتمال أن تُصبح لبنة أساسية يف خطة التنمية املستدامة لعام .20٣0
 -٨وقال إن هناك ثالث مسائل رئيسية ينبغي التصدي هلا .أوهلا كون عدد قليل جداً من الناس يدركون
وجود الزئبق يف منتجات ترتاوح بني مسحوق جتميل الرموش ،ومالغم األسنان ،إىل تعدين الذهب احلريف والضيق
النطاق ،وعمليات توليد الطاقة حبرق الفحم .واثنياً ،ال متلك سوى قلة من األمم القدرة على التعامل مع عنصر
مميت يستعصى على التدمري وميكنه التسرب إىل اهلواء واألرض واملاء والسلسلة الغذائية .واثلثاً ،فعلى الرغم من أن
السيطرة على الزئبق ميكنها أن تتيح فرصاًكثرية للتنمية املستدامة ،فالكثري من هذه الفرص يضيع حالياً ،مع الوسائل
احملتملة للتصدي لقضااي األمن وتغري املناخ والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
 -9ومضى قائالً إن مؤمتر األطراف بوسعه أن يقلب تلك األوضاع من خالل معاجلته هلذه املسائل .فمن
املمكن على سبيل املثال توسيع نطاق الوعي والعمل ،ولكن البلدان حتتاج إىل األموال واملوارد والتكنولوجيا لتتبع
الزئبق ومجعه ومعاجلته .ووجه عناية األطراف إىل تقرير جديد لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،وهو التقييم العاملي
لنفاايت الزئبق ،الذي يتضمن تقييماً إلدارة نفاايت الزئبق يف  ٣0بلداً ،مشرياً إىل أن الزئبق اليزال يستخدم يف
عدد كبري من السلع األساسية لألسر املعيشية أو املتداولة يف التجارة واليت يتم رميها ابنتظام .وأكد أن معاجلة
النفاايت يف حد ذاهتا ال تزال متثل مشكلة أساسية يف كثري من البلدان ،وليس فقط يف البلدان النامية .واستطرد
قائالً إن تسعني يف املائة من السلع اإللكرتونية احملتوية على الزئبق تُرمى أبسلوب غري قانوين ،وهذا ميثل حالياً 50
مليون طن من النفاايت يف السنة وهو رقم يتزايد بسرعة .وأضاف أن عملية التخلص من النفاايت اإللكرتونية
تنطوي على الفرص أيضاً ،إذ تزيد قيمة هذه النفاايت على  50مليون دوالر سنوايً ،وحتوي مجلة مواد منها حوايل
2

UNEP/MC/COP.1/29

 ٣00طن من الذهب ،أو حوايل  11يف املائة من اإلنتاج احلايل العاملي للذهب .ولذلك فإن تعبئة القطاع اخلاص
لالستفادة من تلك الفرص تتيح إمكاانت هائلة حلماية صحة البشر ،وإلجياد املزيد من فرص العمل املستدامة،
واستعادة املواد الثمينة.
 -10وأشار إىل أن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وإنتاج الطاقة حبرق الفحم ميثالن مصدرين أساسيني
من مصادر التعرض للزئبق ،ويتيحان أيضاً فرصاً ميكن اغتنامها للتقليل من التعرض للزئبق يف إطار جمهود أوسع
نطاقاً لتحقيق التنمية املستدامة .وأضاف أن االنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة واملواد الكيميائية األذكى من
ضمن الوسائل الكفيلة خبفض التلوث وإجياد فرص العمل وحفز النمو االقتصادي ،فضالً عن كبح تغري املناخ.
وأبرز السيد تياو أن كافة الدول على وجه األرض قد وقعت أو صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ،اليت تُلزمها
أبن أتخذ يف االعتبار املخاطر الصحية النامجة عن الغذاء واملاء امللوثني وعن التلوث ،كما أشار إىل أن اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان يؤكد حق الشعوب يف اإلسهام يف التقدُّم العلمي ويف الفوائد اليت تنجم عنه ،وأن حوايل
 150من الدساتري الوطنية تضم أحكاماً بشأن محاية البيئة ،وأن ما يزيد على  100بلد تضمن ملواطنيها احلق يف
بيئة سليمة ،وحث األطراف على اغتنام هذه الفرصة ملساعدة مجيع الدول على الوفاء ابلتزاماهتا ،واإلسراع برتمجة
اتفاقية ميناماات إىل إجراءات ملموسة.
ابء -

البياانت اإلقليمية والفردية
 -11أدىل عدد من املمثلني ،الذين حتدثوا ابسم جمموعات من البلدان وفرادى البلدان ،ببياانت عامة بشأن
القضااي اليت ستُناقش خالل االجتماع.
 -12وقال املمثل الذي تكلم ابسم دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إن للتنفيذ الفعال التفاقية
ميناماات أمهية ابلغة يف حتقيق اهلدف العاملي املتمثل يف ختفيض مستوايت الزئبق يف البيئة ،وابلتايل محاية صحة
اإلنسان والبيئة .وأضاف أن ذلك التنفيذ سيتطلب حصول األطراف على دعم مايل وتقين كاف ومناسب التوقيت
وميكن التنبؤ به ،ولذلك فمن الضرورات العاجلة أن يضع مؤمتر األطراف خالل اجتماعه احلايل الصيغة النهائية
جلزأي اآللية املالية لالتفاقية املنفصلني واللذين يكمل كل منهما اآلخر ،ومها الصندوق االستئماين ملرفق البيئة
العاملية والربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية ،وكذلك من الضروري االتفاق بشأن
التوجيهات املتعلقة ابملرفق وترتيبات استضافة الربانمج الدويل احملدد واعتمادها .وأفاد أن مرفق البيئة العاملية قدم
مسامهة هامة يف اتفاقية ميناماات أثناء العملية السادسة لتجديد موارده ،مشرياً إىل أن منطقته سرتحب بتلقي املزيد
من املسامهات يف االتفاقية خالل عملية التجديد املقبلة للموارد .أما ابلنسبة للربانمج الدويل احملدد ،فمن املهم
جداً أن يكون قوايً على حنو ميكنه من إعالن التربعات بصورة منتظمة .وقال يف ذلك الصدد إن منطقته قدمت
ورقة غرفة اجتماعات عن الربانمج للنظر فيها خالل االجتماع احلايل ،كما ستقدم ورقة غرفة اجتماعات أخرى
تتضمن مقرراً متعلقاً ابملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا التابعة
التفاقييت ابزل واستكهومل ،اليت أدت دوراً حامساً يف توفري الدعم للبلدان يف املنطقة لتيسري تنفيذها التفاقية ميناماات.
 -1٣وانتقل إىل البنود األخرى يف جدول األعمال ،فشجع مؤمتر األطراف على العمل بروح بناءة إلمتام عمله،
والرتكيز على املسائل اليت مل يسبق أن انقشتها جلنة التفاوض احلكومية الدولية أو توصلت إىل اتفاق بشأهنا .ومضى
فقال إن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تعلق أمهية كبرية على محاية السكان ،وخباصة الفئات الضعيفة،
من التعرض للزئبق ،ولذلك فهو يقدر التعاون بني األمانة املؤقتة ومنظمة الصحة العاملية بشأن املسائل الصحية،
مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجية للصحة العامة يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق .وقال إن املنطقة ترحب
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ابلتعاون املستمر بني املنظمات ذات الصلة بشأن املسائل الصحية والتحدايت من قبيل استصالح املواقع امللوثة،
والتخلص من استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،والقضاء على التعدين األويل للزئبق.
 -14وقالت املمثلة اليت تكلمت ابسم الدول األفريقية إن غالبية األطراف احلالية يف اتفاقية ميناماات هي من
بلدان املنطقة األفريقية ،اليت تؤيد تقدمي التقارير السنوية عن إنتاج الزئبق وجتارته ،ولكنها تعاين صعوابت ابلغة يف
إدارة الزئبق وتتبعه ورصده .وأشارت إىل أن الدول األفريقية قد حددت انبعااثت الزئبق وإطالقاته من حمطات توليد
الطاقة حبرق الفحم ،واحلرق املكشوف للنفاايت ،واملواقع امللوثة ،وأنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق،
والزئبق املوجود يف املنتجات والنفاايت ،بوصفها شواغل ذات أولوية يف املنطقة ،وأضافت أن الدروس املستخلصة
من اتفاقية استكهومل تبني احلاجة إىل موارد كافية ومستدامة لكفالة التنفيذ الفعال التفاقية ميناماات .وفيما خيص
العرض الذي تقدمت به سويسرا الستضافة األمانة الدائمة التفاقية ميناماات ،قالت إن الدول األفريقية تؤيد اقرتاح
استضافة األمانة يف جنيف ضمن أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،وإنشاء فرع خمصص التفاقية ميناماات
بغية تيسري تنفيذ االتفاقية .وأفادت أن الدول األفريقية تؤيد كذلك إقامة هيكل شفاف وخاضع للمساءلة للربانمج
الدويل احملدد الذي يتم من خالله تزويد األطراف بوسائل تنفيذ مالئمة ومستدامة وميسرة ومناسبة التوقيت مبوجب
االتفاقية ،لدعم مجلة أنشطة منها بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية وتشجيع احللول املبتكرة ونقل التكنولوجيا
واعتماد بدائل للزئبق تكون ميسورة التكلفة وفعالة ومأمونة بيئياً.
 -15وقال املمثل الذي حتدث ابسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إن هذا االجتماع ميثل أحد املعامل
اهلامة واخلطوة األوىل حنو حتقيق هدف القضاء على آاثر الزئبق اخلطرة ابلتخلص منه بصورة تدرجيية .وقال إن
مؤمتر األطراف ينبغي أن يُرسي أساساً متيناً لوضع االتفاقية على الطريق الصحيح من خالل هتيئة بيئة متكينية
لألطراف لكي تنجز أهداف االتفاقية وحتدد الرتكيز االسرتاتيجي هلا يف السنوات القادمة .ويف معرض إفادته أبن
االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ترحب ابلعمل املمتاز الذي تقوم به جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف إعداد
عدة واثئق واعتمادها بصفة مؤقتة ريثما يعتمدها مؤمتر األطراف رمسياً يف اجتماعه األول ،أعرب عن أتييده العتماد
مؤمتر األطراف جلميع هذه الواثئق قبل بدء العمل املوضوعي بشأن القضااي األخرى املدرجة يف جدول األعمال.
 -1٦وقال املمثل الذي حتدث ابسم دول أورواب الوسطى والشرقية إن االجتماع احلايل ميثل مرحلة ابرزة يف
القضاء على املخاطر اليت يشكلها الزئبق على البيئة وعلى صحة اإلنسان عن طريق التخلص التدرجيي من الزئبق
ومركباته ،وابلتايل ضمان بيئة آمنة وصحية للجميع ،وأضاف أن من املهم ملؤمتر األطراف أن يرسي أساساً متيناً
لنجاح اتفاقية ميناماات.
 -17وقال املمثل الذي حتدث ابسم دول آسيا واحمليط اهلادئ إن اجلزء األكرب من انبعااثت الزئبق واستهالكه
يف العامل حيدث يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،ولكن الوضع يف البلدان املختلفة يتباين بشكل كبري ،األمر الذي
جيعل تنفيذ اتفاقية ميناماات يف املنطقة صعباً ومعقداً يف الوقت نفسه .وتشمل التحدايت الرئيسية يف املنطقة
استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ،وال سيما يف اجملتمعات الفقرية اليت ال يتاح فيها سوى
القليل من البدائل ،وكذلك التحول من عمليات وقطاعات التصنيع القائمة على الزئبق ،واملنتجات املضاف إليها
الزئبق مثل املصابيح والبطارايت ،اليت متثل املنطقة مركزاً لتصنيعها ،إىل عمليات ومنتجات خالية من الزئبق تتطلب
قدراً هائالً من االستثمارات واملساعدة الدولية ،متشياً مع املادتني  1٣و 14من االتفاقية .ومن التحدايت اإلقليمية
اهلامة األخرى اليت ينبغي التصدي هلا نقص املعلومات عن املخاطر املتعلقة ابلزئبق يف الدول اجلزرية الصغرية النامية،
واحلاجة إىل ضمان اإلدارة السليمة بيئياً لنفاايت الزئبق يف مجيع أحناء املنطقة ،واحلاجة إىل املساعدة التقنية واملوارد
من أجل تشجيع بدائل الزئبق .ويف سياق التشديد على أمهية مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة املنصوص عليه
4
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يف ديباجة االتفاقية ،قال إن الربانمج الدويل احملدد جيب تشغيله يف أقرب وقت ممكن ،كما ينبغي تطوير الوسائل
واألدوات الفعالة يف االجتماع احلايل لدعم األطراف وغري األطراف اليت هي بصدد التصديق على االتفاقية .ويف
اخلتام ،قال إن االجتماع احلايل ينبغي أن يكون شامالً للجميع ،حبيث يتيح حبث آراء ومصاحل األطراف وغري
األطراف على حد سواء و ِّ
ميكن من نقل االتفاقية إىل مرحلة التنفيذ.
 -1٨وعقب اإلدالء ابلبياانت اإلقليمية أعاله ،أدىل ممثلو فرادى البلدان ببياانت.
 -19وأمجع املتحدثون على الطابع التارخيي لالجتماع احلايل ،الذي ميثل معلماً ابرزاً يف اإلدارة املستدامة للزئبق،
ويف محاية الصحة البشرية والبيئة من آاثر انبعااثت الزئبق وإطالقاته .وأعرب عدد من املمثلني عن التزام بلداهنم
بوضع التدابري واألنشطة اليت من شأهنا أن تساعد على حتقيق أهداف اتفاقية ميناماات .وجرى حتديد تعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق ابعتباره جماالً صعباً بوجه خاص ،فهو يتسم إبمكانية حتقيق اإليرادات للمجتمعات احمللية
الفقرية ،ولكنه يف نفس الوقت يثري مشاكل صحية وبيئية كبرية.
 -20وأوجز عدد من املمثلني اإلجراءات اليت جيري اختاذها يف بلداهنم من أجل مكافحة اآلاثر الضارة للزئبق،
ولتنفيذ اتفاقية ميناماات ،وذلك بوسائل تشمل إجناز التقييمات األولية التفاقية ميناماات ،ووضع اخلطط
واالسرتاتيجيات واإلجراءات الوطنية الرامية إىل احلد من انبعااثت وإطالقات الزئبق.
 -21وقال بعض املمثلني إن من املهم تعزيز التعاون الدويل على مجيع املستوايت من أجل التنفيذ الفعال
لالتفاقية ،بسبل منها عالقات التآزر مع اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،غري أن أحد املمثلني قال إن عالقات
التآزر هذه ال ينبغي أن متس استقاللية ونزاهة اتفاقية ميناماات .وأبرز أيضاً احلاجة إىل إنشاء هيكل مؤسسي،
يشمل أمانة تتسم ابلكفاءة واملهنية ،وتكون مناسبة لتحقيق األهداف وتنفيذ األحكام الواردة يف االتفاقية.
 -22وأشار عدد من املمثلني إىل ضرورة تزويد البلدان النامية ابلدعم الكايف الذي ميكن التنبؤ من أجل أنشطة
التنفيذ ،مبا يف ذلك يف جماالت املساعدة املالية والتقنية ،وبناء القدرات ،واستحداث التكنولوجيا البديلة املراعية
للبيئة .وشدد أحد املمثلني على أمهية تطبيق مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة ،مع مراعاة أن البيئة هي
املصلحة العامة اليت يلزم للبلدان أن حتميها حسب مستوايت مسؤولياهتا وقدراهتا النسبية.
 -2٣ويف أعقاب تقدمي البياانت القطرية ،أدىل متكلمون آخرون ببياانت إضافية.
 -24وحتدثت السيدة شينوبو ساكاموتو ابسم الشبكة الدولية للتخلص من امللواثت العضوية الثابتة والفريق
العامل املعين إبهناء الزئبق ( ،)Zero Mercury Working Groupفقالت إهنا تعرضت للزئبق بينما كانت جنيناً يف
رحم أمها وولدت مصابة بداء ميناماات اخللقي ،وهو متالزمة عصبية ال تزال تؤثر على كثري من الناس .وحثت
املشاركني على مواصلة جهودهم الرامية إىل محاية النساء واألطفال من آاثر التسمم ابلزئبق.
 -25وأشاد ممثل التحالف الدويل لطب األسنان اخلايل من الزئبق جبهود العديد من البلدان واجملموعات
اإلقليمية للتخلص التدرجيي من استعمال مالغم األسنان احملتوية على الزئبق ،وال سيما لألطفال والنساء احلوامل
واملرضعات .وكثرياً ما تكون مالغم األسنان مصدراً من مصادر السوق السوداء للزئبق املستخدمة يف تعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق ،ويف هذه احلالة يؤدي التخلص التدرجيي من مالغم األسنان إىل حتقيق مكاسب مزدوجة.
وميثل إهناء استخدام مالغم األسنان يف األطفال خطوة رئيسية للتخفيض التدرجيي .وقد وجدت منظمة الصحة
العاملية أن العالج اإلصالحي غري الراضح ابستخدام بدائل خالية من الزئبق يوفر إجراء فعاالً وجمدايً لالستخدام
يف األسنان اللبنية.
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 -2٦وقال ممثل أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،إن اإلجنازات اليت حققتها االجتماعات األخرية
ملؤمترات األطراف يف تلك االتفاقيات ،اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من  24نيسان/أبريل إىل  5أاير/مايو
 ،2017تشهد على حيوية كل اتفاقية من هذه االتفاقيات يف حد ذاهتا .ويف تلك االجتماعات ،أكدت أطراف
االتفاقيات جمدداً استعدادها ملواصلة التعاون مع اتفاقية ميناماات بشأن املسائل الربانجمية .وأشار إىل أن االتفاقيات
األربع ،وفقاً لوالية كل منها ،عملت معاً على مدى عدة سنوات يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك ،حمققة بذلك
فوائد لتبادل املعارف ،واتساق السياسات ،واستخدام املوارد على حنو يتسم ابلفعالية والكفاءة .ويشمل التنسيق
بشأن املسائل املوضوعية األنشطة املشرتكة املتعلقة بنفاايت الزئبق والتخزين املؤقت وأفضل التقنيات املتاحة وأفضل
املمارسات البيئية ،ويغطي أيضاً مسائل شاملة مثل املسائل القانونية ،واملوارد املالية واملساعدة التقنية ،بسبل منها
إشراك املراكز اإلقليمية .وامتد التعاون ليشمل أيضاً املسائل غري الربانجمية ،مثل تقدمي اخلدمات لالجتماعات
وأنشطة التوعية .وترد املعلومات املتعلقة ابألنشطة التعاونية اليت تشرتك فيها االتفاقيات األربع يف الواثئق
 UNEP/MC/COP.1/20و ،UNEP/MC/COP.1/INF/5يف حني تتضمن الوثيقة UNEP/MC/COP.1/INF/14
جتميعاً للمقررات اليت اختذهتا مؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واليت تشري بشكل حمدد إىل
اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق.

اثنيا  -املسائل التنظيمية (البند  2من جدول األعمال)
ألف  -اعتماد النظام الداخلي
 -27عرض ممثل األمانة مشروع النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
( ،)UNEP/MC/COP.1/3مع اإلشارة إىل أن جلنة التفاوض احلكومية الدولية انقشت مشروع النظام بشكل مكثف
يف دورهتا السادسة ،وواصلت النظر فيه يف دورهتا السابعة.
 -2٨واعتمد مؤمتر األطراف النظام الداخلي ،على النحو املبني يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/3مع االحتفاظ
ابلنص الوارد بني قوسني مربعني يف الفقرتني  1و ٣من املادة  ،45وتوجيه طلب إىل األطراف املهتمة اليت لديها
شواغل إزاء النص املعين أبن تناقش هذه الشواغل بصورة غري رمسية وتقدم تقريراً عن ذلك إىل اجللسة العامة يف
وقت الحق من هذا األسبوع .ويرد يف املرفق األول هلذا التقرير املقرر ا م 1/1-الذي يعتمد النظام الداخلي.
ابء -

انتخاب أعضاء املكتب
 -29وفقاً للمادة  22من النظام الداخلي ،انتخب مؤمتر األطراف أعضاء املكتب التالية أمساؤهم للعمل خالل
االجتماع األول ملؤمتر األطراف وأثناء الفرتة الفاصلة بني الدورتني ويف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف:
السيد مارك شاردوننس (سويسرا)
الرئيس:
نواب الرئيس :السيدة سفيتالان بولوكان (مولدوفا)
السيد كاريل بالها (تشيكيا)
السيد غريغوري ابيلي (أنتيغوا وبربودا)
السيد سيزار خواريس (املكسيك)
السيدة نينا كرومنيري (السويد)
السيد ديفيد كابينديوال (زامبيا)
السيد سريج مويل آلوؤو آلوؤو (غابون)
السيد ميتسوغو سايتو (الياابن)
السيد حممد خشاشنه (األردن)
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 -٣0وانتخب السيد ديفيد كابينديوال (زامبيا) للعمل يف منصب املقرر.
جيم -

إقرار جدول األعمال
 -٣1أقـ ـ ـ ـر اجتم ـ ـاع األط ـ ـراف جـ ـ ـ ـ ـدول األعم ـ ـال التايل استنـ ـ ـ ـ ـاداً إىل ج ـ ـ ـ ـ ـدول األعم ـ ـال املؤقـ ـت
(:)UNEP/MC/COP.1/1
 - 1افتتاح االجتماع.
 - 2املسائل التنظيمية:
(أ)

اعتماد النظام الداخلي؛

(ب)

انتخاب أعضاء املكتب؛

(ج)

إقرار جدول األعمال؛

(د)

تعيني جلنة واثئق التفويض؛

(ه)

تنظيم العمل.

 - ٣تقرير جلنة واثئق التفويض.
 - 4تقرير عن إجنازات جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوانً بشأن الزئبق.
 - 5مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي يتخذ إجراءً بشأهنا يف اجتماعه األول:
(أ)

مسائل تنص عليها االتفاقية:

’ ‘1التوجيهات املتعلقة ابملادة  ،٣وال سيما فيما يتعلق ابلفقرات ( 5أ) و ٦و ٨من
املادة ٣؛
’ ‘2املضمون املطلوب للشهادات املشار إليها يف الفقرتني ( ٦ب) و ٨من املادة ٣؛
’ ‘٣التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( ٨أ) و( ٨ب) من املادة ٨؛
’ ‘4تدابري تفعيل ترتيبات اآللية املالية املشار إليها يف املادة 1٣؛
’ ‘5عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٣من املادة 15؛
’ ‘٦توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن تتبعه األطراف على النحو املشار إليه يف
الفقرة  ٣من املادة 21؛
’ ‘7وضع الرتتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية على النحو املشار إليه يف الفقرة  2من
املادة 22؛
’ ‘٨القواعد املالية ملؤمتر األطراف ،وألي من هيئاته الفرعية ،إضافة إىل األحكام املالية
اليت تنظم سري عمل األمانة ،على النحو املشار إليه يف الفقرة  4من املادة 2٣؛
(ب) مسائل قررها مؤمتر املفوضني:
’ ‘1األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات؛
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’ ‘2مشروع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات وجملس مرفق البيئة
العاملية؛
(ج) مسائل توصي هبا جلنة التفاوض احلكومية الدولية:
’ ‘1اعتماد النماذج اليت ستستخدم يف طلب اإلعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي
املدرجة يف املرفق ألف واملرفق ابء؛
’ ‘2وثيقة توجيهية بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق
النطاق؛
’ ‘٣املوقع الفعلي لألمانة الدائمة؛
’ ‘4النظر يف التقرير املتعلق ابحلرق يف األماكن املفتوحة؛
(د)

برانمج عمل األمانة وميزانيتها للفرتة .2019-201٨

 - ٦مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعني أن يتخذ مؤمتر األطراف إجراءات بشأهنا:
(أ)

النظر فيما إذا كانت التجارة يف مركبات زئبق حمددة ختل هبدف االتفاقية ،وفيما إذا كان
ينبغي إخضاع مركبات زئبق حمدَّدة للفقرتني  ٦و ٨من املادة  ،٣من خالل إدراجها يف
مرفق إضايف يُعتَمد وفقاً للمادة 27؛

(ب) التقارير املقدمة من األطراف لتنفيذ الفقرة  2من املادة  4واستعراض فعالية التدابري؛
(ج) استعراض املرفق ألف املشار إليه يف الفقرة  ٨من املادة 4؛
(د)

استعراض املرفق ابء املشار إليه يف الفقرة  10من املادة 5؛

(ه) التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( 9أ) و( 9ب) من املادة ٨؛
(و) التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( 7أ) و( 7ب) من املادة 9؛
(ز)

املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة ٣
من املادة 10؛

(ح) تعريف املستوايت احلدية لنفاايت الزئبق املشار إليه يف الفقرة  2من املادة 11؛
(ط) التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة املشار إليها يف الفقرة  ٣من املادة 12؛
(ي) النظر يف بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على النحو املشار إليه يف الفقرة
 4والفقرة  5من املادة  ،14مبا يف ذلك أي توصيات بشأن كيفية زايدة تعزيز هذه
األنشطة مبوجب املادة 14؛
(ك) التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريمها من املنظمات
احلكومية الدولية املعنية ،وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات ،حسب االقتضاء ،بشأن
القضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة ،على النحو املشار إليه يف الفقرة  2من املادة .1٦
 - 7مكان وموعد انعقاد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
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 - ٨مسائل أخرى.
 - 9اعتماد التقرير.
 - 10اختتام االجتماع.
دال -

تعيني جلنة واثئق التفويض
 -٣2اتفق مؤمتر األطراف على أن يقوم املكتب ،بدعم من األمانة املؤقتة ،أبعمال جلنة واثئق التفويض يف
االجتماع احلايل ،وطلبت إىل السيد بالها (تشيكيا) أن يعد تقرير اللجنة لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف.

هاء -

تنظيم العمل
 - ٣٣عمالً مبقرتح الرئيس وبناء على اقرتاح مكتب جلنة التفاوض احلكومية الدولية الذي تنتهي واليته ،قرر
مؤمتر األطراف أن جيتمع من الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الثالثة بعد الظهر
إىل الساعة السادسة مساءً كل يوم ،وأن تُنشأ أفرقة صغرية حسب االقتضاء.

 - ٣4ووافق مؤمتر األطراف على إنشاء جلنة جامعة .وسيرتأس اللجنة اجلامعة السيد فريانندو لوغريس
(أوروغواي) ،الذي ترأس ابقتدار سبع دورات للجنة التفاوض احلكومية الدولية ،وستنظر يف مجيع املسائل اليت مل
حتسم بعد يف إطار البندين  5و ،٦وتقدم تقريراً عن ذلك إىل اجللسة العامة اليت تعقد يوم اجلمعة القادم 29
أيلول/سبتمرب.
 - ٣5وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أبنه بعد حفل افتتاح اجلزء الرفيع املستوى بعد ظهر يوم اخلميس 2٨
أيلول/سبتمرب  ،2017ستعقد مناقشات املائدة املستديرة الوزارية بشأن أثر الزئبق على اهلواء واليابسة واملياه ،تليها
جلسة تفاعلية رفيعة املستوى ستعقد يف قصر األمم يف جنيف .وسيعاود اجلزء الرفيع املستوى االنعقاد يف املركز
الدويل للمؤمترات يف جنيف صباح يوم اجلمعة  29أيلول/سبتمرب ،لالستماع إىل نتائج اجتماعات املائدة املستديرة
الوزارية وإلاتحة الفرصة للوزراء لكي ينقلوا رسائل العمل فيما يتعلق ابلتزامات بلداهنم الرئيسية بشأن الزئبق ،واليت
ميكن أن يصيغ منها الرئيس الرسائل األساسية املستفادة لتوجيهها إىل اجلهات املعنية .وترد يف املرفق الثاين هلذا
التقرير الرسائل األساسية املستفادة اليت وضعها الرئيس.
 - ٣٦وسيعاود مؤمتر األطراف االنعقاد بعد ذلك يف جلسة عامة يوم اجلمعة  29أيلول/سبتمرب  ،2017لوضع
اللمسات األخرية على أعماله واختاذ مقرراته وإجناز عمله على البنود من  7إىل  10من جدول األعمال.
واو -

عمل اللجنة اجلامعة
 - ٣7عقدت اللجنة اجلامعة تسع جلسات يف الفرتة من  25إىل  29أيلول/سبتمرب  2017للنظر يف بنود
جدول األعمال املسندة إليها .وخالل اجللسة العامة الثانية ملؤمتر األطراف ،مساء يوم  29أيلول/سبتمرب ،2017
قدم رئيس اللجنة تقريراً عن نتائج عمل اللجنة .ويرد التقرير بشأن حمضر أعمال اللجنة يف املرفق الثالث هلذا التقرير.

زاي -

احلضور
 - ٣٨حضر االجتماع ممثلون عن  ٦٨طرفاً على النحو التايل :األردن ،وإستونيا ،وأفغانستان ،وإكوادور،
واإلمارات العربية املتحدة ،واالحتاد األورويب ،وأنتيغوا وبربودا ،وأوروغواي ،وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،وابالو،
وبلغاراي ،وبنما ،وبنن ،وبوتسواان ،وبوركينا فاسو ،وبوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،وبريو ،واتيلند ،وتشاد،
وتشيكيا ،وتوغو ،ومجهورية مولدوفا ،وجيبويت ،والدامنرك ،ورواندا ،ورومانيا ،وزامبيا ،وساموا ،وسانت كيتس
9
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ونيفس ،وسري النكا ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،والسنغال ،وسوازيلند ،والسويد ،وسويسرا ،وسرياليون،
وسيشيل ،والصني ،وغابون ،وغامبيا ،وغاان ،وغياان ،وغينيا ،وفرنسا ،وفنلندا ،وفييت انم ،وكندا ،وكوستاريكا،
والكويت ،والتفيا ،وليختنشتاين ،وليسوتو ،ومايل ،ومدغشقر ،واملكسيك ،ومنغوليا ،وموريتانيا ،وموانكو،
والنرويج ،والنمسا ،ونيكاراغوا ،وهندوراس ،وهنغاراي ،وهولندا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،والياابن.
 - ٣9وابإلضافة إىل ذلك ،حضر االجتماع ممثلو البلدان التالية :االحتاد الروسي ،واالحتاد األورويب ،وإثيوبيا،
وأذربيجان ،واألرجنتني ،وأرمينيا ،وإسبانيا ،وأسرتاليا ،وألبانيا ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،وأنغوال ،وأوغندا ،وأوكرانيا،
وأيرلندا ،وآيسلندا ،وإيطاليا ،وابراغواي ،والربازيل ،وبلجيكا ،وبنغالديش ،وبوروندي ،والبوسنة واهلرسك ،وبولندا،
وبيالروس ،وتركيا ،وتونس ،وجامايكا ،واجلبل األسود ،واجلزائر ،وجزر البهاما ،وجزر القمر ،وجزر مارشال،
ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،واجلمهورية الدومينيكية ،واجلمهورية العربية السورية ،ومجهورية
كوراي ،ومجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية،
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً ،وجنوب أفريقيا ،وجورجيا ،ودولة فلسطني ،وزمبابوي ،وسانت لوسيا،
وسنغافورة ،والسودان ،وسورينام ،وشيلي ،وصربيا ،وطاجيكستان ،والعراق ،وغواتيماال ،وغينيا بيساو ،والفلبني،
وفنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،وقربص ،وقطر ،وكازاخستان ،والكامريون ،والكرسي الرسويل ،وكرواتيا ،وكمبوداي،
وكواب ،وكوت ديفوار ،وكولومبيا ،وكرييباس ،وكينيا ،ولبنان ،ولكسمربغ ،وليبرياي ،وليبيا ،وليتوانيا ،وماليزاي ،ومصر،
واملغرب ،ومالوي ،وملديف ،واململكة العربية السعودية ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
وموريشيوس ،وموزامبيق ،وميامنار ،وانميبيا ،ونيبال ،ونيجرياي ،ونيوزيلندا ،وهاييت ،واهلند ،واليمن.
 - 40ومثِّلت هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية بصفة جهات مراقبة :أمانة اتفاقية ابزل بشأن

التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة
عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت
العضوية الثابتة ،واللجنة االقتصادية ألورواب ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،ومرفق البيئة العاملية ،وأمانة
الربانمج املشرتك بني املنظمات بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،وخطة عمل البحر األبيض املتوسط -
وحدة تنسيق اتفاقية برشلونة ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ،والبنك الدويل ،ومنظمة الصحة العاملية.

 - 41ومثلت يف االجتماع املنظمات احلكومية الدولية التالية بصفة جهات مراقبة :مفوضية االحتاد األفريقي،
ومنظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازون ،ومفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،والوكالة الدولية
للطاقة ،وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،ومنظمة التجارة العاملية.
ومثلت املراكز اإلقليمية والتنسيقية التالية ،التابعة التفاقية ابزل واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التالية
ُ - 42
التابعة التفاقية استكهومل ،بصفة مراقب :املركز اإلقليمي التفاقية ابزل ملنطقة أمريكا اجلنوبية (مركز اتفاقية ابزل
اإلقليمي-األرجنتني) ،واملركز اإلقليمي التفاقية ابزل للتدريب ونقل التكنولوجيا آلسيا واحمليط اهلادئ (مركز اتفاقية
ابزل اإلقليمي-الصني)/املركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا آلسيا ومنطقة احمليط
اهلادئ (مركز اتفاقية استكهومل اإلقليمي-الصني) ،واملركز اإلقليمي التفاقية ابزل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول
العربية (مركز اتفاقية ابزل اإلقليمي-مصر) ،واملركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا
(مركز اتفاقية ابزل اإلقليمي-بنما) ،واملركز اإلقليمي التفاقية ابزل (مركز اتفاقية ابزل اإلقليمي  -االحتاد الروسي)،
واملركز اإلقليمي التفاقية ابزل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول األفريقية الناطقة ابلفرنسية (مركز اتفاقية ابزل
اإلقليمي-السنغال)/املركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا (مركز اتفاقية استكهومل
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اإلقليمي-السنغال) ،واملركز اإلقليمي التفاقية ابزل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول األفريقية الناطقة ابإلجنليزية
(مركز اتفاقية ابزل اإلقليمي-جنوب أفريقيا)/املركز اإلقليمي التفاقية استكهومل لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا
(مركز اتفاقية استكهومل اإلقليمي-جنوب أفريقيا) ،واملركز اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ للتدريب ونقل التكنولوجيا
من أجل التنفيذ املشرتك التفاقييت ابزل ووايغاين يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ ،واملركز اإلقليمي التفاقية ابزل
ملنطقة البحر الكارييب (مركز اتفاقية ابزل اإلقليمي-ترينيداد وتوابغو).
ومثِّل عدد من املنظمات غري احلكومية بصفة جهات مراقبة .وترد أمساء تلك املنظمات يف قائمة املشاركني
ُ - 4٣
(.)UNEP/MC/COP.1/INF.17

اثلث ا  -تقرير جلنة واثئق التفويض (البند  3من جدول األعمال)
 -44قال السيد بالها ،يف معرض تقدميه لتقرير املكتب عن واثئق التفويض ،إن املكتب قد فحص واثئق
التفويض اليت قدمتها األطراف وفقاً للمادتني  19و 20من النظام الداخلي ،ووجد أنه حىت يوم الثالاثء 2٦
أيلول/سبتمرب  ،2017قدم ممثلو  5٣طرفاً واثئق تفويض صادرة عن رئيس دولة أو حكومة أو وزير خارجية ،أو،
يف حالة منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي ،عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة .وابإلضافة إىل ذلك ،قدم
 1٦طرفاً واثئق تفويض أو معلومات تتعلق بتعيني ممثلني عن طريق الفاكس أو النسخ املصورة ،أو يف شكل رسائل
أو مذكرات شفوية من البعثة املعنية .وقد قدم ستة من هؤالء واثئق تفويض أصلية .وهناك طرف واحد مل يبلغ
أبي معلومات عن ممثليه.
 -45ووافق املؤمتر على تقرير املكتب بوصفه جلنة واثئق التفويض.

رابعا  -تقرير عن إجنازات جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوانا بشأن الزئبق
 -4٦قدم السيد لوغريس ،رئيسة جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوانً بشأن الزئبق،
تقريراً موجزاً عن إجنازات اللجنة على صعيد الوفاء بواليتها واالنتهاء من مفاوضاهتا قبل الدورة السابعة والعشرين
جمللس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة .وقال إن عمل اللجنة أجنز بشكل تشاوري مفتوح ،وتُوج بنص متوازن
يتضمن التزامات لتمكني األطراف من التصدي للتحدايت املرتبطة ابلزئبق طوال دورة حياته ،إضافةً إىل آلية متويل
مبتكرة لدعم األطراف يف هذا الصدد ،األمر الذي يتطلب دعماً من أمانة فعالة وكذلك ،من ضمن أمور أخرى،
وسيلة سليمة لتقييم فعالية تقدمي التقارير .إضافةً إىل ذلك فإن اتفاقية ميناماات ُزِّودت بلجنة تنفيذ وامتثال تيسريية،
وأمكن التوصل إىل اتفاق بشأن العديد من الواثئق التوجيهية الرئيسية اليت اعتمدت مؤقتاً أثناء عملية التفاوض،
وال سيما فيما يتعلق ابلتجارة ومصادر اإلمداد واإلعفاءات والتوجيهات بشأن االنبعااثت .وقال إن من املتوقع أن
تعتمد تلك الواثئق رمسياً يف مرحلة مبكرة يف االجتماع احلايل .والحظ أنه ال يزال هناك عدد من املسائل اليت
تتطلب مزيداً من الدراسة ،وقال إنه واثق من أن الروح اإلجيابية اليت اتسمت هبا مداوالت جلنة التفاوض احلكومية
الدولية ستستمر على مدى األسبوع املقبل وست ِّ
مكن مؤمتر األطراف من إمتام عمله يف إطار من التعاون والشمولية.
وأعرب أيضاً عن تقديره جلميع املشاركني يف العملية ،وال سيما أعضاء املكتب والرؤساء املشاركني ألفرقة االتصال
وميسري جلنة التفاوض احلكومية الدولية.
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اء بشأهنا يف اجتماعه األول (البند  5من جدول
خامس ا  -مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي يتخذ إجر ا
األعمال)
 -47يف سياق عرض الرئيس البندين  5و ،٦اقرتح الرئيس أن يسعى مؤمتر األطراف إىل تسريع وترية عمله من
خالل النظر يف عدد من الواثئق اليت اعتمدهتا مؤقتاً جلنة التفاوض احلكومية الدولية بتوافق اآلراء ،مع إرسال
الواثئق األخرى مباشرًة إىل اللجنة اجلامعة ملواصلة النظر فيها ،ووافقت األطراف على هذا االقرتاح .وقد نوقشت
تلك العملية واتُّفق عليها أثناء املشاورات اإلقليمية اليت عقدت قبل االجتماع احلايل.
 -4٨وخالل املناقشات اليت تلت ذلك أشار الرئيس إىل أنه عند وصول االجتماع إىل مرحلة اختاذ القرارات
ف إنه سيسعى إىل احلصول على أتكيد بشأن ما إذا كان أي طرف يعرتض على اعتماد قرار معني ،نظراً ألن
األطراف هي وحدها اليت ميكنها املشاركة يف عملية اختاذ القرارات .وعند اعتماد مقرر معني ميكن لغري األطراف
واملراقبني تقدمي تعليقات إضافية بشأنه .وعرب ممثالن عن القلق من أن إجراءات اختاذ القرارات هذه ال تتيح جلميع
املشاركني تقدمي املسامهات بشكل متكافئ ،كما كان عليه احلال أثناء املناقشات اليت دارت يف جلنة التفاوض
احلكومية الدولية .وسيكون من املهم أن أيخذ مؤمتر األطراف مجيع اآلراء يف االعتبار لكي يتمكن من التوصل إىل
أفضل القرارات املمكنة ولتفادي اعتماد مقررات قد تصعَّب تصديق بلد ما على االتفاقية .وأكد ممثالن آخران
على أمهية عدم إعادة فتح مسائل توصلت جلنة التفاوض احلكومية الدولية ابلفعل إىل اتفاق بشأهنا ،وأشار أحدمها
إىل أن ذلك قد يهدد قدرة مؤمتر األطراف على إجناز عمله .وأشار ممثل آخر إىل أنه على الرغم من ضرورة التقيد
ابإلجراءات السليمة الختاذ القرارات إال أن من املهم أيضاً االستماع إىل مجيع اآلراء واحلفاظ على عملية شاملة
وشفافة .وأكد الرئيس أن مجيع املشاركني ستتاح هلم الفرصة لتقدمي مداخالت قبل وصول االجتماع مرحلة اختاذ
القرارات ،ففي تلك املرحلة لن يُسمح سوى لألطراف ابلتحدث.

ألف  -مسائل تنص عليها االتفاقية
-1

التوجيهات املتعلقة ابملادة  ،3وال سيما فيما يتعلق ابلفقرات ( 5أ) و 6و 8من املادة 3
 -49عرض الرئيس هذا البند الفرعي ،وحدد املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/5والحظ أن
جلنة التفاوض احلكومية الدولية وافقت على الوثيقة التوجيهية ومشروع املقرر.
 -50واعتمد مؤمتر األطراف الوثيقة التوجيهية واملقرر ا م 2/1-بشأن التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد
ابلزئبق والتجارة فيه ،اللذين قدمتهما جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
 -51وعقب اعتماد املقرر أشار أحد املمثلني إىل أنه على الرغم من أن وفده يدرك أن جلنة التفاوض احلكومية
الدولية قد توصلت إىل توافق يف اآلراء بشأن هذا البند الفرعي ،إال أنه كان يفضل أن جتري املزيد من املناقشات
يف اللجنة اجلامعة .ويرى الوفد أن هذه التوجيهات تتطلب وجود تعاريف شفافة لعدة مصطلحات أساسية
عمم على املشاركني.
وتنقيحات أخرى .وقال إن وفد بلده سيقدم إىل األمانة وثيقة تبني هذه الشواغل وطلب أن تُ َّ

-2

املضمون املطلوب للشهادة املشار إليها يف الفقرات ( 6ب) و 8من املادة 3
 -52عرض الرئيس هذا البند الفرعي وبني املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/6مالحظاً أن
جلنة التفاوض احلكومية الدولية وافقت على الوثيقة التوجيهية ومشروع املقرر.
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 -5٣واعتمد مؤمتر األطراف الوثيقة التوجيهية واملقرر ا م ٣/1-بشأن التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد
ابلزئبق والتجارة فيه فيما يتعلق إبصدار الشهادات ،اللذين قدمتهما جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،على النحو
الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
 -54وعقب اعتماد املقرر أشار أحد املمثلني إىل أنه على الرغم من أن وفده يدرك أن جلنة التفاوض احلكومية
الدولية قد توصلت إىل توافق يف اآلراء بشأن هذا البند الفرعي ،إال أنه كان يفضل أن جتري املزيد من املناقشات
بشأن هذه املسألة يف اللجنة اجلامعة .ويرى الوفد أن هذه التوجيهات تتطلب وجود تعاريف شفافة لعدة
مصطلحات أساسية وتنقيحات أخرى .وقال إن وفد بلده سيقدم إىل األمانة وثيقة تبني هذه الشواغل وطلب أن
عمم على املشاركني.
تُ َّ
-3

التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( 8أ) و( 8ب) من املادة 8
 -55عرض الرئيس هذا البند الفرعي وبني املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/7مالحظاً أن
جلنة التفاوض احلكومية الدولية وافقت على الوثيقة التوجيهية ومشروع املقرر.
 -5٦ويف املناقشات اليت تلت ذلك أكد العديد من املمثلني أمهية تنفيذ بلداهنم لالتفاقية ومشروع التوجيهات
بشأن أفضل التقنيات املتاحة وبشأن أفضل املمارسات البيئية ملراقبة انبعااثت الزئبق ،مع األخذ يف االعتبار أي
اختالفات بني املصادر اجلديدة والقائمة واحلاجة إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر الشاملة لعدة أوساط،
وبشأن دعم األطراف يف تنفيذ التدابري املبينة يف الفقرة  ،5وخباصة على صعيد حتديد األهداف ووضع قيم حدية
لالنبعااثت .وشدد أحد املمثلني على أن بعض التدابري يف الوثيقة التوجيهية قد ال تكون قابلة للتطبيق يف مجيع
السياقات ،وأنه نظراً ألن الواثئق التوجيهية هي بطبيعتها دينامية سيتعني تنقيح التدابري احلالية يف املستقبل استناداً
إىل اخلربة اليت تكتسبها األطراف مبرور الزمن.
 -57وأكد العديد من املمثلني على أمهية توفري ما يكفي من املوارد املالية واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
إىل البلدان النامية ملساعدهتا يف تنفيذ عناصر املبادئ التوجيهية ومراقبة انبعااثت الزئبق .وحدد عدد من املمثلني
مسائل معينة حتظى ابهتمام وطين أو أنشطة جارية يف بلداهنم ذات صلة ابحلد من االنبعااثت .وأبرز ممثالن مسائل
حميطة ابالنبعااثت يَرَاين أن الوثيقة مل تعاجلها بصورة كافية ،وقدم أحدمها ورقة غرفة اجتماعات إلدراج استخراج
الذهب منزلياً من النفاايت يف االتفاقية .وأشار ممثالن آخران إىل أن العمل الذي ينفذ مبوجب املادة  ٨فيما يتعلق
ابالنبعااثت ينبغي أن ينطبق أيضاً على املسائل ذات الصلة مبوجب املادة  .9وعرب ممثالن عن حتفظات بشأن
مشاريع املقررات املصاحبة للتوجيهات ،وقدم أحدمها تعديالت حمددة.
 -5٨واختتم مؤمتر األطراف النظر األويل يف هذا البند الفرعي ابملوافقة على اعتماد مشروع التوجيهات على
النحو الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/7ولكنه وافق أيضاً على إرسال مشروع املقرر املصاحب إىل اللجنة
اجلامعة ملواصلة النظر فيه.
 -59ويف وقت الحق ،اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 4/1-بشأن التوجيهات فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق،
الذي أحالته اللجنة اجلامعة إليه ،وذلك على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

-٤

تدابري تفعيل ترتيبات اآللية املالية املشار إليها يف املادة 13
 -٦0اخنرط مؤمتر األطراف يف تبادل أويل لآلراء بشأن هذا البند الفرعي قبل أن ينظر ابلتفصيل يف الواثئق
ذات الصلة.
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UNEP/MC/COP.1/29

 -٦1ووجه أحد املمثلني االنتباه إىل ورقيت غرفة اجتماعات قدمتهما جمموعة إقليمية أثناء إلقاء بياهنا االفتتاحي
وتتضمنان مقرتحات ذات صلة ابلقواعد املالية وابلربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ،على
التوايل .وشدد على االقرتاح القائل أبنه ينبغي ألمانة اتفاقية ميناماات أن تستضيف الربانمج الدويل احملدد ،وأن تتوىل
إدارته جلنة متفرغة ،وأال يقيَّد زمن تشغيله بفرتة زمنية حمددة .وأشار أحد املمثلني ،متحداثً ابسم جمموعة من
البلدان ،إىل مناقشات جلنة التفاوض الدولية بشأن هذه املسألة ومسائل ذات صلة ،وقدم ورقة غرفة اجتماعات
بشأن التوجيهات اليت سيقدمها مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية كجزء من الرتتيبات املتعلقة ابآللية املالية.
وأشارت ممثلة أخرى إىل أن وفدها ال ميكن أن يقبل آبلية مالية ال تشمل مرفق البيئة العاملية والربانمج الدويل احملدد
كليهما.
 -٦2واعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م ،5/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن التوجيهات املقدمة إىل
مرفق البيئة العاملية ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
 - ٦٣وفيما يتعلق مبسألة الربانمج الدويل احملدد ،قالت إحدى املمثالت ،متحدثة أيضاً ابسم دول أورواب
الوسطى والشرقية اليت ليست من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،واليت وقعت على االتفاقية لكنها مل تصادق
عليها بعد ،إن املوقعني على االتفاقية ينبغي أن يكونوا مؤهلني للحصول على متويل من الربانمج الدويل احملدد
واملخصص ألنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات.
 - ٦4واعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م ،٦/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة املتعلق ابلربانمج الدويل احملدد
لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير ،ويتضمن املقرر نصاً بني
قوسني مربعني يتعلق أبهلية غري األطراف للتمويل ،احتُفظ به يف املرفق األول للمقرر ،وكذلك بشأن ترتيبات
االستضافة والتوجيهات املتعلقة بعمليات الربانمج الدويل احملدد ومدته ،وتضمن يف املرفق الثاين نصاً بشأن
اختصاصات الربانمج الدويل احملدد ،وخصوصاً املتعلقة منها أبهلية غري األطراف لعضوية جملس إدارة الربانمج.
 - ٦5وعقب اعتماد مشروع املقرر ،قال أحد املمثلني ،متحداثً ابسم جمموعة من البلدان ،إنه نظراً ألن األقواس
املربعة مل تبق إال يف مرفقي املقرر ،وأن النص الفعلي للمقرر نص نظيف ،فقد اعتُمد الربانمج الدويل رمسياً ،وصار
ابإلمكان تنفيذه تنفيذاً كامالً.
-5

عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال على النحو املشار إليه يف الفقرة  3من املادة 15
 -٦٦اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 7/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن عضوية جلنة التنفيذ
واالمتثال على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٣من املادة  ،15على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

-6

توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن تتبعه األطراف على النحو املشار إليه يف الفقرة  3من املادة 21
 - ٦7واعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م ٨/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن توقيت وشكل التقارير
اليت تقدمها األطراف ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

-٧

وضـع الرتتيبـات فيمـا يتعلق بتقييم الفعاليـة على النحـو املشـار إليـه يف الفقـرة  2من املادة 22
 - ٦٨اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 9/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن وضع الرتتيبات فيما يتعلق
بتقييم الفعالية ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
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-8

القواعد املالية ملؤمتر األطراف ،وألي من هيئاته الفرعية ،إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل
األمانة ،على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٤من املادة 23
 -٦9اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 10/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن القواعد املالية ملؤمتر األطراف
يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وألي من هيئاته الفرعية ،وكذلك األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة،
وذلك على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير ،مع اإلشارة إىل أن القواعد ال تزال تتضمن بعض اإلشارات
إىل البلدان النامية بني قوسني.

ابء  -مسائل قررها مؤمتر املفوضني
-1

األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات
 -70اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 11/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة عن األمانة ،على النحو الوارد
يف املرفق األول هلذا التقرير.

-2

مشروع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات وجملس مرفق البيئة العاملية
 -71عرض الرئيس هذا البند الفرعي موجهاً االنتباه إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة
ومشروع مذكرة التفاهم الوارد يف مرفقها.
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 -72وخالل النظر األويل يف البند الفرعي حتدث أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان ،فاقرتح اعتماد مشروع
مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات وجملس مرفق البيئة العاملية ،مشرياً إىل أن جلنة التفاوض
احلكومية الدولية قد وافقت عليه .وأعرب ممثل عن أتييده هلذا االقرتاح وأشار إىل أن مذكرة التفاهم ال متثل وثيقة
ملزمة قانوانً ،وقد انقشتها ابلتفصيل جلنة التفاوض احلكومية الدولية .وقال ممثل آخر إن هناك حاجة إلجراء
مناقشات إضافية بشأن مشروع النص واقرتح تعديالت حمددة .ووافق مؤمتر األطراف على أن حييل املسألة إىل
اللجنة اجلامعة إلجراء املزيد من املداوالت بشأهنا.
 -7٣ويف وقت الحق ،وبعد مداوالت اللجنة اجلامعة ،قال أحد املمثلني إن الطرف الذي ميثله ال ميكنه قبول
مشروع املقرر أو مرفقه الذي يتضمن مشروع مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات وجملس مرفق
البيئة العاملية ،دون اإلشارة إىل االعتبارات السياسية اليت تعمل داخل جملس مرفق البيئة العاملية ،واليت من شأهنا أن
تعرقل جهود البلدان النامية والبلدان اليت تشهد اقتصاداهتا مرحلة انتقالية ،يف سعيها لتنفيذ التزاماهتا مبوجب
االتفاقية .وقال عدد من املمثلني ،مبن فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،إهنم ال يستطيعون قبول إدراج
هذا النص يف مشروع املقرر.
 - 74وقال ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إن الغرض من مذكرة التفاهم هو وضع أحكام للعالقة بني مؤمتر
األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية ،وتنفيذ األحكام املتعلقة ابلصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية يف فقرات
معينة من صك مرفق البيئة العاملية ويف الفقرات  5و ٦و 7و ٨و 10و 11من املادة  1٣من اتفاقية ميناماات.
وعلى الرغم من أن القرار املتعلق ابلتوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية قد اعتُمد يف االجتماع احلايل ،ال
توجد حىت اآلن الرتتيبات اليت تفعِّل دور مرفق البيئة العاملية لكي يعمل كآلية متويل التفاقية ميناماات.
 - 75ووافق مؤمتر األطراف على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة إىل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
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جيم  -مسائل توصي هبا جلنة التفاوض احلكومية الدولية
-1

اعتماد النماذج اليت ستستخدم يف طلب اإلعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة يف املرفق ألف واملرفق ابء
 -7٦عرض الرئيس هذا البند الفرعي وبني املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/16والحظ أن
جلنة التفاوض احلكومية الدولية وافقت على الوثيقة التوجيهية ومشروع املقرر.
 -77واعتمد مؤمتر األطراف الوثيقة التوجيهية واملقرر ا م  12/1-بشأن النماذج اليت ستستخدم يف تسجيل
إعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة يف املرفق ألف واملرفق ابء ،مبا يف ذلك املعلومات اليت ينبغي تقدميها
عند التسجيل للحصول على إعفاء ،ولسجل اإلعفاءات ،اللذين قدمتهما جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،على
النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

-2

وثيقة توجيهية بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
 -7٨اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 1٣/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

-3

املوقع الفعلي لألمانة الدائمة
 -79على النحو املبني يف البند ( 5ب) ’ ‘1أعاله ،بشأن األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية
ميناماات ،اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 11/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة واملتعلق ابألمانة ،على النحو
الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

-٤

النظر يف التقرير املتعلق ابحلرق يف األماكن املفتوحة
 -٨0اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 14/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة ،بشأن انبعااثت الزئبق املتعلقة
ابحلرق املكشوف للنفاايت ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

دال  -برانمج عمل األمانة وميزانيتها للفرتة 2٠19-2٠18
 -٨1فيما يتعلق مبسألة امليزانية املقرتحة التفاقية ميناماات بشأن الزئبق للفرتة  ،2019-201٨أوضح ممثل
سويسرا أن مسامهة سويسرا كبلد مضيف تتضمن االشرتاك املقرر للطرف.
 - ٨2ويف وقت الحق ،اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 15/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة ،بشأن برانمج
عمل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  ،2019-201٨على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.

سادسا  -مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعني أن يتخذ مؤمتر األطراف إجراءات بشأهنا (البند  6من جدول
األعمال)
ختل هبدف االتفاقية ،وفيما إذا كان ينبغي إخضاع
ألف  -النظر فيما إذا كانت التجارة يف مرّكبات زئبق حم ّددة ّ
مرّكبات زئبق حمدَّدة للفقرتني  6و 8من املادة  ،3من خالل إدراجها يف مرفق إضايف يُعتَمد وفق ا للمادة 2٧
 -٨٣أحاط مؤمتر األطراف علماً ابإلجراءات املقرتحة على النحو الوارد يف تقرير اللجنة اجلامعة.

ابء  -التقارير املقدمة من األطراف لتنفيذ الفقرة  2من املادة  ٤واستعراض فعالية التدابري
 -٨4أحاط مؤمتر األطراف علماً ابإلجراءات املقرتحة على النحو الوارد يف تقرير اللجنة اجلامعة.
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جيم  -استعراض املرفق ألف املشار إليه يف الفقرة  8من املادة ٤
 -٨5أحاط مؤمتر األطراف علماً ابإلجراءات املقرتحة على النحو الوارد يف تقرير اللجنة اجلامعة.
دال  -استعراض املرفق ابء املشار إليه يف الفقرة  1٠من املادة 5
 -٨٦أحاط مؤمتر األطراف علماً ابإلجراءات املقرتحة على النحو الوارد يف تقرير اللجنة اجلامعة.
هاء  -التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( 9أ) و( 9ب) من املادة 8
 -٨7عرض الرئيس هذا البند الفرعي وبني املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/23والحظ أن
جلنة التفاوض احلكومية الدولية وافقت على الوثيقة التوجيهية ومشروع املقرر.
 -٨٨واعتمد مؤمتر األطراف وثيقة التوجيهات واملقرر ا م 1٦/1-اللذان أحالتهما إليه اللجنة اجلامعة ،بشأن
التوجيهات املتعلقة ابنبعااثت الزئبق املشار إليها يف الفقرتني ( 9أ) و( 9ب) من املادة  ،٨اليت قدمتها جلنة
التفاوض احلكومية الدولية ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
واو  -التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( ٧أ) و( ٧ب) من املادة 9
 -٨9اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 17/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن التوجيهات املتعلقة
إبطالقات الزئبق ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
زاي  -املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة  3من املادة 1٠
 -90اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 1٨/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة بشأن مشروع التوجيهات املتعلقة
ابلتخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة  ٣من املادة  ،10وذلك على النحو الوارد يف املرفق
األول هلذا التقرير.
حاء  -تعريف املستوايت احلدية لنفاايت الزئبق املشار إليه يف الفقرة  2من املادة 11
 -91اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 19/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة واملتعلق ابملستوايت احلدية أو
قيم العتبة لنفاايت الزئبق ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
طاء  -التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة املشار إليها يف الفقرة  3من املادة 12
 -92اعتمد مؤمتر األطراف املقرر ا م 20/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة واملتعلق ابلتوجيهات بشأن إدارة
املواقع امللوثة ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
ايء  -النظر يف بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٤والفقرة 5
من املادة  ،1٤مبا يف ذلك أي توصيات بشأن كيفية زايدة تعزيز هذه األنشطة مبوجب املادة 1٤
 -9٣أحاط مؤمتر األطراف علماً ابإلجراءات املقرتحة على النحو املبني يف تقرير اللجنة اجلامعة ،واعتمد أيضاً
املقرر ا م 21/1-الذي أحالته إليه اللجنة اجلامعة واملتعلق ببناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا،
وذلك على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
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كاف  -التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريمها من املنظمات احلكومية الدولية
املعنية ،وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات ،حسب االقتضاء ،بشأن القضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة،
على النحو املشار إليه يف الفقرة  2من املادة 16
 -94أحاط مؤمتر األطراف علماً ابإلجراءات املقرتحة على النحو املبني يف تقرير اللجنة اجلامعة.

سابع ا  -مكان وموعد انعقاد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف (البند  ٧من جدول األعمال)
 -95قرر مؤمتر األطراف أن يعقد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف جنيف يف الفرتة من  19إىل  2٣تشرين
الثاين/نوفمرب .201٨

اثمن ا  -مسائل أخرى (البند  8من جدول األعمال)
 -9٦مل يُنظر يف أي مسائل أخرى.

اتسع ا  -اعتماد التقرير (البند  9من جدول األعمال)
 -97اعتمد مؤمتر األطراف هذا التقرير بناء على مشروع التقرير ( ،)UNEP/MC/COP.1/L.1على أساس أن
توَكل إىل ِّ
املقرر مهمة وضع الصيغة النهائية له ابلتشاور مع األمانة.

عاشرا  -اختتام االجتماع (البند  1٠من جدول األعمال)

 -9٨أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  ٣:15من صباح يوم السبت  ٣0أيلول/سبتمرب .2017
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املرفق األول
املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول
20
٣1
٣1
٣1
٣2
٣5
٣9
40
54

املقرر ا م :1/1-النظام الداخلي
املقرر ا م :2/1-التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه
املقرر ا م :٣/1-التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه فيما يتعلق إبصدار الشهادات
املقرر ا م :4/1-التوجيهات فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق
املقرر ا م :5/1-التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية
املقرر ا م :٦/1-الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
املقرر ا م :7/1-عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٣من املادة 15
املقرر ا م :٨/1-توقيت وشكل التقارير اليت تقدمها األطراف
املقرر ا م :9/1-وضع الرتتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية
املقرر ا م :10/1-القواع ـد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،وألي من هيئاته الفرعية،
5٨
إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل أمانة االتفاقية
٦٣
املقرر ا م :11/1-األمانة
املقرر ا م :12/1-النماذج اليت ستستخدم يف تسجيل إعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة يف املرفق
٦٣
ألف واملرفق ابء ،ومناذج سجل اإلعفاءات
املقرر ا م :1٣/1-التوجيهات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ٦٨
٦٨
املقرر ا م :14/1-انبعااثت الزئبق ذات الصلة ابحلرق املكشوف للنفاايت
٦9
املقرر ا م :15/1-برانمج عمل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني 2019–201٨
79
املقرر ا م :1٦/1-توجيهات فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق
79
املقرر ا م :17/1-التوجيهات املتعلقة إبطالقات الزئبق
املقرر ا م :1٨/1-مشـ ـروع املب ـ ـادئ التوجيهية بش ـأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف
٨0
الفقرة  ٣من املادة 10
٨0
املقرر ا م :19/1-نفاايت الزئبق
٨1
املقرر ا م :20/1-توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة
٨4
املقرر ا م :21/1-بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
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املقرر ا م :1/1-النظام الداخلي
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل الفقرة  4من املادة  2٣من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
يقرر اعتماد النظام الداخلي ملؤمتر األطراف الوارد يف مرفق هذا املقرر ،ابستثناء اجلملة الثانية من الفقرة
 1من املادة  ،45والفقرة  ٣من املادة .45

مرفق املقرر ا م1/1-
النظام الداخلي ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
أوالا  -مقدمة
املادة 1
ينطبق هذا النظام الداخلي على أي اجتماع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يعقد وفقاً
للمادة  2٣من االتفاقية.
املادة 2
ألغراض هذا النظام:
’’ - 1االتفاقية‘‘ تعين اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت اعتمدت يف كوماموتو ،يف الياابن ،يف 10
تشرين األول/أكتوبر 201٣؛
’’ - 2الطرف‘‘ يعين طرف يف االتفاقية على حنو ما هو معرف يف املادة ( 2ز) من االتفاقية؛
’’ - ٣مؤمتر األطراف‘‘ يعين مؤمتر األطراف يف االتفاقية املنشأ مبوجب املادة  2٣من االتفاقية؛
االتفاقية؛

’’ - 4االجتماع‘‘ يعين أي اجتماع عادي أو استثنائي ملؤمتر األطراف يعقد وفقاً للمادة  2٣من
’’ - 5منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي‘‘ تعين أي منظمة معرفة يف املادة ( 2ي) من االتفاقية؛

’’ - ٦الرئيس‘‘ يعين رئيس مؤمتر األطراف املنتخب وفقاً للفقرتني  1أو  2من املادة  22من هذا
النظام الداخلي؛
’’ - 7األمانة‘‘ تعين األمانة املنشأة مبوجب الفقرة  1من املادة  24من االتفاقية؛
’’ - ٨اهليئة الفرعية‘‘ تعين أي هيئة تنشأ عمالً ابلفقرة ( 5أ) من املادة  2٣من االتفاقية؛
’’ - 9األطراف احلاضرة واملصوتة‘‘ تعين األطراف احلاضرة يف االجتماع الذي جيري فيه تصويت
وتُديل بصوت إجيايب أو سليب .ال تعد األطراف اليت متتنع عن التصويت أطرافاً مصوتة.
” - 10الرئيس“ يعين الرئيس أو الرئيسني املشاركني ،حسب االقتضاء.
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اثني ا  -االجتماعات
املادة 3
تعقد اجتماعات األطراف يف مقر األمانة ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك أو تتخذ األمانة
ترتيبات مناسبة أخرى ابلتشاور مع األطراف.
املادة ٤
 - 1يعقد االجتماعان العاداين الثاين والثالث ملؤمتر األطراف سنوايً وتعقد االجتماعات العادية بعد
ذلك مرة كل سنتني ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
 - 2يقرر مؤمتر األطراف ،يف كل اجتماع عادي ،اتريخ انعقاد االجتماع العادي التايل ومدته .وينبغي
أن يسعى مؤمتر األطراف إىل تفادي عقد هذه االجتماعات يف وقت جيعل حضور عدد كبري من الوفود أمراً عسرياً.
 - ٣تعقد االجتماعات االستثنائية ملؤمتر األطراف يف األوقات اليت حيددها إما مؤمتر األطراف يف
اجتماع عادي ،أو بناء على طلب كتايب يقدمه أي طرف ،بشرط أن حيظى هذا الطلب ،خالل تسعني يوماً من
اتريخ إبالغ األمانة األطراف به ،بتأييد ثلث األطراف على األقل.
 - 4يف حالة عقد أي اجتماع استثنائي بناء على طلب كتايب مقدم من طرف ما ،يعقد االجتماع يف
موعد ال يتجاوز تسعني يومـاً من اتريخ حصول الطلب على أتييد ثلث األطراف على األقل ،وفقاً للفقرة  ٣من
هذا النظام الداخلي.
املادة 5
ختطر األمانة مجيع األطراف بتاريخ ومكان انعقاد أي اجتماع عادي أو استثنائي قبل ستني يوماً على
األقل من التاريخ املزمع لبدء االجتماع.

اثلث ا  -املراقبون
املادة 6
 - 1جيوز لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وألية دولة ليست طرفاً
يف االتفاقية ،وألي كيان من الكياانت اليت تقوم بتشغيل اآللية املشار إليها يف الفقرة  5من املادة  1٣من االتفاقية،
أن متثل يف االجتماعات بصفة مراقبني.
 - 2جيوز هلؤالء املراقبني املشاركة يف أعمال أي اجتماع ،بناء على دعوة من الرئيس ،دون أن يكون
هلم حق التصويت ،ما مل يعرتض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة يف االجتماع ،على األقل.
املادة ٧
 - 1أي هيئة أو وكالة ،وطنية كانت أو دولية ،حكومية كانت أو غري حكومية مؤهلة يف املسائل اليت
تشملها االتفاقية ،وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع بصفة مراقب جيوز قبوهلا بتلك
الصفة ،ما مل يعرتض على ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراف احلاضرة.
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 - 2جيوز هلؤالء املراقبني املشاركة يف أعمال أي اجتماع ،بناء على دعوة من الرئيس ،دون أن يكون
هلم حق التصويت ،يف املسائل اليت تكون حمل اهتمام مباشر للهيئة أو الوكالة اليت ميثلوهنا ،ما مل يعرتض على ذلك
ثلث األطراف احلاضرة يف االجتماع على األقل.
املادة 8
ختطر األمانة اجلهات اليت حيق هلا أن تكون ممثلة بصفة مراقبني ،واجلهات اليت أبلغت األمانة برغبتها يف
أن تكون ممثلة ،عمالً ابملادتني  ٦و 7من النظام الداخلي ،مبواعيد ومكان االجتماع التايل.

رابعا  -جدول األعمال
املادة 9

تعد األمانة ،ابالتفاق مع الرئيس ،جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع.
املادة 1٠
يتضمن جدول األعمال املؤقت لكل اجتماع عادي ،حسب االقتضاء:
(أ)

بنود انشئة عن مواد االتفاقية ،مبا يف ذلك البنود احملددة يف املادة  2٣منها؛

(ب) البنود اليت تقرر إدراجها أثناء اجتماع سابق؛
(ج) البنود املشار إليها يف املادة  1٦من هذا النظام الداخلي؛
(د)

امليزانية املقرتحة ابإلضافة إىل كل املسائل املتعلقة ابحلساابت والرتتيبات املالية؛

(ه) أي بند يقرتحه أحد األطراف إذا تسلمته األمانة قبل تعميم جدول األعمال املؤقت.
املادة 11
تصدر األمانة ،جدول األعمال املؤقت والواثئق الداعمة ابللغات الرمسية ملؤمتر األطراف ،لكل اجتماع
عادي ،وتوزعها على األطراف قبل افتتاح االجتماع بستة أسابيع على األقل.
املادة 12
تدرج األمانة ،ابالتفاق مع الرئيس ،أي بند يكون أحد األعضاء األطراف قد اقرتحه وتسلمته األمانة
بعد صدور جدول األعمال املؤقت الجتماع عادي ،ولكن قبل افتتاح االجتماع ،يف جدول أعمال مؤقت تكميلي.
املادة 13
جيوز ملؤمتر األطراف ،لدى إقرار جدول األعمال ،أن يضيف أو حيذف أو يرجئ أو يعدل أي بنود .وال
جيوز أن تضاف إىل جدول األعمال إال البنود اليت يعتربها مؤمتر األطراف عاجلة وهامة.
املادة 1٤
يقتصر جدول األعمال املؤقت ألي اجتماع استثنائي على البنود اليت اقرتح مؤمتر األطراف النظر فيها يف
اجتماع عادي أو املقرتحة يف طلب عقد االجتماع االستثنائي .ويوزع جدول األعمال على األطراف يف نفس
الوقت الذي يوزع فيه اإلخطار ابالجتماع االستثنائي.
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املادة 15
تقدم األمانة إىل مؤمتر األطراف تقريراً عن اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على كل بنود جدول األعمال
املوضوعية املعروضة على االجتماع ،قبل النظر فيها .وال ينظر مؤمتر األطراف يف أي من بنود جدول األعمال
املوضوعية هذه إال بعد مضي مثاين وأربعني ساعة على األقل من تسلمه تقريراً من األمانة عن اآلاثر اإلدارية واملالية
املرتتبة على ذلك البند ،ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.
املادة 16
يدرج أي بند من بنود جدول أعمال اجتماع عادي مل يستكمل النظر فيه خالل ذلك االجتماع ،بصورة
تلقائية يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع العادي التايل ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.

خامس ا  -التمثيل وواثئق التفويض
املادة 1٧
يكون كل طرف مشرتك يف االجتماع ممثالً بوفد يتألف من رئيس الوفد وغريه من املمثلني واملمثلني
املناوبني واملستشارين املعتمدين ،حسب احلاجة.
املادة 18
جيوز للممثل املناوب أو املستشار أن يتوىل مهام املمثل بتعيني من رئيس الوفد.
املادة 19
تقدم واثئق تفويض املمثلني وكذلك أمساء املمثلني املناوبني واملستشارين إىل األمانة يف موعد أقصاه أربع
وعشرون ساعة بعد افتتاح االجتماع إن أمكن .وجيب موافاة األمانة أبي تغيري الحق يف تكوين الوفود .وتصدر
واثئق التفويض إما عن رئيس الدولة أو احلكومة ،أو عن وزير الشؤون اخلارجية ،ويف حالة منظمة إقليمية للتكامل
االقتصادي ،عن السلطة املختصة يف تلك املنظمة.
املادة 2٠
يفحص مكتب أي اجتماع واثئق التفويض ويقدم تقريره عنها إىل مؤمتر األطراف.
املادة 21
للممثلني احلق يف املشاركة يف االجتماع بصفة مؤقتة ،ريثما يتخذ مؤمتر األطراف قراراً بشأن قبول واثئق
تفويضهم.

سادسا  -أعضاء املكتب
املادة 22
 - 1يتم يف بداية االجتماع العادي األول ملؤمتر األطراف ،انتخاب رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل
أحدهم بصفة ُم ِّقرر ،من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف االجتماع ،ويشكل هؤالء أعضاء مكتب مؤمتر األطراف.
وتكون كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة ممثلة بعضوين اثنني من أعضاء املكتب .ويظل
أعضاء املكتب يف مناصبهم حىت اختتام االجتماع العادي الثاين ملؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك أي اجتماع استثنائي
يعقد خالل تلك الفرتة.
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 - 2يف االجتماع العادي الثاين واالجتماعات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف ،يُنتخب من بني ممثلي
األطراف احلاضرة يف االجتماع رئيس وتسعة نواب للرئيس يعمل أحدهم كمقرر ،يشكل هؤالء مكتب مؤمتر
األطراف .وتكون كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة ممثلة بعضوين اثنني من أعضاء
املكتب .ويبدأ أعضاء املكتب شغل مناصبهم من اختتام االجتماع الذي مت انتخاهبم فيه ،ويظلون يف مناصبهم
حىت اختتام االجتماع العادي التايل ملؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك أي اجتماع استثنائي يعقد خالل تلك الفرتة.
 - ٣خيضع منصبا الرئيس واملقرر يف العادة للتناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة.
وال جيوز ألي عضو منتخب أن يعمل يف املكتب ،ألكثر من فرتتني متتاليتني.
 - 4يشرتك الرئيس يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفته تلك وال جيوز له يف الوقت ذاته أن ميارس
حقوق ممثل لطرف .ويعني الطرف املعين ،ممثالً آخر حيق له متثيل ذلك الطرف يف االجتماعات وممارسة حق
التصويت.
 - 5يكون رؤساء اهليئات الفرعية ،أعضاء يف املكتب حبكم مناصبهم.
املادة 23
 - 1يقوم الرئيس ،ابإلضافة إىل السلطات املخولة له يف مواضع أخرى مبقتضى أحكام هذا النظام،
إبعالن افتتاح االجتماع واختتامه ،ويرتأس اجللسات ،ويكفل مراعاة أحكام هذا النظام ،وإعطاء حق الكلمة،
وطرح املسائل للتصويت ،وإعالن القرارات .ويبت الرئيس يف نقاط النظام وتكون له ،رهناً مبراعاة أحكام هذا
النظام ،سيطرة اتمة على سري اجللسات وعلى حفظ النظام فيها.
 - 2جيوز للرئيس أن يقرتح على مؤمتر األطراف إقفال قائمة املتكلمني ،وحتديد الوقت املسموح به
للمتكلمني ،وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما ،وأتجيل املناقشة أو إقفاهلا ،وتعليق
اجللسة أو رفعها.
 - ٣يظل الرئيس ،يف ممارساته ملهام ذلك املنصب ،خاضعاً لسلطة مؤمتر األطراف.
املادة 2٤
 - 1ي ِّ
عني الرئيس ،إذا تغيب بصورة مؤقتة عن اجتماع أو عن أي جزء منه ،أحد نوابه للنهوض مبهام
ُ
الرئيس .وال جيوز للرئيس املعني على هذا النحو أن ميارس يف الوقت نفسه حقوق ممثل لطرف.
 - 2يكون لنائب الرئيس الذي يقوم بدور الرئيس نفس صالحيات وواجبات الرئيس.
املادة 25
إذا استقال أحد أعضاء املكتب ،أو عجز عن إكمال فرتة الوالية املسندة إليه أو عن أداء مهام ذلك
املنصب ،يقوم الطرف املعين بتسمية ممثل للطرف نفسه ليحل حمل عضو املكتب املذكور ،ملا تبقى من فرتة ذلك
العضو.
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سابع ا  -اهليئات الفرعية
املادة 26
ابستثناء ما هو منصوص عليه يف املواد  2٨إىل  ،٣1يطبق هذا النظام ،مع إجراء التعديالت اليت
يقتضيها اختالف احلال ،على اجتماعات اهليئات الفرعية ،رهناً أبي تعديالت يقررها مؤمتر األطراف.
املادة 2٧
 - 1ملؤمتر األطراف ،مبوجب الفقرة ( 5أ) من املادة  ،2٣أن ينشئ من اهليئات الفرعية ما يراه الزماً
لتنفيذ االتفاقية.
ذلك.

 - 2تكون اجتماعات اهليئات الفرعية علنية ما مل يقرر مؤمتر األطراف أو اهليئة الفرعية املعينة خالف

املادة 28
يف حالة اهليئة الفرعية اليت ال تكون مفتوحة ابب العضوية ،يشكل حضور أغلبية بسيطة من األطراف
اليت يعينها مؤمتر األطراف لالشرتاك يف تلك اهليئة الفرعية نصاابً قانونياً.
املادة 29
يبت مؤمتر األطراف يف مواعيد اجتماعات اهليئات الفرعية ،مع اإلحاطة علماً أبية مقرتحات بعقد هذه
االجتماعات ابالقرتان مع اجتماعات مؤمتر األطراف.
املادة 3٠
ينتخب مؤمتر األطراف رئيس أي هيئة فرعية ،ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك ،مع إيالء االعتبار الواجب
للتناوب .وتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ،ابستثناء الرئيس .ويتم انتخاب أعضاء مكاتب اهليئات الفرعية
هذه مع املراعاة الواجبة ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل ،وال جيوز هلم العمل ألكثر من واليتني متتاليتني.
املادة 31
حيدد مؤمتر األطراف املسائل اليت ستنظر فيها كل هيئة فرعية ،وجيوز للرئيس ،بناء على طلب رئيس اهليئة
الفرعية املعنية ،أن يعدل توزيع العمل.

اثمن ا  -األمانة
املادة 32
 - 1ميارس رئيس األمانة أو ممثل رئيس األمانة ،مهام ذلك املنصب يف كل اجتماعات مؤمتر األطراف
وهيئاته الفرعية.
 - 2يضع رئيس األمانة الرتتيبات لتوفري ما يلزم من املوظفني واخلدمات ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية،
ضمن حدود املوارد املتاحة .ويتوىل رئيس األمانة إدارة وتوجيه املوظفني واخلدمات ويزود مكتب مؤمتر األطراف
وهيئاته الفرعية مبا يكون مالئماً من الدعم واملشورة.
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املادة 33
ما يلي:

ابإلضافة إىل الوظائف احملددة يف االتفاقية ،وخباصة يف املادة  24منها ،تتوىل األمانة ،وفقاً هلذا النظام،
(أ)

توفري الرتمجة الشفوية يف االجتماعات؛

(ب) ومجع واثئق االجتماع وترمجتها واستنساخها وتوزيعها؛
(ج) ونشر وتوزيع الواثئق الرمسية لالجتماع؛
(د)

وإعداد التسجيالت الصوتية لالجتماع واختاذ الرتتيبات حلفظها؛

(ه) واختاذ الرتتيبات حلفظ واثئق االجتماع وصوهنا.

اتسعا  -تسيري األعمال
املادة 3٤
تكون جلسات مؤمتر األطراف جلسات علنية ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
املادة 35
 - 1ال يعلن الرئيس افتتاح جلسات االجتماع أو يسمح إبجراء املناقشات إال إذا كان ثلث عدد
األطراف يف االتفاقية على األقل حاضراً ،ويستدعي اختاذ أي قرار حضور ثلثي األطراف يف االتفاقية على األقل.
 - 2وألغراض البت يف اكتمال النصاب القانوين من أجل اختاذ قرار بشأن مسألة تدخل يف نطاق
اختصاص منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي ،متارس تلك املنظمة حقها يف التصويت إبدالئها بعدد من األصوات
مسا ٍو لعدد الدول األعضاء فيها وفقاً للفقرة  2من املادة  2٨من االتفاقية.
املادة 36
 - 1ال جيوز ألحد تناول الكلمة يف جلسة من جلسات مؤمتر األطراف دون احلصول على إذن مسبق
من الرئيس .ومع مراعاة أحكام املواد  ٣7و ٣٨و ٣9و ،41ويعطي الرئيس الكلمة للمتكلمني حسب ترتيب
طلبهم إايها .وتتوىل األمانة وضع قائمة هبؤالء املتكلمني .وجيوز للرئيس أن يطلب من أحد املتكلمني مراعاة النظام
إذا كانت مالحظاته ال تتصل ابملوضوع قيد البحث.
 - 2جيوز ملؤمتر األطراف ،بناء على اقرتاح من الرئيس أو من أي طرف من األطراف ،أن حيدد الوقت
املسموح به لكل متكلم ،وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف مسألة ما .وقبل اختاذ قرار يف هذا
الشأن ،يسمح الثنني من املمثلني ابلتكلم أتييداً القرتاح حتديد هذا الوقت والثنني يف معارضته .وإذا حدد وقت
الكالم يف املناقشة وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له ،يطلب الرئيس إليه مراعاة النظام دون إبطاء.
املادة 3٧
الفرعية.
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املادة 38
أثناء مناقشة أي مسألة ،جيوز ألي ممثل أن يثري نقطة نظام يف أي وقت ،ويبت الرئيس فوراً يف نقطة
النظام تلك وفقاً ألحكام هذا النظام .وجيوز ألحد املمثلني أن يطعن يف قرار الرئيس .ويطرح الطعن للتصويت
فوراً ،ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة .وال جيوز للممثل الذي يتكلم يف نقطة
نظام أن يتكلم يف مضمون املسألة قيد املناقشة.
املادة 39
يطرح للتصويت أي اقرتاح يدعو إىل البت يف مسألة اختصاص مؤمتر األطراف يف مناقشة أي مسالة أو
يف اعتماد مقرتح أو تعديل ملقرتح مقدم إليه ،وذلك قبل مناقشة املسألة أو التصويت على املقرتح أو التعديل موضع
النظر.
املادة ٤٠
تقدم األطراف عادة املقرتحات والتعديالت للمقرتحات كتابة إبحدى اللغات الرمسية وتسلم إىل األمانة
اليت تعمم نسخاً منها على الوفود .وكقاعدة عامة ،ال يناقش أي مقرتح أو تعديل ملقرتح أو يطرح للتصويت يف
أي جلسة ما مل تكن قد عممت نسخ منه على الوفود يف موعد أقصاه اليوم السابق النعقاد تلك اجللسة .على
أنه جيوز للرئيس ،أن أيذن مبناقشة املقرتحات أو التعديالت للمقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية والنظر فيها ،حىت
إذا مل تكن هذه املقرتحات أو التعديالت أو االقرتاحات اإلجرائية قد عممت أو إذا كانت مل تعمم إال يف اليوم
نفسه.
املادة ٤1
 - 1رهناً مبراعاة أحكام املادة  ،٣٨تعطى االقرتاحات اإلجرائية التالية حسب الرتتيب املبني أدانه،
أسبقية على مجيع املقرتحات أو االقرتاحات اإلجرائية األخرى:
(أ)

تعليق اجللسة؛

(ب) ورفع اجللسة؛
(ج) ورفع املناقشة يف املسألة قيد البحث؛
(د)

وإقفال ابب املناقشة يف املسألة قيد البحث.

 - 2ال مينح اإلذن ابلكالم يف أي اقرتاح إجرائي يندرج يف إطار الفقرة ( 1أ) إىل (د) من هذه املادة
إال إىل مقدم االقرتاح ابإلضافة إىل متكلم واحد مؤيد لالقرتاح اإلجرائي ،واثنَ ن ِّ
معارضني له ،وبعد ذلك يطرح
ني
َ
االقرتاح للتصويت على الفور.
املادة ٤2
جيوز ملقدم املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء التصويت عليه ،بشرط أال يكون
قد مت تعديله .وجيوز ألي طرف آخر أن يعيد تقدمي املقرتح أو االقرتاح اإلجرائي املسحوب.
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املادة ٤3
مىت اعتُمد مقرتح أو رفض ،ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس االجتماع ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف ذلك
أبغلبية ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة .وال يسمح ابلكالم يف االقرتاح اإلجرائي إبعادة النظر إال ملقدمه وملؤيد
واحد آخر والثنني معارضني ،وبعد ذلك يطرح االقرتاح اإلجرائي للتصويت على الفور.

عاشرا  -التصويت
املادة ٤٤
 - 1يكون لكل طرف صوت واحد ،ابستثناء ما نُص عليه يف الفقرة  2من هذه املادة.
 - 2متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي ،يف املسائل الواقعة يف نطاق اختصاصاهتا ،حقها
يف التصويت بعدد من األصوات مساو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف االتفاقية .وال متارس هذه
املنظمة حق التصويت إذا مارست أي دولة عضو فيها حقها يف التصويت ،والعكس ابلعكس.
املادة ٤5
 - 1تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق بتوافق اآلراء بشأن مجيع املسائل املوضوعية.
[فإذا استنفدت مجيع اجلهود للتوصل إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إىل أي اتفاق ،يتخذ القرار كحل أخري،
أبغلبية ثلثي أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة ،ما مل تنص االتفاقية أو القواعد املالية املشار إليها يف الفقرة 4
من املادة  2٣من االتفاقية ،أو النظام الداخلي هذا ،على خالف ذلك].
 - 2تتخذ قرارات مؤمتر األطراف يف املسائل اإلجرائية أبغلبية أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة.
[ - ٣إذا اثر خالف حول ما إذا كانت مسألة ما ذات طابع إجرائي أو موضوعي[ ،تعترب هذه املسألة
ذات طابع موضوعي] [ويفصل الرئيس يف األمر .ويطرح أي طعن يف هذا الفصل للتصويت فوراً[ ،ويبقى قرار
الرئيس قائماً ما مل تبطله أغلبية األطراف احلاضرة واملصوتة[ ]].وتعامل املسألة كمسألة موضوعية ،ما مل تقرر أغلبية
ثلثي األطراف احلاضرة واملصوتة أهنا إجرائية]].
 - 4إذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف تصويت على مسائل غري االنتخاابتُ ،جيرى تصويت اثن.
فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف هذا التصويت أيضاً يعترب املقرتح مرفوضاً.
املادة ٤6
إذا تعلق مقرتحان أو أكثر مبسألة واحدة ،يصوت مؤمتر األطراف على املقرتحات حسب ترتيب تقدميها،
ما مل يقرر خالف ذلك .وجيوز ملؤمتر األطراف ،بعد كل تصويت على مقرتح من هذه املقرتحات ،أن يقرر ما إذا
كان سيصوت على املقرتح الذي يليه.
املادة ٤٧
 - 1جيوز ألي ممثل أن يطلب إجراء تصويت مستقل على أي من أجزاء مقرتح أو تعديل ملقرتح.
ويستجيب الرئيس هلذا الطلب ما مل يعرتض أحد األطراف على ذلك .وإذا أثري اعرتاض على طلب التجزئة ،أيذن
الرئيس الثنني من املمثلني ابلكالم ،أحدمها يف أتييد االقرتاح واآلخر يف معارضته ،وبعد ذلك يطرح االقرتاح
للتصويت على الفور .وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لكل متكلم.
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 - 2إذا أجيب الطلب املشار إليه يف الفقرة  1أو اعتمد ،تطرح أجزاء املقرتح أو التعديل للمقرتح اليت
مت إقرارها ،للتصويت عليها جمتمعة .وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق مقرتح أو تعديل يعترب املقرتح أو التعديل
مرفوضاً مبجموعه.
املادة ٤8
يعترب أي اقرتاح إجرائي تعديالً ملقرتح إذا كان يضيف إىل أجزاء من ذلك املقرتح أو حيذف منها أو
ينقحها .وجيري التصويت على التعديل قبل إجراء التصويت على املقرتح الذي يتصل به ،فإذا اعتمد التعديل
فيجري التصويت آنذاك على املقرتح املـَُعدل.

املادة ٤9

إذا اقرتح تعديالن أو أكثر ملقرتح ما ،يصوت مؤمتر األطراف أوالً على التعديل األبعد من حيث املضمون
عن املقرتح األصلي ،مث على التعديل األقل منه بعداً ،وهكذا ،إىل أن تُطرح مجيع التعديالت للتصويت .وحيدد
الرئيس الرتتيب الذي جيري به التصويت على التعديالت مبوجب هذه املادة.
املادة 5٠
 - 1جيري التصويت عادة برفع األيدي فيما عدا يف حالة االنتخاابت .وجيري التصويت بنداء األمساء
إذا طلب أي طرف ذلك .وجيري التصويت بنداء األمساء حسب الرتتيب األجبدي اإلجنليزي ألمساء األطراف،
بدءاً ابسم الطرف الذي يسحبه الرئيس ابلقرعة .بيد أنه إذا طلب أحد األطراف يف أي وقت إجراء اقرتاع سري،
فإن التصويت على القضية موضع البحث جيري بتلك الطريقة.
 - 2وحني يقوم مؤمتر األطراف ابلتصويت ابلوسائل اآللية ،حيل التصويت غري املسجل حمل التصويت
برفع األيدي ،وحيل التصويت املسجل حمل التصويت بنداء األمساء.
 - ٣يسجل تصويت كل طرف اشرتك يف عملية التصويت بنداء األمساء أو التصويت املسجل يف
واثئق االجتماع ذات الصلة.
املادة 51
ال يتدخل أي ممثل يف التصويت ،بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت ،ما مل يكن ذلك بشأن نقطة نظام
تتعلق ابلسري الفعلي للتصويت .وجيوز للرئيس أن يسمح لألطراف بتعليل تصويتها ،وذلك إما قبل عملية التصويت
أو بعدها .وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت املسموح به لإلدالء هبذه التعليالت .وال يسمح الرئيس ملقدم مقرتح أو
مقدم تعديل ملقرتح بتعليل تصويته على مقرتحه أو تعديله إال إذا كان قد مت تعديله.

حادي عشر -االنتخاابت
املادة 52
ُجترى مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السري ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
املادة 53
 - 1إذا أريد انتخاب شخص واحد أو وفد واحد ومل حيصل أي مرشح يف االقرتاع األول على أغلبية
األصوات اليت أدلت هبا األطراف احلاضرة واملصوتةُ ،جيرى اقرتاع اثن يقتصر على املرشحني اللذين حصال على
أكرب عدد من األصوات .فإذا انقسمت األصوات ابلتساوي يف االقرتاع الثاين يفصل الرئيس بني هذين املرشحني
ابلقرعة.
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 - 2يف حالة تعادل األصوات يف االقرتاع األول بني ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب
عدد من األصواتُ ،جيرى اقرتاع اثن .وإذا استمر التعادل بني أكثر من اثنني من املرشحني ،خيفض العدد ابلقرعة
إىل اثنني مث يواصل االقرتاع الذي يقتصر عليهما ،وفقاً لإلجراء احملدد يف الفقرة  1من هذه املادة.
املادة 5٤
 - 1إذا أريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة ،يعترب
املرشحون ،الذين ال يتجاوز عددهم عدد تلك املناصب ،واحلاصلون يف االقرتاع األول على أكرب عدد من األصوات
وعلى أغلبية األصوات اليت أدلت هبا األطراف احلاضرة واملصوتة ،منتخبني.
 - 2وإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد األشخاص أو الوفود الالزم
انتخاهبا ،جترى اقرتاعات إضافية لشغل املناصب املتبقية ،مع قصر كل تصويت على عدد من املرشحني احلاصلني
على أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع السابق ،ال يزيد على ضعف عدد املناصب الشاغرة املتبقية ،على أنه
جيوز ،بعد اثلث اقرتاع غري حاسم ،التصويت ألي شخص أو وفد مؤهل.
 - ٣إذا أجريت ثالثة من هذه االقرتاعات غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة ،فتقصر
االقرتاعات الثالثة اليت تليها على عدد من املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف اثلث اقرتاع غري
مقيد ،حبيث ال يزيد على ضعف عدد املناصب الشاغرة املتبقية ،وتكون االقرتاعات الثالثة اليت جتري بعد ذلك
غري مقيدة ،وهكذا احلال ،حىت يتم شغل كل املناصب.

اثين عشر -اللغات والتسجيالت الصوتية
املادة 55
تكون اللغات الرمسية ملؤمتر األطراف هي اإلسبانية واإلجنليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
املادة 56
 - 1ترتجم الكلمات اليت تلقى إبحدى اللغات الرمسية ترمجة شفوية إىل بقية اللغات الرمسية.
 - 2جيوز ملمثل أي طرف أن يتكلم بلغة من غري اللغات الرمسية ،إذا وفر الطرف الرتمجة الشفوية
لكلمته إىل إحدى تلك اللغات الرمسية.
املادة 5٧
تعد الواثئق الرمسية لالجتماعات بواحدة من اللغات الرمسية وترتجم إىل اللغات الرمسية األخرى.
املادة 58
تتوىل األمانة حفظ التسجيالت الصوتية جللسات مؤمتر األطراف ،وجللسات هيئاته الفرعية كلما تسىن
ذلك ،وفقاً للممارسة املتبعة يف األمم املتحدة.

اثلث عشر -تعديل النظام الداخلي
املادة 59
جيوز ملؤمتر األطراف تعديل هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء.
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رابع عشر -رجحان أحكام االتفاقية
املادة 6٠
االتفاقية.

يف حالة أي تعارض بني أي حكم من أحكام هذا النظام وأي حكم يف االتفاقية يرجح احلكم الوارد يف

املقرر ا م :2/1-التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه
إن مؤمتر األطراف،
إذ يسلم أبمهية إجراءات املوافقة عن علم املبينة يف املادة  ٣من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
وإذ يسلم أيضاً أبمهية املعلومات عن خمزوانت الزئبق ومركبات الزئبق ومصادر اإلمداد ابلزئبق،
يقرر اعتماد التوجيهات املتعلقة ابملادة  ،٣وخباصة فيما يتعلق ابلفقرات ( 5أ) و ٦و ٨اليت تتناول
خمزوانت الزئبق ومركبات الزئبق ومصادر اإلمداد ابلزئبق ،وتصدير الزئبق من األطراف وغري األطراف ،على النحو
الذي قدمته جلنة التفاوض احلكومية الدولية(.)1

املقرر ا م : 3/1-التوجيهات املتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه فيما يتعلق إبصدار
الشهادات
إن مؤمتر األطراف،
يقرر اعتماد املضمون املطلوب للشهادات اليت ستستخدم ابالقرتان مع االستمارات من أجل تصدير
الزئبق من األطراف وغري األطراف على النحو الذي عرضته جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي
ملزم قانوانً بشأن الزئبق(.)2

املقرر ا م :٤/1-التوجيهات فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
أوالا

إذ يسلم أبمهية السيطرة على انبعااثت الزئبق من أجل حتقيق هدف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
يقرر اعتماد التوجيهات املتعلقة ابملادة  ،٨وخباصة فقرتيها ( ٨أ) و( ٨ب) ،بشأن أفضل التقنيات املتاحة
وأفضل املمارسات البيئية ،آخذاً يف اعتباره أية اختالفات بني املصادر اجلديدة والقائمة واحلاجة إىل التقليل إىل
أدىن حد ممكن من اآلاثر الشاملة لعدة أوساط ،وبشأن دعم األطراف يف تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة ،5
وخباصة حتديد األهداف وحتديد القيم احلدية لالنبعااثت ،ابلصيغة اليت أحالتها هبا جلنة التفاوض احلكومية الدولية
إلعداد صك عاملي ملزم قانوانً بشأن الزئبق(،)٣

( )1انظر  ،UNEP/MC/COP.1/5املرفقات من الثاين إىل الرابع.
( ،UNEP/MC/COP.1/6 )2املرفق الثاين.
( ،UNEP/MC/COP.1/7 )٣املرفقان الثاين والثالث.
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اثني ا
إذ يسلم كذلك أبن بعض تدابري السيطرة املبينة يف هذه التوجيهات قد ال تكون متاحة جلميع األطراف
ألسباب تقنية أو اقتصادية،
وإذ يشري إىل أن الفقرة  10من املادة  ٨تنص على أن يُبقي مؤمتر األطراف هذه التوجيهات قيد
االستعراض ،وأن حيدثها حسب االقتضاء ملعاجلة الظروف غري املشمولة يف الوقت احلاضر،
يطلب إىل األطراف اليت لديها جتارب يف استخدام هذه التوجيهات إفادة األمانة مبعلومات عن تلك
التجارب ،كما يطلب إىل األمانة جتميع تلك املعلومات وحتديث التوجيهات ابلتشاور مع األطراف واجلهات
األخرى حسب االقتضاء.

املقرر ا م :5/1-التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية
إن مؤمتر األطراف،
 - 1يعتمد التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة
واألولوايت الربانجمية وأهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن
أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛
 - 2يطلب إىل األمانة أن حتيل التوجيهات إىل جملس مرفق البيئة العاملية.

مرفق املقرر ا م5/1-
توجيهات إىل مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة واألولوايت الربانجمية
وأهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن
تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية
 -1عمالً ابملادة  1٣من إتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،فإن الغرض من هذه التوجيهات هو مساعدة مرفق
البيئة العاملية يف االضطالع بدوره كأحد الكياانت املكلفة بتشغيل اآللية املالية التفاقية ميناماات.

أوالا  -أهلية احلصول على موارد مالية واستخدامها
 -2لكي يكون بلد ما مؤهالً للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية ،بوصفه أحد الكيانني اللذين
تتكون منهما اآللية املالية التفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،فإنه جيب أن يكون طرفاً يف االتفاقية وأن يكون من
البلدان النامية أو من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
 -٣األنشطة املؤهلة للحصول على متويل من الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية هي تلك اليت تسعى
إىل الوفاء أبهداف االتفاقية وتتماشى مع هذه التوجيهات.
 -4األطراف املوقعة على االتفاقية مؤهلة للحصول على متويل من مرفق البيئة العاملية لألنشطة التمكينية،
على أن يتخذ ذلك الطرف املوقع خطوات ذات مغزى حنو أن يصبح طرفاً يف اإلتفاقية ،ويستدل على ذلك برسالة
من الوزير املختص إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة واملسؤول التنفيذي األول ورئيس مرفق البيئة
العاملية.
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اثني ا  -االسرتاتيجيات والسياسات الشاملة
 -5وفقاً للفقرة  7من املادة  1٣من االتفاقية يوفر الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية موارد مالية جديدة
وميكن التنبؤ هبا ،وكافية ،ومناسبة التوقيت لتغطية التكاليف دعماً لتنفيذ االتفاقية على النحو الذي وافق عليه
مؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك التكاليف الناشئة عن األنشطة التالية:
(أ)

األنشطة اليت تضطلع هبا البلدان مببادرة منها؛

(ب) األنشطة اليت تكون متسقة مع األولوايت الربانجمية حسب ما هي مبينة يف املبادئ التوجيهية
ذات الصلة اليت يوفرها مؤمتر األطراف؛
(ج) أنشطة بناء القدرات ،وتعزيز استخدام اخلربات احمللية والوطنية ،عند االقتضاء؛
(د)

األنشطة اليت تعزز أوجه التآزر مع جماالت الرتكيز األخرى؛

(ه) األنشطة اليت تستمر يف تعزيز أوجه التآزر والفوائد املشرتكة يف إطار جمال الرتكيز املتعلق ابملواد
الكيميائية والنفاايت؛
(و) األنشطة اليت تعزز ُهنج وآليات وترتيبات التمويل املتعدد املصادر ،مبا يف ذلك التمويل من القطاع
اخلاص ،عند االقتضاء؛
(ز) األنشطة اليت تعزز التنمية االجتماعية-االقتصادية الوطنية ،والتخفيف من وطأة الفقر ،واألنشطة
املتسقة مع الربامج الوطنية القائمة لإلدارة البيئية املستدامة ذات التوجه حنو محاية صحة البشر والبيئة.

اثلثا  -األولوايت الربانجمية
 -٦وفقاً للفقرة  7من املادة  1٣من االتفاقية ،يقدم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية موارد لتغطية
التكاليف اإلضافية املتفق عليها للمنافع البيئية العاملية والتكاليف الكاملة املتفق عليها لبعض األنشطة التمكينية.
 -7وينبغي بصفة خاصة منح األولوية لألنشطة التالية عند تقدمي املوارد املالية لألطراف من البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية:
(أ) األنشطة التمكينية ،وبوجه خاص أنشطة التقييم األويل التفاقية ميناماات ،وخطط العمل الوطنية
بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛
(ب) األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية مع إيالء األولوية إىل ما يلي:
’ ‘1األنشطة ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوانً؛
’ ‘2تيسري التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة للطرف املعين؛
’ ‘٣التخفيض يف انبعااثت واطالقات الزئبق ،ومعاجلة اآلاثر الصحية والبيئية للزئبق.
 -٨عند توفري املوارد لنشاط ما ،ينبغي أن أيخذ مرفق البيئة العاملية يف االعتبار التخفيضات احملتملة يف الزئبق
اليت يكفلها هذا النشاط املقرتح مقارنة بتكاليفه وفقاً للفقرة  ٨من املادة  1٣من االتفاقية.
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رابع ا  -القائمة اإلرشادية لفئات األنشطة اليت ميكن أن حتصل على الدعم
ألف  -األنشطة التمكينية
-1

التقييمات األولية التفاقية ميناماات

-2

إعداد خطط العمل الوطنية بشأن أعمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق وفقا للفقرة  3من املادة
 ٧واملرفق جيم

-3

األنواع األخرى من األنشطة التمكينية وفق ا ملا اتفق عليه مؤمتر األطراف

ابء  -األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية
-1

األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوانا
 -9عند توفري املوارد املالية لألطراف املؤهلة للحصول على دعم األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية،
ينبغي أن يويل مرفق البيئة العاملية األولوية لألنشطة ذات الصلة اباللتزامات امللزمة قانوانً لألطراف مبوجب االتفاقية
وأن أيخذ يف االعتبار مستوايت التخفيض احملتملة يف كميات الزئبق الناجتة عن نشاط ما مقرتح مقارنةً بتكاليفه.
وميكن أن تشمل هذه األنشطة ،األنشطة ذات الصلة ابجملاالت التالية ،وهي مدرجة دون ترتيب معني:

-2

 مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه؛
 املنتجات املضاف إليها الزئبق؛
 عمليات التصنيع اليت يُستخدم فيها الزئبق أو مركباته؛
 تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛
 االنبعااثت؛
 اإلطالقات؛
 التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق ،خبالف نفاايت الزئبق؛
 نفاايت الزئبق؛
 اإلبالغ؛
 بناء القدرات ذات الصلة واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق مبا ذكر أعاله؛
األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تيسر التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة للطرف
املعين
 -10عند النظر يف األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تيسر التنفيذ املبكر عند بدء نفاذ االتفاقية،
ينبغي أيضاً أن ينظر مرفق البيئة العاملية يف تقدمي الدعم لألنشطة اليت قد تساهم بقدر كبري يف استعداد طرف ما
لتنفيذ االتفاقية عند بدء نفاذ االتفاقية ابلنسبة له على الرغم من أهنا ليست موضوعاً اللتزام قانوين مبوجب االتفاقية.
 -11ويف سياق والية املرفق فإن هذه األنشطة قد تشمل ،يف مجلة أمور ،تقدمي الدعم للنواحي التالية:
(أ) فيما يتعلق ابالنبعااثت ،قيام األطراف اليت لديها مصادر انبعااثت ذات صلة بوضع خطط وطنية
حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها للتحكم يف االنبعااثت وأهدافها وغاايهتا ونتائجها املنشودة؛
(ب) فيما يتعلق ابإلطالقات ،قيام األطراف اليت لديها مصادر إطالقات ذات صلة بوضع خطط
وطنية حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها للتحكم يف االطالقات وأهدافها وغاايهتا ونتائجها املنشودة؛
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(ج) فيما يتعلق ابملواقع امللوثة ،بناء القدرات على وضع اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم املواقع امللوثة
ابلزئبق أو مركباته ،مع معاجلة هذه املواقع عند االقتضاء؛
(د)

تبادل املعلومات؛

(ه) اإلعالم والتوعية والتثقيف؛
(و) التعاون من أجل تطوير وحتسني البحث والتطوير والرصد؛
(ز)

وضع خطط للتنفيذ بعد إجراء تقييمات أولية.

 - 3األنشطة الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تتيح ختفيض انبعااثت وإطالقات الزئبق ،وتعاجل آاثر الزئبق
الصحية والبيئية معا
 -12قد تتضمن أنشطة تنفيذ أحكام االتفاقية اليت تتيح ختفيض انبعااثت وإطالقات الزئبق ،وتعاجل آاثر الزئبق
الصحية والبيئية معاً ،األنشطة ذات الصلة ابألحكام امللزمة قانوانً واألحكام غري امللزمة قانوانً على حد سواء ،مع
إيالء األولوية لألحكام امللزمة قانوانً اليت نُوقشت أعاله ،واليت تتوافق مع والية املرفق الرامية إىل توفري منافع بيئية
عاملية وبيان اسرتاتيجية املرفق يف جمال الرتكيز املتعلق ابملواد الكيميائية والنفاايت.

خامسا  -االستعراض الذي جيريه مؤمتر األطراف
 -1٣وفقاً للفقرة  11من املادة  ،1٣سيستعرض مؤمتر األطراف يف موعد أقصاه اتريخ اجتماعه الثالث ،وعلى
أساس منتظم بعد ذلك ،مستوى التمويل ،والتوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف ملرفق البيئة العاملية بوصفه أحد
الكياانت املـُوكل إليها تشغيل اآللية اليت أُنشئت مبوجب املادة  ،1٣فضالً عن استعراض فعالية هذه اآللية وقدرهتا
على تلبية االحتياجات املتغرية لألطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وعلى أساس
هذا االستعراض ،سيتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املالئمة لتحسني فعالية اآللية املالية ،بوسائل منها استكمال
التوجيهات اليت قدمها املؤمتر للمرفق ووضع أولوايت هلا عند االقتضاء.

املقرر ا م :6/1-الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل املادة  1٣من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت أُنشئت مبوجبها آلية مالية ملساعدة األطراف
من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية ،وإىل أن اآللية
تضم الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية ،وبرانجماً دولياً حمدداً لدعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية،
وإذ يشري أيضاً إىل الفقرة  ٦من القرار املتعلق ابلرتتيبات املالية ،الوارد يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن
مؤمتر املفوضني التابع التفاقية ميناماات بشأن الزئبق( ،الذي يعرف ابسم ”املقرر  ،)“2والذي طلب املؤمتر فيه إىل
جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تضع صكاً ملزماً قانونياً بشأن الزئبق و’’أن تعد مقرتحاً بشأن املؤسسة املضيفة
للربانمج الدويل احملدد ،يتضمن أي ترتيبات ضرورية مع املؤسسة املضيفة ،ابإلضافة إىل توجيهات بشأن اشتغال
ذلك الربانمج ومدته ،لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ،خالل اجتماعه األول‘‘،
 -1يقرر أن يقدم برانمج األمم املتحدة للبيئة املؤسسة املضيفة املشار إليها يف الفقرة  9من املادة 1٣؛
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 -2يوافق على ترتيبات االستضافة الضرورية ،فضالً عن التوجيهات املتعلقة بعمليات لذلك الربانمج
ومدته ،على النحو الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر ،واختصاصات الربانمج الدويل احملدد املبينة يف املرفق الثاين
هلذا املقرر؛
احملدد؛

 -٣يطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقاً استئمانياً للربانمج الدويل

 -4يطلب أيضاً إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ ترتيبات اإلدارة على النحو
الوارد يف مرفقي هذا املقرر.

املرفق األول للمقرر ا م6/1-
ترتيبات االستضافة ،والتوجيهات املتعلقة بعمليات الربانمج الدويل احملدد ومدته
ألف  -ترتيبات اإلدارة للربانمج الدويل احملدد
 -1يقدم املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة الدعم اإلداري للربانمج الدويل احملدد بتخصيص املوارد
البشرية وغريها من املوارد عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات(.)4
 -2ينشئ مؤمتر األطراف جملس إدارة للربانمج الدويل احملدد يتوىل اإلشراف على توجيهاته وتنفيذها ،مبا يف
ذلك اختاذ القرارات املتعلقة ابملشاريع وإدارة املشاريع.
ابء  -التوجيهات املتعلقة ابلربانمج الدويل احملدد
-1

النطاق
 -٣يهدف الربانمج الدويل احملدد إىل دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية وفقاً للفقرة ( ٦ب) من
املادة .1٣
 -4ينبغي جتنب االزدواجية والتداخل يف األنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات اليت تنفذ يف
إطار الربانمج الدويل احملدد ،وتلك اليت تنفذها أمانة اتفاقية ميناماات عمالً ابملادة .14

-2

األهلية
 -5األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية مؤهلة للحصول على املوارد يف
إطار اآللية املالية ،وفقاً للفقرة  5من املادة  1٣من االتفاقية .وينبغي أن أيخذ الربانمج الدويل احملدد يف احلسبان
بشكل كامل االحتياجات احملددة والظروف اخلاصة لألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً،
وفقاً للفقرة  4من املادة .1٣
[ -٦البلدان غري األطراف ليست مؤهلة لتقدمي طلبات التمويل ،ولكن ميكنها املشاركة يف بعض األنشطة
اليت ينفذها الربانمج الدويل احملدد بناء على دعوة من أحد األطراف ،وذلك على أساس كل حالة على حدة].

( )4دون املساس مبا يتم اختاذه من قرار بشأن استضافة أمانة اتفاقية ميناماات.
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[ ٦بديلة -األطراف املوقعة لالتفاقية مؤهلة للحصول على متويل من الربانمج الدويل احملدد من أجل أنشطة
املساعدة التقنية وبناء القدرات ،على أن يتخذ الطرف املوقع خطوات ُجمدية حنو االنضمام إىل االتفاقية ،ويستدل
على ذلك برسالة من الوزير املختص إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة].
 -7لدى عرض املشاريع ،ميكن أن تنظر األطراف املؤهلة يف مشاركة وكاالت التنفيذ أو اإلجناز أو اجلهات
الفاعلة األخرى ،مثل املنظمات غري احلكومية واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية التفاقية ابزل بشأن التحكم يف
نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة.
-3

العمليات
-٨

يسرتشد الربانمج الدويل احملدد يف عملياته مبا يلي .وينبغي له:

(أ) أن يكون قطرايً يف توجهه ،وأن أيخذ يف االعتبار األولوايت الوطنية والسيطرة الوطنية والتنفيذ
املستدام لاللتزامات مبوجب االتفاقية؛
(ب) أن يكفل التكامل ويتجنب االزدواجية مع الرتتيبات القائمة األخرى لتوفري بناء القدرات والدعم
التقين ،خاصة مع مرفق البيئة العاملية والربانمج اخلاص ،من أجل دعم تعزيز املؤسسات على الصعيد الوطين لتنفيذ
اتفاقية ابزل ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات
معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية استكهومل ،واتفاقية ميناماات ،والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ،فضالً عن أطر املساعدة األخرى القائمة؛
(ج) أن يستند يف عمله إىل الدروس املستفادة وأن يشارك على املستويني الوطين واإلقليمي بوسائل
منها تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب؛
(د)
بتنفيذ االتفاقية.
-٤

أن يتسق مع النهج املتكامل لتمويل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت من حيث صلته

املوارد
شجع طائفة عريضة
 -9تشمل املوارد اخلاصة ابلربانمج الدويل احملدد املسامهات املالية والعينية واخلربات .وتُ َّ
من اجلهات على تقدمي املسامهات ابملوارد .ويشمل ذلك مجيع األطراف يف اتفاقية ميناماات اليت لديها القدرة على
املسامهة ،وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املعنية ،مبا يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص ،واملؤسسات
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية ،واألوساط األكادميية وغري ذلك من اجلهات الفاعلة يف
اجملتمع املدين.
 -10وينبغي أن تضع األمانة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد للربانمج الدويل احملدد ،ابلتشاور مع جملس إدارته ،بغرض
إجناز هدف االتفاقية واجتذاب طائفة واسعة من املاحنني ،وذلك ابالعتماد على الدروس املستفادة يف جماالت
أخرى .وينبغي أن تشمل االسرتاتيجية النهج اليت هتدف إىل االستفادة من املوارد ،مبا يف ذلك املوارد العينية،
والواردة من اجلهات الفاعلة من غري الدول.
 -11وميكن توفري مصادر أخرى للموارد للربانمج الدويل احملدد من خالل تنسيقه مع الربامج واملبادرات األخرى
ذات الصلة مبا يف ذلك:
(أ)

الروابط مع الربامج واملبادرات القائمة سعياً لتحقيق املنافع املشرتكة كلما أمكن ذلك؛
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(ب) تشجيع الشراكات والتعاون واالستفادة منها حسب االقتضاء بناء على الدروس املستفادة من
االتفاقيات األخرى.
جيم  -املدة
 -12يكون الربانمج الدويل احملدد مفتوحاً لتلقي التربعات وطلبات احلصول على الدعم ملدة عشر سنوات
اعتباراً من اتريخ إنشاء صندوقه االستئماين .وجيوز ملؤمتر األطراف أن يقرر متديد هذه الفرتة مبا ال يتجاوز سبع
سنوات إضافية ،آخذاً يف اعتباره عملية استعراض اآللية املالية وفقاً للفقرة  11من املادة  1٣من اتفاقية ميناماات.

املرفق الثاين للمقرر ا م6/1-
اختصاصات الربانمج الدويل احملدد
ألف  -جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد
 -1يتكون جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد (يشار إليه فيما بعد بـ ـ ”جملس إدارة الربانمج“) من  10أعضاء
[اتبعني ل ـ ــ] [تُرشحهم] األطراف .وترشح كل منطقة من املناطق اخلمس لألمم املتحدة عضوين من خالل ممثليها
لدى املكتب.
 -2يُرشح األعضاء األوائل جمللس اإلدارة يف موعد ال يتجاوز  ٣1كانون األول/ديسمرب  ،2017وتستمر
عضويتهم حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف .وبعد ذلك تُرشح اجملموعات اإلقليمية األعضاء كل سنتني ويُقر
مؤمتر األطراف عضويتهم.
 -٣وتصوغ األمانة مشروع النظام الداخلي جمللس إدارة الربانمج لكي ينظر فيه اجمللس ويعتمده ،ومن مث يُقدَّم
إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للعِّلم به.
 -4ويتوىل رائسة جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد رئيسان مشاركان ينتخبان من بني أعضاء اجمللس ،مبا
يعكس تكوين اجمللس والغرض من الربانمج.
 -5يتخذ جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد قراراته بتوافق اآلراء .وإذا استنفدت مجيع حماوالت الوصول إىل
توافق يف اآلراء ومل ِّ
جير التوصل إىل أي اتفاق ،يعتمد القرار أبغلبية ثالثة أرابع أعضائه احلاضرين واملصوتني.
 -٦وجيتمع جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد ،من حيث املبدأ ،مرة يف السنة للموافقة على طلبات املشاريع
واستعراض التقدم احملرز يف إطار الربانمج استناداً إىل التقارير املقدمة من أمانة اتفاقية ميناماات ،فضالً عن املعلومات
األخرى ذات الصلة اليت تقدم له بشأن تنفيذ الربانمج.
 -7ويتخذ جملس إدارة الربانمج قرارات تنفيذية تتعلق أبداء الربانمج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك املوافقة على
طلبات التمويل استناداً إىل التوجيهات اليت يقدمها مؤمتر األطراف ،ويؤيد ،حسب االقتضاء ،معايري وإجراءات
تقدمي الطلبات والتقييم واإلبالغ.
 -٨وجتهز األمانة مقرتحات الطلبات لكي يوافق عليها جملس إدارة الربانمج ،وتتوىل إدارة املخصصات
املعتمدة وخدمة جملس إدارة الربانمج .وتقدم األمانة تقارير بشأن عملياهتا إىل جملس اإلدارة وتكون مسؤولة أمام
املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة فيما خيص املسائل اإلدارية واملالية .وتقدم األمانة تقريراً سنوايً إىل
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جملس اإلدارة ،ويقدم التقرير أيضاً إىل مؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة بشأن رفض مقرتحات
املشاريع.
ابء  -عمليات فرز املشاريع وتقييمها واملوافقة عليها
 -9تتلقى أمانة اتفاقية ميناماات الطلبات مباشرةً من احلكومات الوطنية من خالل مراكز التنسيق الوطنية
التابعة هلا.
 -10وجيوز جلميع اجلهات القادرة أن تقدم املساعدة التقنية يف إعداد طلبات املشاريع ،بناء على طلب من
مقدمي الطلبات.
 -11وجتري أمانة اتفاقية ميناماات فرزاً لطلبات املشاريع من حيث االكتمال واألهلية .وتقيِّم األمانة أيضاً ،مع
املوظفني ذوي اخلربة املالئمة داخل األمانة ،الطلبات املقدمة لكي ينظر فيها جملس اإلدارة ويتخذ قراراً بشأهنا،
ابلتشاور مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية ،شريطة عدم وجود آاثر من حيث التكاليف.
جيم  -الدعم اإلداري املقدم إىل الربانمج الدويل احملدد
 -12توفر األمانة وظيفة واحدة ألنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات يف األمانة وأنشطة الربانمج الدويل
احملدد ،ويغطي الصندوق االستئماين العام تكاليف هذه الوظيفة ،مع مراعاة أن احتياجات الربانمج الدويل احملدد
من املوظفني ستخضع لالستعراض.
 -1٣وُمت َّول التكاليف املرتبطة بتشغيل الربانمج الدويل احملدد ،مبا يف ذلك تكاليف االجتماعات ،من التربعات
املقدمة إىل الربانمج.
دال  -النتائج املتوقعة
 -14من املتوقع أن يؤدي دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية الذي يقدمه الربانمج الدويل احملدد إىل حتسني
قدرات البلدان النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا يف إطار االتفاقية.
هاء  -احلساابت واملراجعة
 -15ختضع حساابت الربانمج الدويل احملدد وإدارته املالية لعملية املراجعة الداخلية واخلارجية لألمم املتحدة.
وتُعرض حساابت الربانمج الدويل احملدد على جملس إدارة الربانمج خالل فرتة ثالثة شهور بعد إقفال الفرتة املالية
وينظر فيها أيضاً مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات.

املقرر ا م :٧/1-عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال على النحو املشار إليه يف الفقرة  3من املادة 15
إن مؤمتر األطراف،
ينتخب ،وفقاً للفقرة  ٣من املادة  15من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء
يف جلنة تعزيز تنفيذ مجيع أحكام هذه االتفاقية واستعراض االمتثال هلا:
من الدول األفريقية:
السيدة هانيرتينيانيا ليليان راندراينومينجاانهاري (مدغشقر)
السيد حممد عبد هللاِّ كامارا (سرياليون)
السيدة بيانكا هلوبتزئيلة دالميين (سوازيلند)
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من دول آسيا واحمليط اهلادئ:
السيدة وانغ تشيان (الصني)
السيد حيدر علي ابلوجي (مجهورية إيران اإلسالمية)
السيد س .م .د .ب .آنورا جاايتيالكه (سري النكا)
من دول أورواب الوسطى والشرقية:
السيد بويكو مالينوف (بلغاراي)
السيدة إنغا بوروغني (مجهورية مولدوفا)
السيدة كالوداي سورينا دوميرتو (رومانيا)
من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:
السيد دييغو إنريكي كوستا برييرا (الربازيل)
السيدة فيلما موراليس كياما (بريو) (للسنة األوىل) والسيد خوسيه أنطونيو بيدرا مونتواي (إكوادور)
(للسنة الثانية)
السيد أرتورو غافيالن غارسيا (املكسيك) (للسنة األوىل) والسيدة أليخاندرا أكوستا (األرجنتني)
(للسنة الثانية)
من دول أورواب الغربية والدول األخرى:
السيدة جانني فان آلست (هولندا)
السيد مارك غوفوين (سويسرا)
السيدة جينيفر الندسيدل (الوالايت املتحدة األمريكية)

املقرر ا م :8/1-توقيت وشكل التقارير اليت تقدمها األطراف
إن مؤمتر األطراف،
 -1يقرر ،وفقاً للمادة  21من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،أن يقدم كل طرف تقاريره كل أربع
سنوات ابستخدام النموذج الكامل الوارد يف مرفق هذا املقرر وأن يقوم ابإلبالغ كل سنتني فيما يتعلق أبسئلة ذلك
النموذج املشار إليها بنجمة (*) وذلك حبلول  ٣1كانون األول/ديسمرب من السنة الالحقة؛
 -2يقرر أيضاً وفقاً للمادة  ،21أن يقدم كل طرف تقريره القصري األول عن فرتة السنتني ابستخدام
املعلومات املتاحة حبلول  ٣1كانون األول/ديسمرب  ،2019وتقريره الكامل األول حبلول  ٣1كانون األول/ديسمرب
 ،2021وذلك لكي ينظر مؤمتر األطراف يف تلك التقارير يف اجتماعه الالحق؛
 -٣يعتمد منوذج تقدمي التقارير عمالً ابملادة  ،21ابلصيغة الواردة يف مرفق هذا املقرر؛
 -4يشجع كل طرف ،لدى تقدمي تقريره عمالً ابملادة  ،21أن يزود األمانة بنسخة إلكرتونية للتقرير؛
 -5يطلب إىل األمانة أن تتيح لألطراف منوذج التقارير املشار إليه أعاله؛
 -٦يطلب أيضاً إىل األمانة أن تتيح نسخة إلكرتونية من التقرير السابق للطرف ،لكي يتسىن حتديثه
حسب االقتضاء.
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 -7يطلب كذلك إىل األمانة أن تقدم املعلومات ،مبا يف ذلك معدل اإلبالغ إىل مؤمتر األطراف
ملساعدهتا يف إجراء استعراضها عمالً ابلفقرة ( 5ج) من املادة .2٣

مرفق املقرر ا م8/1-
مشروع منوذج اإلبالغ التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
تقدمي التقارير عن التدابري الواجب اختاذها لتنفيذ أحكام االتفاقية ،وعن فعالية هذه التدابري وما تواجهه
األطراف من حتدايت
تعليمات
عمالً ابملادة  21من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،على كل طرف يف االتفاقية أن يقدم تقاريره إىل مؤمتر
األطراف عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ أحكام االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابري وعن التحدايت
احملتملة اليت قد تواجهه يف حتقيق أهداف االتفاقية.
ويُطلب من األطراف أن تستخدم منوذج تقدمي التقارير املرفق لتقدمي تقاريرها وفقاً للمادة  .21وُميكن حتميل
النسخة اإللكرتونية للنموذج من الصفحة الرئيسية لالتفاقية  .http://www.mercuryconvention.orgكما ُميكن
طلب النسخ املطبوعة والنسخ اإللكرتونية املسجلة على قرص مدمج من األمانة (يُرجى االطالع أدانه على
البياانت اخلاصة ابلعنوان) .وبعد تقدمي كل طرف لتقريره األول ،ستقوم األمانة إبرسال نسخة إلكرتونية من
التقرير السابق إىل الطرف ،لكي جيري حتديثه حسب االقتضاء.
ويطلب اجلزء ألف من منوذج تقدمي التقارير معلومات عامة عن الطرف الذي يقدم له منوذج التقرير ،مثل
االسم وبياانت االتصال جبهة االتصال أو مسؤول االتصال على الصعيد الوطين الذي يقدم التقرير ابسم
الطرف .ومن املتوقع أن يكون الطرف قد رشح هذا املسؤول وفقاً للفقرة  4من املادة  17من االتفاقية .ومن
األمهية مبكان تقدمي كافة املعلومات ذات الصلة من أجل مساعدة األمانة يف حتديد منوذج التقرير الذي
استوفيت بياانته.
ويطلب اجلزء ابء من منوذج التقرير معلومات عن التدابري اليت اختذها الطرف املبلِّغ لتنفيذ األحكام ذات الصلة
من اتفاقية ميناماات ،وعن فعالية تلك التدابري يف حتقيق أهداف االتفاقية.
ويشار إىل أن فعالية تدابري التنفيذ اليت يذكرها الطرف مستقلة عن تقييم فعالية املعاهدة مبوجب املادة .22
وينبغي تقدمي وصف لفعالية تدابري التنفيذ بناء على احلالة اخلاصة لألطراف وقدراهتا ،وعلى الرغم من ذلك
جيب التعامل معها على حنو متوافق قدر اإلمكان يف تقرير كل طرف .وتشكل املعلومات اإللزامية جوهر
منوذج اإلبالغ .ومثلما ذكر آنفاً ،ستيسر املعلومات اإلضافية تقييم فعالية االتفاقية وقد أدرجت أسئلة إضافية
للحصول على هذه املعلومات .ويتم تعريف هذه األسئلة اإلضافية كمعلومات تكميلية وميكن تقدمي اإلجاابت
تشجع بقوة على استكمال هذه اجلوانب عندما
عليها بشكل طوعي وحسب تقدير الطرف ،لكن األطراف َّ
تتوفر لديها املعلومات ذات الصلة ابملوضوع.
يُتيح اجلزء جيم فرصة التعليق على التحدايت احملتملة يف حتقيق أهداف االتفاقية.
يتيح اجلزء دال فرصة التعليق  .املطلوبة.
يتعني تقدمي مناذج التقارير إىل مؤمتر األطراف عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات ،وذلك أبي لغة من اللغات
الرمسية الست لألمم املتحدة .هذا ،وُميكن طلب معلومات أخرى إضافية وأيضاً طلب املساعدة من األمانة
على العنوان التايل:
أمانة اتفاقية ميناماات
برانمج األمم املتحدة للبيئة
الصفحة الرئيسية على شبكة اإلنرتنتwww.mercuryconvention.org :
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اجلزء ألف
اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق
التقرير الوطين عمالً ابملادة 21

 -1معلومات عن الطرف
اسم الطرف
اتريخ إيداعه لصك التصديق أو االنضمام أو املوافقة (اليوم/الشهر/السنة)
أو القبول
(اليوم/الشهر/السنة)
اتريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة للطرف
 -2معلومات عن جهة التنسيق الوطنية
اسم املؤسسة ابلكامل
اسم ووظيفة مسؤول االتصال
العنوان الربيدي
رقم اهلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكرتوين
املوقع الشبكي
 -٣معلومات عن مسؤول االتصال املتقدم بنموذج التقرير يف حال اختلف عن صاحب البياانت املذكورة أعاله
اسم املؤسسة ابلكامل
اسم ووظيفة مسؤول االتصال
العنوان الربيدي
رقم اهلاتف
رقم الفاكس
الربيد اإللكرتوين
املوقع على شبكة الويب
(اليوم/الشهر/السنة)
 -4اتريخ تقدمي التقرير
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اجلزء ابء
املادة  :3مصادر اإلمداد ابلزئبق والتجارة فيه
 -1هل لدى الطرف أي مناجم الستخراج الزئبق األويل كانت تعمل داخل أراضيه يف اتريخ بدء نفاذ هذه
االتفاقية ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة ).٣



نعم

ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر:
أ)

التاريخ املتوقع إلغالق املنجم/املناجم( :الشهر ،السنة) أو

ج)

*جمموع الكمية اليت جرى استخراجها ________ طن مرتي سنوايً

ب) التاريخ الذي أغلق فيه املنجم/املناجم( :الشهر ،السنة)

 -2هل لدى الطرف أي مناجم للزئبق األويل تعمل حالياً ،ومل تكن تعمل عند اتريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية
ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة  ،٣الفقرة ).11



نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم يرجى التوضيح.
 -٣هل سعى الطرف إىل حتديد ما يقع على أراضيه من املخزوانت املنفردة من الزئبق أو مركباته اليت تتجاوز
 50طناً مرتايً ومصادر إمدادات الزئبق اليت تولد خمزوانت تزيد عن  10أطنان مرتية يف السنة؟ (الفقرة ).5



أ)

نعم
ال
*إذا أجاب الطرف بنعم على السؤال  ٣أعاله:

’ ‘1يرجى إرفاق نتائج تلك املساعي أو اإلشارة إىل املوقع الذي تتاح فيه على شبكة اإلنرتنت،
ما مل تكن املعلومات قد ظلت دون تغيري من دورة اإلبالغ السابقة.
’ ‘2معلومات تكميلية :يرجى تقدمي أي معلومات تتعلق بذلك يف حالة توفرها ،على سبيل
املثال فيما يتعلق ابستخدام خمزوانت أو مصادر الزئبق تلك والتخلص منها.
ب) إذا أجاب الطرف بــال على السؤال أعاله ،يرجى التوضيح.
-4

هل لدى الطرف زئبق فائض انتج من وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلوايت؟ (الفقرة ( 5ب)).
 نعم
 ال
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح التدابري اليت اختذت للتخلص من الزئبق الفائض وفقاً للمبادئ
التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً املشار إليها يف الفقرة ( ٣أ) من املادة  ،11وابستخدام عمليات ال تؤدي
إىل االسرتداد أو إعادة التدوير أو االستخالص أو االستخدام املباشر أو االستخدامات البديلة( .الفقرة
( 5ب) ،الفقرة ).11
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* -5هل حصل الطرف على املوافقة أو اعتمد على إخطار عام ابملوافقة ،وفقاً للمادة  ،٣ومبا يف ذلك أي
شهادات مطلوبة من املستوردين غري األطراف ،من أجل تصدير الزئبق من أراضي الطرف يف الفرتة املشمولة
ابلتقرير (الفقرة  ،٦الفقرة ).7
نعم ،صادرات لألطراف:
نعم ،صادرات لغري األطراف:
ال
يف حالة اإلجابة بنعم،





أ -وقد قدم الطرف إىل األمانة نسخاً من استمارات املوافقة ،فليست هناك حاجة إىل معلومات
إضافية.

إذا مل يسبق للطرف تقدمي هذه النسخ ،فهو يوصى ابلقيام بذلك.

ويف غري ذلك من احلاالت ،يرجى تقدمي معلومات مناسبة أخرى تبني استيفاء الشروط األخرى
الواردة يف الفقرة  ٦من املادة .٣
معلومات تكميلية :يرجى تقدمي املعلومات ،يف حالة توفرها ،عن استخدام الزئبق املصدَّر.
ب  -إذا كانت الصادرات تستند إىل إخطار عام وفقاً للفقرة  7من املادة  ،٣يرجى اإلشارة،
إذا توفرت املعلومات ،إىل الكمية اإلمجالية املصدَّرة وإىل أي أحكام أو شروط معنية ابملوضوع
ترد يف اإلخطار العام وتتعلق ابالستخدام.
 -٦هل مسح الطرف ابسترياد الزئبق من جهة غري طرف؟


ال



نعم
يف حالة اإلجابة بنعم وقيام الطرف بتقدمي نسخ من استمارات املوافقة إىل األمانة ،ال تلزم
معلومات إضافية.
وإذا مل يكن الطرف قد قدم هذه النسخ يف وقت سابق ،فهو يوصى بتقدميها.
ويف غري ذلك من احلاالت ،يرجى تقدمي معلومات مناسبة أخرى تبني استيفاء الشروط األخرى
الواردة يف الفقرة  ٨من املادة .٣
معلومات تكميلية :يرجى تقدمي املعلومات عن الكميات ،وعن بلدان املنشأ.



اعتمد الطرف املستورد على الفقرة  7من املادة ٣
يف حالة اإلجابة بنعم ،أو إذا اعتمد الطرف املستورد على الفقرة  ٧من املادة  ،3هل قدمت
اجلهة غري الطرف شهادات تفيد أبن الزئبق ليس من املصادر احملددة يف الفقرة  ٣أو الفقرة 5
(ب) من املادة ٣؟ (الفقرة ).٨
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قدم الطرف إخطاراً عاماً ابملوافقة ،وطبق الفقرة  9من املادة  ،٣وقدم املعلومات عن الكميات
وبلدان املنشأ.



يف حالة اإلجابة بال ،يرجى التوضيح
املادة  :٤املنتجات املُضاف إليها الزئبق
 -1هل اختذ الطرف أية تدابري مناسبة من أجل عدم السماح بتصنيع أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف
إليها الزئبق واملدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف من االتفاقية بعد اتريخ التخلص التدرجيي احملدد لتلك املنتجات؟
(الفقرة ).1
(يف حالة تنفيذ الطرف للفقرة  ،2يرجى االنتقال مباشرة إىل السؤال ).2


نعم



ال

يف حال اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن التدابري.
يف حال اإلجابة بال ،هل َس ِّجل الطرف للحصول على إعفاء عمالً ابملادة ٦؟
 نعم


ال

يف حال اإلجابة بنعم ،خبصوص أي منتجات؟ (يُرجى سرد قائمة هبا) (الفقرة  ،1والفقرة ( 2د)).

 -2يف حالة اإلجابة بنعم( ،تنفيذ الفقرة  2من املادة :)4
(الفقرة ).2

هل قدَّم الطرف إىل مؤمتر األطراف تقريراً يف أول فرصة يتضمن وصفاً للتدابري أو االسرتاتيجيات اليت نفذها ،مبا
يف ذلك تقدير كمي للتخفيضات اليت حتققت؟
(الفقرة (2أ)).


نعم



ال

هل نَـفَّذ الطرف تدابري أو اسرتاتيجيات ترمي إىل احلد من استخدام الزئبق يف أي منتجات ُمدرجة يف اجلزء األول
من املرفق ألف ،ومل يتم بعد احلصول على قيمة احلد األدىن هلا؟
(الفقرة (2ب)).


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

هل نظر الطرف يف اختاذ تدابري إضافية لتحقيق مزيد من التخفيضات؟ (الفقرة (2ج)).
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نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -٣هل اختذ الطرف تدبريين اثنني أو أكثر فيما خيص املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء الثاين
من املرفق ألف وفقاً لألحكام الواردة فيه؟ (الفقرة ).٣


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -4هل اختذ الطرف التدابري الالزمة ملنع إدخال منتجات مضاف إليها الزئبق ال يُسمح بتصنيعها أو استريادها
أو تصديرها مبوجب املادة  4يف منتجات ُجممعة؟ (الفقرة ).5


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

 -5هل عمل الطرف على الثين عن التصنيع أو التوزيع التجاري للمنتجات املضاف إليها الزئبق اليت ال يشملها
أي استعمال معروف ،وذلك وفقاً للفقرة  ٦من املادة 4؟ (الفقرة ).٦


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن تلك التدابري.

يف حالة اإلجابة بال ،هل كان هناك تقدير ملخاطر وفوائد ال ُـمنتَج يظهر أنه يعود بفوائد على البيئة أو
صحة اإلنسان؟ وهل قدم الطرف معلومات لألمانة ،حسب االقتضاء ،عن أي ُمنتَج من هذا القبيل؟



نعم
ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر اسم املنتَج :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املادة  :5عمليات التصنيع اليت يُستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

 -1هل توجد مرافق داخل أراضي الطرف تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف
املرفق ابء من اتفاقية ميناماات وفقاً للفقرة  5من املادة  5من االتفاقية؟ (الفقرة ).5
 نعم
 ال
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ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة بصدد انبعااثت وإطالقات الزئبق أو
مركبات الزئبق اليت تصدر من تلك املرافق.
يرجى تقدمي املعلومات ،إذا كانت متاحة ،عن عدد ونوع املرافق والكمية السنوية التقديرية للزئبق أو مركبات
الزئبق املستخدمة يف تلك املرافق.
يرجى تقدمي معلومات عن كميات الزئبق (ابألطنان املرتية) اليت تستخدم يف العمليات املدرجة يف البندين
األول والثاين الواردين يف اجلزء الثاين من املرفق ابء خالل السنة األخرية من الفرتة املشمولة ابلتقرير.
 -2هل هناك تدابري معمول هبا ملنع استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف اجلزء
األول من املرفق ابء بعد انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي احملدَّد يف ذلك املرفق لفرادى العمليات؟ (الفقرة ).2
إنتاج الكلور والقلوايت:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

إنتاج األسيتالدهيد الذي يُستخدم فيه الزئبق أو مركباته كمواد حفازة:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)
يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.
سجل الطرف للحصول على إعفاء عمالً ابملادة ٦؟
يف حالة اإلجابة بال عن أحد السؤالني أعاله ،هل َّ
 نعم
 ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،ألي عملية أو عمليات؟ (الرجاء سرد قائمة هبا)
 -٣هل هناك تدابري معمول هبا لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق يف العمليات املدرجة يف اجلزء الثاين
من املرفق ابء ،وفقاً لألحكام احملددة فيه؟ (الفقرة ).٣
إنتاج مونومر كلوريد الفينيل:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.
ميثيالت أو إيثيالت الصوديوم أو البواتسيوم:
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نعم
ال
ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

إنتاج البوليوريثان ابستخدام مواد حفازة حتتوي على الزئبق:
 نعم
 ال
 ال ينطبق (ال توجد هذه املرافق)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه التدابري.

 -4هل هناك أي استخدام للزئبق أو ملركبات الزئبق يف مرفق يستخدم عمليات التصنيع الواردة يف املرفق ابء،
ومل يكن موجوداً قبل اتريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة ).٦


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح الظروف.
ِّ
ستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق عن
 -5هل مت تطوير أي مرفق يَستخدم أي عملية تصنيع أخرى يُ َ
عمد ،ومل يكن موجوداً قبل اتريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ؟ (الفقرة ).7


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي املعلومات عن كيفية حماولة الطرف الثين عن هذا التطوير أو تبني أن
الطرف أثبت ملؤمتر األطراف الفوائد البيئية والصحية النامجة عنه ،وأنه ال توجد بدائل متاحة خالية من
الزئبق وجمدية تقنياً واقتصادايً توفر هذه املنافع.

والضيِّّق النطاق
املادة  :٧تعدين الذهب احلريف َ

 -1هل اختذت خطوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق ،والتخلص منها حيثما أمكن ،يف تعدين
الضيِّق النطاق ،وملنع انبعااثت وإطالقات الزئبق يف البيئة النامجة عن تعدين ومعاجلة الذهب بتلك
الذهب احلريف و َ
الوسائل اخلاضعة ألحكام املادة  7يف أراضيكم؟ (الفقرة ).2


نعم



ال



ال توجد يف أراضي الطرف عمليات لتعدين ومعاجلة الذهب ابلوسائل احلرفية وعلى نطاق ضيق
ختضع ألحكام املادة  ،7وتستخدم فيها ملغمة الزئبق.
يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات عن هذه اخلطوات.
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الضيِّق النطاق يف أراضيه هو أكثر من كونه عدمي
 -2هل حدد الطرف أن تعدين وتصنيع الذهب احلريف و َ
األمهية ،وأخطر األمانة بذلك؟


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بال ،يرجى االنتقال إىل املادة  ٨املتعلقة ابالنبعااثت.
-٣

هل قام الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وقدمها لألمانة( .الفقرة ( ٣أ) والفقرة ( ٣ب)).


نعم



ال



جيري العمل على ذلك

 -4يرجى إرفاق أحدث استعراض لكم جيب إجنازه مبوجب الفقرة ( ٣ج) من املادة  ،7إال إذا كان موعده
مل حيل بعد.
 -5معلومات تكميلية :هل تعاون الطرف مع البلدان األخرى أو املنظمات الدولية املعنية أو مع كياانت
أخرى لتحقيق اهلدف من هذه املادة؟ (الفقرة ).4


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى تقدمي معلومات.
املادة  :8االنبعااثت
 -1يرجى حتديد أي فئة من فئات مصادر االنبعااثت الواردة يف املرفق دال ،واليت توجد ابلنسبة هلا مصادر
جديدة من انبعااثت الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ( 2ج) من املادة .٨
ولكل فئة من فئات تلك املصادر اذكر التدابري املعمول هبا ،مبا يف ذلك مدى فعالية تلك التدابري ،املتخذة لتنفيذ
ما تتطلبه الفقرة  4من املادة .٨
هل اشرتط الطرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة أو أفضل املمارسات البيئية من أجل ضبط االنبعااثت النامجة
عن مصادر جديدة وختفيضها حيثما أمكن ذلك ،وخالل فرتة أقصاها  5سنوات بعد اتريخ دخول االتفاقية حيز
النفاذ ابلنسبة للطرف؟ (الفقرة ).4



نعم

ال (يرجى التوضيح)

 -2يرجى حتديد أي فئة من فئات املصادر الواردة يف املرفق دال ،واليت توجد ابلنسبة هلا مصادر قائمة
النبعااثت الزئبق أو مركبات الزئبق على النحو احملدد يف الفقرة ( 2ه) من املادة .٨
وابلنسبة لكل فئة من فئات تلك املصادر ،الرجاء اختيار وتقدمي تفاصيل بشأن التدابري املنفذة يف إطار الفقرة 5
من املادة  ،٨وتوضيح التقدم الذي أحرزته هذه التدابري يف احلد من االنبعااثت مع مرور الوقت يف أراضيكم.


هدف كمي لضبط االنبعااثت ،وختفيضها حيثما أمكن ذلك ،من املصادر ذات الصلة؛
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القيم ِّ
ِّ
احلدية لالنبعااثت بغية ضبط االنبعااثت ،وختفيضها حيثما أمكن ذلك ،من املصادر ذات
َ
الصلة؛
استخدام أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية لضبط االنبعااثت من املصادر ذات
الصلة؛
اسرتاتيجية لضبط امللواثت املتعددة ميكن أن توفر منافع مشرتكة لضبط انبعااثت الزئبق؛
تدابري بديلة لتخفيض االنبعااثت من املصادر ذات الصلة.

هل مت تنفيذ التدابري ابلنسبة للمصادر املوجودة يف إطار الفقرة  5من املادة  ٨يف مدة مل تتجاوز  10سنوات بعد
اتريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة للطرف؟



نعم
ال (يرجى التوضيح)

 -٣هل أعد الطرف قائمة جرد لالنبعااثت من املصادر ذات الصلة يف غضون  5سنوات من دخول االتفاقية
حيز النفاذ ابلنسبة له؟ (الفقرة ).7
 نعم
 ال
 مل يكن الطرف عضواً لفرتة  5سنوات
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما هو اتريخ آخر حتديث لقائمة اجلرد؟

يرجى ذكر أين ميكن االطالع على هذا اجلرد.
يف حالة عدم وجود قائمة جرد كذلك ،يرجى التوضيح.
 -4هل اختار الطرف وضع معايري لتحديد املصادر ذات الصلة املشمولة ضمن فئة من فئات املصادر؟ (الفقرة
(2ب)).


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح كيف أن املعايري ابلنسبة ألي فئة تشمل على األقل  75يف املائة من
االنبعااثت الصادرة من تلك الفئة وتوضيح كيف أخذ الطرف التوجيهات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف
احلسبان.
 -5هل اختار الطرف إعداد خطة وطنية حتدد التدابري اليت ستتخذ لضبط االنبعااثت من املصادر ذات الصلة
والقيم املستهدفة واألهداف والنتائج املتوخاة منها؟ (الفقرة ).٣


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،هل قدم الطرف خطته الوطنية إىل مؤمتر األطراف مبوجب هذه املادة يف فرتة
ال تتجاوز  4سنوات بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ ابلنسبة للطرف؟
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املادة  :9اإلطالقات
 -1هل توجد داخل أراضي الطرف مصادر ذات صلة لإلطالقات ،على النحو احملدد يف الفقرة ( 2ب) من
املادة 9؟ (الفقرة ).4


نعم



ال



ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضبط اإلطالقات الصادرة من املصادر ذات الصلة
وبيان مدى فعالية تلك التدابري( .الفقرة ).5
 -2هل وضع الطرف قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة يف غضون  5سنوات من دخول االتفاقية
حيز النفاذ ابلنسبة له؟ (الفقرة ).٦


نعم



ال توجد مصادر ذات صلة يف أراضي الطرف

 مل يكن عضواً لفرتة  5سنوات
 ال (يرجى التوضيح)
يف حالة اإلجابة بنعم ،ما هو اتريخ آخر حتديث لقائمة اجلرد؟
يرجى ذكر أين ميكن االطالع على هذا اجلرد.
املادة  :1٠التخزين املؤقت السليم بيئيا للزئبق ،خبالف نفاايت الزئبق

 -1هل اختذ الطرف تدابري لكفالة أن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق اليت ال متثل نفاايت واملخصصة
الستخدام مسموح به لألطراف مبوجب االتفاقية ينفذ بطريقة سليمة بيئياً؟ (الفقرة ).2
 نعم


ال



ال أعرف (يُرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املتخذة لضمان تنفيذ مثل ذلك التخزين املؤقت بطريقة سليمة
بيئياً مع بيان مدى فعالية تلك التدابري.

املادة  :11نفاايت الزئبق

 - 1هل مت تنفيذ التدابري املبينة يف الفقرة  ٣من املادة  11ابلنسبة لنفاايت الزئبق اليت تعود إىل الطرف؟ (الفقرة
).٣


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري املنفذة وفقاً للفقرة  ،٣ويرجى أيضاً بيان مدى فعالية تلك
التدابري.
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* - 2هل توجد مرافق للتخلص النهائي من النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق داخل أراضي الطرف؟


نعم



ال



ال أعرف (يرجى التوضيح)

يف حالة اإلجابة بنعم ،وإذا كانت املعلومات متوفرة ،ما هي كمية النفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات
الزئبق اليت خضعت للتخلص النهائي منها يف إطار الفرتة املشمولة ابلتقرير؟ يرجى حتديد طريقة
عملية/عمليات التخلص النهائي.
املادة  :12املواقع امللوثة ابلزئبق
-1

هل سعى الطرف لوضع اسرتاتيجيات لتحديد وتقييم املواقع امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق داخل
أراضيه؟ (الفقرة ).1


نعم



ال

يرجى إعطاء تفاصيل
املادة  :13املوارد واآلليات املالية
 -1هل تعهد الطرف أبن يقدم ،يف حدود قدراته ،موارد فيما يتعلق ابألنشطة الوطنية اليت يُقصد هبا تنفيذ
االتفاقية وفقاً لسياساته وأولوايته وخططه وبراجمه الوطنية؟ (الفقرة ).1


نعم (يرجى التحديد)



ال (يُرجى حتديد السبب)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدميها.
 -2معلومات تكميلية :هل ساهم الطرف ،يف حدود قدراته ،يف آلية املوارد املالية املشار إليها يف الفقرة  5من
املادة 1٣؟ (الفقرة ).12

(يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)



نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى حتديد السبب)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدميها.
 -٣معلومات تكميلية :هل قَدَّم الطرف موارد مالية ملساعدة األطراف من البلدان النامية و/أو األطراف اليت
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تنفيذ االتفاقية من خالل املصادر أو القنوات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف
األخرى؟ (الفقرة ).٣
(يُرجى التأشري على مربع واحد فقط)
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ال (يُرجى حتديد السبب)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدميها
املادة  :1٤بناء القدرات واملساعدة التِّقنية ونقل التكنولوجيا
 -1هل تعاون الطرف لتقدمي املساعدة يف بناء القدرات أو املساعدة التقنية لطرف آخر يف االتفاقية عمالً
ابملادة 14؟ (الفقرة ).1


نعم (يُرجى التحديد)



ال (يُرجى التحديد)



نعم (يُرجى التحديد)

 -2معلومات تكميلية :هل حصل الطرف على مساعدة يف جمال بناء القدرات أو على مساعدة تِّقنية عمالً
ابملادة 14؟ (الفقرة ).1


ال (يُرجى التحديد)

يف حالة وجود تعليقات يرجى تقدميها.
 -٣هل قام الطرف بتعزيز وتيسري تطوير ونقل ونشر أحدث التقنيات البديلة السليمة بيئياً وسبل احلصول
عليها؟ (الفقرة ).٣
(يرجى التأشري على مربع واحد فقط)





نعم (يُرجى التحديد)

ال (يُرجى حتديد السبب)

غري ذلك (يُرجى إعطاء معلومات)

املادة  :16اجلوانب الصحية

 -1هل اُختذت تدابري لتوفري املعلومات للعامة عن التعرض للزئبق وفقاً للفقرة  1من املادة 1٦؟


نعم



ال

معلومات تكميلية :يف حالة اإلجابة بنعم ،اذكر التدابري اليت اُختذت.
 -2هل اختذت تدابري أخرى حلماية صحة اإلنسان وفقاً للمادة 1٦؟ (الفقرة ).1


نعم



ال

معلومات تكميلية :يف حالة اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح التدابري املتخذة.
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املادة  :1٧تبادل املعلومات
 -1هل يَ َّسر الطرف تبادل املعلومات املشار إليها يف الفقرة  1من املادة؟


نعم



ال

يرجى تقدمي املعلومات يف حال توفرها.
املادة  :18إعالم اجلمهور وتوعيته وتثقيفه
 -1هل اُختذت تدابري لتعزيز وتيسري توفري أنواع املعلومات املذكورة يف الفقرة  1من املادة  1٨للجمهور؟ (الفقرة
).1


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى ذكر التدابري اليت اُختذت ومدى فعالية تلك التدابري.

املادة  :19البحوث والتطوير والرصد

 -1هل أجرى الطرف أي حبوث أو تطوير أو رصد وفقاً للفقرة  1من املادة 19؟ (الفقرة ).1


نعم



ال

يف حالة اإلجابة بنعم ،يُرجى توضيح هذه اإلجراءات.
اجلزء جيم :تعليقات بشأن التحدايت احملتملة يف حتقيق أهداف االتفاقية (املادة  ،21الفقرة )1

معلومات تكميلية :اجلزء دال :تعليقات بشأن منوذج اإلبالغ والتحسينات احملتملة ،إن وجدت

املقرر ا م :9/1-وضع الرتتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية
إن مؤمتر األطراف،
إذ يسلم ابحلاجة امللحة لوضع إطار لتقييم فعالية اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يتضمن هنجاً اسرتاتيجياً
فعال الكلفة يوفر بياانت مناسبة وكافية،
وإذ حييط علماً بتجميع املعلومات اليت أتيحت عن طريق عملية جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد
صك عاملي ملزم قانوانً بشأن الزئبق،
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وإذ يعرتف ابلتقييمات العاملية للزئبق اليت طلبها جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للبيئة والتقييمات األولية
التفاقية ميناماات بوصفها مصادر هامة للمعلومات تساهم يف تقييم الفعالية،
-1

يعتمد املرفقني األول والثاين هلذا املقرر؛

-2

يطلب إىل األمانة أن تدعم األعمال احملددة يف هذين املرفقني.

املرفق األول للمقرر ا م9/1-
مشروع خريطة طريق لوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد مقارنة ،وعناصر إطار لتقييم
الفعالية مبوجب املادة  22من اتفاقية ميناماات
النشاط

اإلطار الزمين

تقدمي ترشيحات لفريق اخلرباء املخصص ،إىل األمانة عن طريق أعضاء مكتب مؤمتر
األطراف.

 1تشرين الثاين/نوفمرب 2017

جيتمع فريق اخلرباء املخصص وجهاً لوجه ،ويستفيد من املعلومات املقدمة من قبل
اليت مجعتها األمانة ،آخذاً يف االعتبار األعمال املضطلع هبا مبوجب االتفاقات البيئية
األخرى املتعددة األطراف مبا فيها اتفاقية استكهومل.

كانون الثاين/يناير-شباط/فرباير 201٨

يعد فريق اخلرباء املخصص مشروع التقرير ،مبا يف ذلك املوجز العام ،واخلطة ،وعناصر
إطار تقييم الفعالية ،وتتيح األمانة مشروع التقرير للتعليق عليه.

 15أاير/مايو 201٨

ينقح فريق اخلرباء املخصص التقرير ويضعه يف صيغته النهائية ،ويشمل ذلك املوجز
العام ،واخلطة ،وعناصر إطار تقييم الفعالية ،وحتيل األمانة التقرير إىل االجتماع
الثاين ملؤمتر األطراف للنظر فيه.

 20متوز/يوليه 201٨

ينظر مؤمتر األطراف يف التقرير النهائي يف اجتماعه الثاين.

تشرين الثاين/نوفمرب ( 201٨اتريخ مؤقت
لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف)

املرفق الثاين للمقرر ا م9/1-
مشروع اختصاصات فريق خرباء خمصص معين بوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد
مقارنة ،وعناصر إطار لتقييم الفعالية مبوجب املادة  22من اتفاقية ميناماات
أوالا  -الوالية

ينشئ مؤمتر األطراف مبقتضى هذا فريق خرباء خمصصاً هبدف:
(أ) وضع ترتيبات للرصد ،مراعياً يف ذلك جتارب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى ،مبا يف
ذلك اتفاقية استكهومل ،لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين ،مبا يف ذلك:
’ ‘1خمطط عام ألنواع البياانت اليت ميكن أن تكون قابلة للمقارنة على أساس عاملي ،فضالً
عن توفرها؛
’ ‘2مشروع خطة يُدمج النتائج القابلة للمقارنة لعمليات الرصد املستقبلية اليت قد تقرر البلدان
وأصحاب املصلحة االضطالع هبا؛ وكجزء من هذا العمل:
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أ-

يستعرض املعلومات عن برامج الرصد القائمة ،مبا يف ذلك من املعلومات اليت
قدمتها إىل األمانة حكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية
وغريها من اجلهات املتاحة؛

ِّ
مدى تليب املعلومات املستعرضة مبوجب الفقرة (أ) ’ ‘2أ-احتياجات
ب -يقيم إىل أي ً
الرصد املبينة يف الفقرة  2من املادة  22من االتفاقية ،وعلى هذا األساس حيدد
خيارات لتعزيز قابلية املعلومات املستعرضة للمقارنة واكتماهلا؛
ج-

أيخذ يف االعتبار الفعالية من حيث التكلفة والطابع العملي ،واجلدوى،
واالستدامة ،والتغطية العاملية ،والقدرات اإلقليمية عند حتديد الفرص املتاحة
إلدخال حتسينات يف املستقبل على عملية الرصد؛

د-

حيدد إمكاانت النمذجة املتاحة لتقييم التغريات يف مستوايت الزئبق العاملية داخل
األوساط املختلفة وعربها؛

هـ-

حيدد مصادر البياانت اليت ميكن استخدامها لتحديد خط أساس؛

و-

حيدد الكيفية اليت ميكن هبا ألنشطة الرصد أن تسهم يف وضع إطار تقييم الفعالية؛

(ب) وضع عناصر إلطار لتقييم الفعالية ،مع األخذ يف االعتبار اخلربات املكتسبة يف إطار االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف األخرى ،مبا يف ذلك اتفاقية استكهومل ،لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين،
عن طريق مجلة أمور منها ما يلي:
’ ‘1حتديد اخلطوات املطلوبة لالضطالع بتقييم للفعالية؛
’ ‘2اقرتاح خمطط لسري العملية (جدول) هبدف التخطيط لتقييم الفعالية؛
’ ‘٣حتديد الرتتيبات الالزمة إلجراء تقييم الفعالية؛
’ ‘4صياغة اختصاصات للجنة اليت تضع أول تقييم للفعالية؛
’ ‘5تقييم النهج احملتملة لوضع مؤشرات األداء.
(ج) إعداد تقرير عن أعماله لتقدميه إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه يف اجتماعه الثاين ،مبا يف ذلك
توصيات بشأن ترتيبات الرصد وتقييم الفعالية.

اثنيا  -العضوية

يتألف فريق اخلرباء املخصص من  25خبرياً حتددهم احلكومات من املناطق على النحو التايل:

حتدد كل منطقة ما ال يقل عن ثالثة ممثلني من ذوي اخلربة يف ترتيبات الرصد وممثل واحد على األقل من ذوي
اخلربة يف تقييم الفعالية.
الدول األفريقية:
دول آسيا واحمليط اهلادئ:
دول أورواب الوسطى والشرقية:
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:
دول أورواب الغربية ودول أخرى:
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وسيدعو الفريق إىل مشاركة ما يصل إىل  10خرباء من اجملتمع املدين ،وجمتمعات الشعوب األصلية ،واملنظمات
احلكومية الدولية ،وقطاع الصناعة ،وشراكة الزئبق العاملية التابعة لربانمج البيئة بصفة مراقبني .وستجري متوازنة
مشاركة املراقبني بني املناطق املذكورة أعاله.
وسيدعو الفريق إىل تقدمي مسامهات من جهات أخرى من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وجمتمعات
الشعوب األصلية وقطاع الصناعة ،ومنظمات اجملتمع املدين ملساعدته يف إجناز عمله.

اثلث ا  -املؤهالت املوصى هبا
ينبغي أن تكون لدى األعضاء واملراقبني يف فريق اخلرباء املخصص:
(أ) اخلربة ذات الصلة بتطوير نظام للرصد هبدف مجع وحتليل بياانت عينات الزئبق ألغراض تقييم
االجتاهات ،مبا يف ذلك اخلربة يف وضع النماذج و/أو أخذ العينات األحيائية ومن الكائنات املائية وعينات من
الغالف اجلوي و/أو التعرض البشري و/أو املعارف التقليدية األصلية؛
(ب) اخلربة ذات الصلة بتطوير وتنفيذ عمليات الرصد يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف،
مثل خطة الرصد العاملية يف إطار اتفاقية استكهومل؛ أو
(ج) اخلربة ذات الصلة بتقييم الفعالية.

رابعا  -املوظفون
خيتار فريق اخلرباء املخصص رئيسني مشاركني لتيسري االجتماع.

خامسا  -األمانة
تقدم األمانة الدعم اإلداري لفريق اخلرباء املخصص.

سادسا  -املسائل اإلدارية واإلجرائية
ينطبق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف ،مع تعديل ما يلزم تعديله ،على فريق اخلرباء املخصص.

سابعا  -االجتماعات
جيتمع فريق اخلرباء املخصص وجهاً لوجه مرة واحدة ،وسيجتمع مرات أخرى عن طريق التداول عن بعد أو احللقات
الدراسية الشبكية قبل انعقاد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.

اثمنا  -اللغة
تكون اللغة اإلنكليزية هي لغة عمل فريق اخلرباء املخصص .ويُرتجم تقرير فريق اخلرباء املخصص ،املقدم إىل مؤمتر
األطراف ،إىل اللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية.
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املقرر ا م :1٠/1-القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،وألي من هيئاته
الفرعية ،إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل أمانة االتفاقية
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل الفقرة  4من املادة  2٣من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
يقرر اعتماد القواعد املالية ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية اليت ترد يف مرفق هذا املقرر.

مرفق املقرر ا م1٠/1-
مشروع القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وهليئاته الفرعية وألمانة االتفاقية
النطاق
املادة 1
حتكم هذه القواعد املالية اإلدارة املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وهليئاته الفرعية
وأمانة االتفاقية .وفيما يتعلق ابملسائل غري املنصوص عليها حتديداً يف هذه القواعد يُطَبَّق النظام املايل لألمم املتحدة.

الفرتة املالية

املادة 2
تكون الفرتة املالية فرتة سنة تقوميية .ويف العادة يتألف برانمج عمل وميزانية فرتة السنتني التفاقية ميناماات
من سنتني تقومييتني متتاليتني ،تكون أوالمها عاماً زوجياً.

امليزانية

املادة 3
 - 1يتوىل رئيس أمانة اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق إعداد تقديرات امليزانية لفرتة السنتني التالية بدوالرات
الوالايت املتحدة مبيِّناً اإليرادات واملصروفات املتوقَّعة لكل سنة .وينبغي أن تُقدَّم امليزانية وفق مناذج برانجمية تتسق
ُّ
التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلُّص منها عرب احلدود
املستخدمة لدى أماانت اتفاقية ابزل بشأن
والنماذج
َ
واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراءات املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيَّنة خطرة
متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن ِّ
امللواثت العضوية الثابتة( .)5ويقوم رئيس األمانة إبرسال
التقديرات ،وكذلك اإليرادات واملصروفات الفعلية لكل سنة من فرتة السنتني املاضية وتقديرات النفقات الفعلية يف
فرتة السنتني احلالية ،إىل مجيع األطراف يف االتفاقية يف موعد غايته تسعون يوماً على األقل قبل افتتاح اجتماع
مؤمتر األطراف الذي ستعتَ َمد امليزانية أثناءه.
 - 2ينظر مؤمتر األطراف يف تقديرات امليزانية املقرتحة ،قبل بداية الفرتة املالية اليت تغطيها امليزانيةِّ ،
ويعتمد
بتوافق اآلراء ميزانية تشغيلية أتذن مبصروفات غري تلك املشار إليها يف الفقرات  ٣و 4و 5من املادة .4
ِّ
يقدم رئيس األمانة إىل مؤمتر األطراف تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت ترتتب عنها آاثر يف امليزانية مل
-٣
ترد يف مشروع برانمج العمل ،لكنها أُدرجت يف مشاريع املقررات املقرتحة قبل اعتمادها من مؤمتر األطراف.

( )5يرتبط ابلقرار املتعلق برتتيبات استضافة األمانة.
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ِّ
بتحمل التزامات وأداء مدفوعات
-4
يشكل اعتماد مؤمتر األطراف للميزانية التشغيلية صالحية لرئيس األمانة ُّ
شرتط دائماً أن تغطَّى
لألغراض اليت أُقرت االعتمادات من أجلها ويف حدود املبالغ املرصودة لذلك ،على أنه يُ َ
االلتزامات ،ما مل يكن مأذوانً هبا حتديداً من مؤمتر األطراف ،من األموال املتلقاة ذات الصلة.
 - 5جيوز لرئيس األمانة حتويل األموال داخل ٍ
كل من األبواب الرئيسية للميزانية التشغيلية املعتَمدة .وجيوز
لرئيس األمانة أيضاً حتويل األموال بني أبواب االعتمادات هذه حبيث يبلغ احلد األقصى للتحويل  20يف املائة من
ابب االعتماد الرئيسي الذي جيري منه التحويل ،ما مل يقم مؤمتر األطراف بوضع ٍ
حد آخر.

الصناديق
املادة ٤
 - 1ينشئ املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة صندوقاً استئمانياً عاماً لالتفاقية يتوىل إدارته رئيس
األمانةِّ .
ويقدم الصندوق الدعم املايل لعمل أمانة االتفاقية .وتودع يف حساب هذا الصندوق املسامهات اليت تُدفَع
مبوجب الفقرة  1من املادة  5يف فرعيها (أ) و(ب) .وتودع املسامهات اليت يدفعها برانمج األمم املتحدة للبيئة
مبوجب الفقرة ( 1ه) من املادة  5يف هذا الصندوق .أما مجيع نفقات امليزانية اليت تتم عمالً ابلفقرة  4من املادة
 ٣فيتحملها كلها الصندوق االستئماين العام.
 - 2يتم االحتفاظ داخل الصندوق االستئماين العام ابحتياطي رأس مال عامل ِّ
حيدد مؤمتر األطراف مستواه

من حني إىل آخر بتوافق اآلراء .وسيكون الغرض من احتياطي رأس املال العامل هو ضمان استمرارية العمليات
املقرر يف
يف حالة نقص مؤقت يف النقد .وبعد أن تسحب املبالغ من احتياطي رأس املال العامل ،يعاد إىل مستواه َّ
أسرع وقت ممكن ويف موعد غايته هناية السنة التالية.

 - ٣ينشئ املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة صندوقاً استئمانياً خاصاً يديره رئيس األمانة .ويتلقى
هذا الصندوق مسامهات مبوجب الفقرات من ( 1ج) إىل ( 1ه) من املادة  5لكي تدعم بصفة خاصة:
(أ)

أنشطة أمانة اتفاقية ميناماات وفقاً للمادة 14؛

(ب) مشاركة ممثلي األطراف من البلدان النامية ،وخباصة األطراف من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية
الصغرية النامية واألطراف من الدول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية،
عمالً ابإلجراء الوارد يف مرفق القواعد املالية؛
(ج)

األغراض املناسبة األخرى مبا يتفق مع أهداف االتفاقية.

 - 4ينشئ املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة صندوقاً استئمانياً حمدداً للربانمج الدويل احملدد من
أجل دعم بناء القدرات واملساعدة التقنية وفقاً للمادة .1٣
 - 5للمدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ ،رهناً مبوافقة مؤمتر األطراف ،صناديق استئمانية
أخرى شريطة أن يتسق ذلك مع أهداف االتفاقية.
 - ٦إذا َّقرر مؤمتر األطراف إهناء عمل صندوق استئماين أنشئ عمالً هبذه القواعد ،فإنه ُخيِّرب املدير التنفيذي
لربانمج األمم املتحدة للبيئة بذلك قبل ستة أشهر على األقل من اتريخ اإلهناء الذي يتقرر على هذا النحو .ويبت
مؤمتر األطراف ،ابلتشاور مع املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ،يف توزيع األرصدة غري امللتزم هبا بعد
تسوية مجيع نفقات التصفية.
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املسامهات
املادة 5
-1

تتألف موارد مؤمتر األطراف مما يلي:

(أ) املسامهات اليت تدفعها األطراف كل سنة على أساس اجلدول اإلرشادي الذي يعتمده مؤمتر
األطراف بتوافق اآلراء ،والذي يستند إىل جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة الذي قد تعتمده اجلمعية العامة بني
احلني واآلخرَّ ،
معدالً حبيث يضمن أال يساهم أي طرف أبقل من  0,01يف املائة من إمجايل املسامهات ،وأال تتعدى
أي مسامهة نسبة  22يف املائة من إمجايل املسامهات ،وأال تزيد مسامهة أي طرف من أقل البلدان منواً على 0,01
من اإلمجايل؛
(ب) نسبة  ٦0يف املائة من املسامهات غري املخصصة ألغراض معينة ِّ
تقدمها سنوايً احلكومة اليت
تستضيف أمانة االتفاقية؛

(ج) نسبة  40يف املائة املتبقية من املسامهات غري املخصصة ألغراض معينة تقدمها سنوايً احلكومة
اليت تستضيف أمانة االتفاقية ،وتوضع أولوية إنفاقها لألغراض املبينة يف الفقرة ( ٣ب) من املادة 4؛
(د)
(أ) إىل (د)؛

املسامهات اليت تقدمها األطراف سنوايً ابإلضافة إىل تلك املسامهات املقدمة عمالً ابلفقرات من

(ه) املسامهات اليت تقدمها الدول غري األطراف يف االتفاقية ،وكذلك املنظمات احلكومية واملنظمات
الدولية غري احلكومية واملنظمات غري احلكومية وغري ذلك من املصادر؛
(و) الرصيد غري امللتزم به من اإليرادات الواردة من فرتات مالية سابقة؛
(ز)

إيرادات متنوعة.

 - 2يقوم مؤمتر األطراف ،عند إقرار جدول املسامهات اإلرشادي املشار إليه يف الفقرة ( 1أ) من املادة ،5
إبجراء تسوايت أتخذ يف احلسبان مسامهات األطراف غري األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك األطراف من
املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.
-٣

وفيما يتعلق ابملسامهات اليت تُقدَّم عمالً ابلفقرة ( 1أ) من املادة :5

(أ) يتوقَّع حتصيل املسامهات عن كل سنة تقوميية يف اليوم األول من كانون الثاين/يناير من تلك السنة،
وينبغي أن تسدد ابلكامل ويف املوعد احملدَّد هلا .وينبغي إبالغ األطراف بقيمة اشرتاكاهتا للسنة يف موعد أقصاه
 15تشرين األول/أكتوبر من السنة اليت تسبقها؛
(ب) يقوم كل طرف ابطالع رئيس األمانة مسبقاً ،وقبل اتريخ استحقاق املسامهة أبطول فرتة ممكنة،
على قيمة املسامهة اليت يعتزم تقدميها واملوعد املنتظَر لذلك؛
(ج) إذا مل يتم استالم املسامهات من بعض األطراف حبلول  ٣1كانون األول/ديسمرب من السنة املعنية،
يقوم رئيس األمانة مبراسلة تلك األطراف ِّ
ليشدد على أمهية تسديد مسامهاهتا املستحقة عن الفرتات السابقة ،ويقوم
إببالغ مؤمتر األطراف يف اجتماعه املقبل ابملشاورات اليت أجراها مع تلك األطراف؛
(د) إذا مل يتم استالم مسامهات أحد األطراف بعد سنتني أو أكثر ،يقوم رئيس األمانة ابالتفاق
بشكل مشرتك مع أي طرف عليه مسامهات مستحقة على وضع جدول مدفوعات يتيح لذلك الطرف دفع
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مسامهاته املستحقة ابلكامل خالل ست سنوات ،تبعاً لظروفه املالية ،وعلى تسديد مسامهاته املستقبلية يف وقتها.
ويقوم رئيس األمانة إببالغ املكتب ومؤمتر األطراف يف اجتماعيهما القادمني ابلتقدُّم احملرز على صعيد أ ٍي من
جداول املدفوعات املذكورة؛
(هـ) إذا مل يتم االتفاق بشكل مشرتك على جدول للمدفوعات أو إذا مل يتم االلتزام به ،يقرر مؤمتر
األطراف التدابري املناسبة ،مع مراعاة االحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة لـ ـ ـ [البلدان النامية ،وال سيما] البلدان
األقل منواً أو الدول اجلزرية الصغرية النامية؛
(و) نظراً لألمهية اليت تتسم هبا املشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية ،وخباصة أقل
البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية ،واألطراف من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،جيب على
رئيس األمانة أن ي َذكِّر األطراف بضرورة تسديد مسامهاهتا يف الصندوق االستئماين اخلاص قبل ستة أشهر على
األقل من موعد انعقاد كل اجتماع عادي ملؤمتر األطراف ،مع التفكري يف احلاجة املالية وحث األطراف القادرة
على أن تكفل تسديد أي مسامهات قبل ثالثة أشهر على األقل من موعد االجتماع.
ستخدم املسامهات اليت تقدَّم عمالً ابلفقرة  1من املادة  5يف فرعيها (د) و(ه) وفقاً لألحكام والشروط
 - 4تُ َ
املتماشية مع أهداف االتفاقية والنظام املايل لألمم املتحدة ،على النحو الذي يتم االتفاق عليه بني رئيس األمانة
واجلهات ِّ
املسامهة.
ُ - 5حت َسب املسامهات املقدَّمة عمالً ابلفقرة ( 1أ) من املادة  ،5من الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل
االقتصادي اليت تصبح أطرافاً يف االتفاقية بعد بداية الفرتة املالية ،على أساس تناسيب زمين عن الزمن املتبقي من
الفرتة املالية .وتدخل التعديالت الناجتة عن ذلك يف هناية كل فرتة مالية ابلنسبة إىل األطراف األخرى.
 - ٦بصرف النظر عن أحكام الفقرة  ٣من املادة  ،4سيكون الصندوق االستئماين احملدد مفتوحاً لتلقي
املسامهات من اجلهات القادرة على القيام بذلك من املوقعني على االتفاقية ومن األطراف وغري األطراف فيها،
وكذلك من القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك قطاع الصناعة ،واملؤسسات ،وغري ذلك من املنظمات غري احلكومية
األخرى واجلهات املعنية األخرى.
 - 7تُدفَع مجيع املسامهات بدوالرات الوالايت املتحدة األمريكية أو ما يعادهلا بعمالت قابلة للتحويل .وتودع
يف حساب بنكي يسميه املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة ابلتشاور مع رئيس األمانة .وعند التحويل
ستخدم سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة.
إىل دوالرات الوالايت املتحدة ،يُ َ
التعهدات واملسامهات ،ويُبلِّغ األطراف مرة يف السنة حبالة
 - ٨يقر رئيس األمانة بشكل فوري ابستالم كافة ُّ
التعهدات واملدفوعات من املسامهات ،وذلك بنشر آخر املعلومات عنها على املوقع الشبكي لالتفاقية.
ُّ
 - 9تُستثمر املسامهات غري املطلوبة فوراً عمالً بقواعد األمم املتحدة املعمول هبا وحسب ما يراه املدير التنفيذي
لربانمج األمم املتحدة للبيئة ابلتشاور مع رئيس األمانة .ويف حالة عدم اتفاقهما يقرر املدير التنفيذي ما ينبغي
القيام به .ويقيَّد اإليراد الناجم عن ذلك حلساب الصندوق االستئماين لالتفاقية املعنية.

احلساابت واملراجعة

املادة 6

 - 1تكون احلساابت واإلدارة املالية لكافة الصناديق اليت حتكمها هذه القواعد خاضعة لعملية املراجعة الداخلية
واخلارجية حلساابت األمم املتحدة.
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 - 2يُقدم كشف مؤقت حبساابت الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف ،ويقدَّم كشف هنائي ابحلساابت املراجعة
عن كامل الفرتة املالية إىل مؤمتر األطراف يف أسرع وقت ممكن عقب إقفال حساابت الفرتة املالية.
 - ٣يُبلَّغ مؤمتر األطراف أبي مالحظات ذات أمهية ترد يف تقارير جملس مراجعي احلساابت لألمم املتحدة
وتتعلق ابلبياانت املالية لربانمج األمم املتحدة للبيئة واملالحظات الواردة يف التقارير النامجة عن عمليات املراجعة
اخلارجية.

تكاليف الدعم اإلداري
املادة ٧
يرد مؤمتر األطراف إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة التكاليف املرتتبة على اخلدمات املقدمة إىل مؤمتر
األطراف وهيئاته الفرعية وأمانة االتفاقية من الصناديق املشار إليها يف الفقرات  1و ٣و 5من املادة  ،4ومبوجب
الشروط اليت قد يُت َفق عليها من حني آلخر بني مؤمتر األطراف وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،أو يف حال عدم
وجود اتفاق من هذا القبيل ،وفقاً للسياسة العامة املتبعة يف األمم املتحدة.

التعديالت
املادة 8
يعتمد مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء أي تعديل جيري هلذه القواعد.

مرفق للقواعد املالية
إجراءات توزيع التمويل من الصندوق االستئماين اخلاص لتسهيل مشاركة األطراف يف اجتماعات مؤمتر
األطراف
 - 1ينبغي أن يهدف إجراء تسهيل مشاركة املندوبني املؤهلني يف االجتماعات مبوجب االتفاقية إىل حتقيق
املشاركة الكاملة والفعالة يف أنشطة االتفاقية لألطراف من البلدان النامية وخاصة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية
الصغرية النامية ،وكذلك األطراف من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،وذلك لتوسيع نطاق اخلربات
الص ُعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.
واملعلومات املتاحة ألطراف االتفاقية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على ُ
[ - 2وينبغي أن يُعطي اإلجراء [أولوية] اهتماماً [خاصاً] ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية
ويهدف بعد ذلك إىل كفالة التمثيل الكايف جلميع األطراف املؤهلة .وينبغي أن يظل مسرتشداً ابملمارسات الثابتة
لألمم املتحدة].
 - ٣وينبغي أن تُبلغ األمانة األطراف أبسرع ما ميكن مبواعيد وأماكن اجتماعات مؤمتر األطراف ،ويفضل أن
يكون ذلك قبل االجتماع بستة أشهر.
 - 4وبعد إرسال اإلخطار ابنعقاد أي اجتماع ينبغي دعوة األطراف املؤهلة إلبالغ األمانة ،عن طريق قنوات
االتصال الرمسية ،وأبسرع ما ميكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر قبل االجتماع ،إن كانت تنوي طلب التمويل.
 - 5وبناء على املوارد املالية املتاحة وعلى عدد الطلبات الواردة ،تقوم األمانة إبعداد قائمة من املندوبني الذين
وتوضع هذه القائمة وفقاً للفقرتني  1و 2أعاله بغرض كفالة التمثيل اجلغرايف الكايف للمناطق املؤهلة،
سيتم متويلهمَ .
مع إعطاء [األولوية] االهتمام [اخلاص] ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية.
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 - ٦وينبغي ،قبل االجتماع أبربعة أسابيع ،أن تبلغ األمانة األطراف اليت لن يتم متويلها وأن تدعوها إىل التماس
مصادر بديلة للتمويل.
 - 7ويدعى رئيس األمانة إىل إقامة االتصال مع املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة بغرض كفالة
إلغاء تكاليف دعم الربانمج املرتتبة على املسامهات يف الصندوق االستئماين اخلاص من أجل مشاركة املمثلني من
ِّ
املتجمعة ستستخدم
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،على أساس أن األموال اإلضافية
املؤهلة.
لتعزيز متثيل األطراف َّ

املقرر ا م :11/1-األمانة
إن مؤمتر األطراف،
إذ يالحظ إنشاء األمانة مبوجب الفقرة  1من املادة  24من االتفاقية،
إذ يشري إىل أن الفقرة  ٣من املادة  24من اإلتفاقية تنص على أن يؤدي املدير التنفيذي لربانمج األمم
املتحدة للبيئة وظائف األمانة لالتفاقية،
وإذ يرحب ابلعرض الذي قدمته حكومة سويسرا الستضافة األمانة يف جنيف وابملسامهة السنوية للبلد
املضيف وقدرها مليون فرنك سويسري،
 - 1يقرر أن نسبة  ٦0يف املائة من مسامهة البلد املضيف ستخصص للصندوق االستئماين العام،
بينما ستخصص نسبة  40يف املائة للصندوق االستئماين اخلاص لدعم سفر املندوبني من البلدان النامية؛
 - 2يطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يؤدي وظائف األمانة ،على أن يتم
ذلك يف البداية عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات املوجودة يف جنيف؛
 - ٣يقرر أن يستعرض يف اجتماعه الثاين الرتتيبات التنظيمية ،مبا يف ذلك املوقع ومسامهة البلد املضيف،
وفقاً لروح العرض الذي قدمته حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة()٦؛
 - 4يطلب أن تقوم األمانة ،يف انتظار ذلك ،مبواصلة التعاون والتنسيق ،حسب االقتضاء ،مع اجلهات
الفاعلة املعنية األخرى ،مبا فيها أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل والوحدات املعنية من برانمج األمم املتحدة
للبيئة من أجل االستفادة الكاملة من اخلربات والدراية العملية ذات الصلة.

املقرر ا م :12/1-النماذج اليت ستستخدم يف تسجيل إعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة
يف املرفق ألف واملرفق ابء ،ومناذج سجل اإلعفاءات
إن مؤمتر األطراف،
 -1يعتمد النماذج املستخدمة لتسجيل إعفاء عمالً ابلفقرتني  1و 2من املادة  ،٦على النحو املبني
يف مرفق هذا املقرر؛
 -2يعتمد أيضاً مناذج سجل اإلعفاءات عمالً ابلفقرتني  ٣و 4من املادة  ،٦على النحو املبني يف
مرفق هذا املقرر؛
( )٦انظر .UNEP/MC/COP.1/INF/8
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 -٣يطلب إىل األمانة أن تتيح النماذج املذكورة أعاله للدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي
املذكورة أعاله ،من أجل تسجيل إعفاء من اإلعفاءات؛
 -4يوعز إىل األمانة أن تنشئ سجالً لإلعفاءات حسب النماذج املذكورة أعاله وأن حتتفظ
ابلسجالت وتتيحها الطالع اجلمهور.

مرفق املقرر ا م12/1-
النموذج املقرتح لتسجيل إعفاءات املنتجات والعمليات املدرجة يف اجلزء األول من املرفقني ألف وابء
التفاقية ميناماات
املرفق ألف :املنتجات املضاف إليها الزئبق
تسجيل إعفاء فيما خيص املادة ٤

(أ)
(ب)

64

الطرف:
هبذا ُختطَر أمانة اتفاقية ميناماات بتسجيل اإلعفاء التايل عمالً ابلفقرة  1من املادة  ٦من االتفاقية .وال يشرتط احلصول
على إعفاء للمنتجات املستثناة من املرفق ألف.
مدة اإلعفاء (إذا كانت
املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف اجلزء يرجى اإلشارة إىل الفئة أو الفئة
أقل من  5أعوام من اتريخ
الفرعية اليت جيري تسجيل اإلعفاء
األول من املرفق ألف
التخلص التدرجيي)
فيما خيصها ،وهل هو للتصنيع
و/أو االسترياد و/أو التصدير
البطارايت ،ما عدا البطارايت الزرية املصنوعة من
الزنك وأكسيد الفضة اليت حتتوي على الزئبق
بنسبة < ٪2والبطارايت الزرية اهلوائية املصنوعة
من الزنك واحملتوية على الزئبق بنسبة <٪2
املفاتيح الكهرابئية و ِّ
املرحالت ،ما عدا قناطر
قياس السعة أو الفقد العالية الدقة واملفاتيح
واملرحالت الالسلكية ذات الذبذبة العالية يف
أجهزة املراقبة والت ُّ
حكم ،مبحتوى زئبق ال يزيد عن
 20ملغم لكل قنطرة أو مفتاح أو ِّ
مرحل
فلورية مدجمة ألغراض اإلانرة العامة
مصابيح َ
ذات قدرة تقل عن أو تساوي  ٣0واط وحمتوى
زئبق يزيد عن  5ملغم لكل مشعلة مصباح
املصابيح الفلورية املستقيمة املستخدمة ألغراض
اإلانرة العامة:
(أ) مصابيح الفسفور الثالثي النطاق < ٦0واط
وحمتوى زئبق يزيد عن  5ملغم لكل مصباح
(ب) مصابيح الفسفور اهلالوفوسفايت ≤ 40واط
وحمتوى زئبق يزيد عن  10ملغم لكل مصباح
املصابيح اليت تعمل ابلضغط املرتفع لبخار الزئبق
وتُستعمل ألغراض اإلانرة العامة
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تسجيل إعفاء فيما خيص املادة ٤
الزئبق يف املصابيح ذات املهبط البارد واملصابيح
ال َف َلورية ذات القطب اخلارجي للوحات العرض
اإللكرتونية:
(أ) القصرية (≤ 500ملم) مبحتوى زئبق يزيد
عن  ٣,5ملغم لكل مصباح
(ب) املتوسطة الطول (> 500ملم و≤500
 1ملم) مبحتوى زئبق يزيد عن  5ملغم لكل
مصباح
(ج) الطويلة (> 1 500ملم) مبحتوى زئبق
يزيد عن  1٣ملغم لكل مصباح
مواد التجميل (مبحتوى زئبق يزيد عن جزء واحد
ابملليون) ،مبا يف ذلك صابون وكرميات تفتيح
البشرة ،ويستثىن منها مواد جتميل منطقة العني
حيث يستخدم الزئبق كمادة حافظة وال يوجد
()7
هلا بديل فعال ومأمون
مبيدات اآلفات ،واملبيدات األحيائية ،ومواد
التطهري
أجهزة القياس غري اإللكرتونية التالية ،ما عدا
أجهزة القياس غري اإللكرتونية املرَّكبة يف املعدات
الكبرية أو تلك املستخدمة يف القياس العايل الدقة
واليت ال يوجد هلا بديل خال من الزئبق:
البارومرتات؛
(أ)
(ب) أجهزة قياس الرطوبة؛
(ج) مقاييس الضغط؛
(د) مقاييس احلرارة؛
(هـ) مقاييس ضغط الدم.
يرجى إرفاق البيان التوضيحي بشأن احلاجة إلعفاء ،بواقع بيان واحد لكل فئة منتج مدرجة يف اجلزء األول من املرفق
ألف.
وجيوز للطرف املسجل أن يدرج ،حسب االقتضاء ،املعلومات التالية كجزء من بيان احلاجة لإلعفاء أو كإضافةً إليه:
• أي جدول زمين أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من االسترياد أو التصدير أو التصنيع أو لضبط مواصفات
التصنيع هبدف االمتثال لرتكيزات الزئبق يف املنتجات الواردة يف املرفق ألف؛
• معلومات عن مستوى خمزوانت املنتج املوجودة على املستوى الوطين.
هذا اإلخطار مقدم من:
الوظيفة:
املؤسسة/اإلدارة:
العنوان:
الربيد اإللكرتوين:
فاكس:
هاتف:
التاريخ( :اليوم/الشهر/السنة)
اسم جهة االتصال:
( )7ليس املقصود هنا مواد التجميل أو أنواع الصابون أو الكرميات امللوثة بكميات ضئيلة جداً من الزئبق.
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٤ تسجيل إعفاء فيما خيص املادة
:يرجى إعادة النموذج بعد ملئه إىل العنوان التايل
+41 22 797 3460 :فاكس
mercury.chemicals@unep.org

:بريد إلكرتوين

Secretariat of the Minamata Convention on Mercury
United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House
11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva,
Switzerland
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املرفق ابء :العمليات اليت يستخدم فيها الزئبق
تسجيل إعفاء فيما خيص املادة 5
الطرف:
هبذا ُختطَر أمانة اتفاقية ميناماات بتسجيل اإلعفاء التايل عمالً ابلفقرة  1من املادة  ٦من االتفاقية.
عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو يرجى اإلشارة إىل الفئة أو مدة اإلعفاء (إذا كانت أقل
مركباته وفق ما هو وارد يف اجلزء األول من املرفق الفئة الفرعية اليت جيري من  5أعوام من اتريخ
تسجيل اإلعفاء فيما خيصها التخلص التدرجيي)
ابء
إنتاج الكلور والقلوايت
إنتاج األسيتالدهيد الذي يُستخدم فيه الزئبق أو
مركباته كمواد حفازة
يرجى إرفاق بيان توضيحي بشأن احلاجة لإلعفاء ،بواقع بيان واحد لكل فئة من فئات العمليات.
وجيوز للطرف املسجل أن يدرج ،حسب االقتضاء ،املعلومات التالية كجزء من بيان احلاجة لإلعفاء أو كإضافةً إليه:
• أي جدول زمين أو خطة عمل للتخلص التدرجيي من استخدام الزئبق يف املرافق؛
• حتديد املرافق اليت جيري تسجيل اإلعفاء فيما خيصها ،مبا يف ذلك طاقة املرافق واالستخدام السنوي املتوقع
للزئبق يف تلك املرافق.
هذا اإلخطار مقدم من:
الوظيفة:
املؤسسة/اإلدارة:
العنوان:
الربيد اإللكرتوين:
فاكس:
هاتف:
التاريخ( :اليوم/الشهر/السنة)
اسم جهة االتصال:
يرجى إعادة النموذج بعد ملئه إىل العنوان التايل:
Secretariat of the Minamata Convention on Mercury
)United Nations Environment Programme (UNEP
International Environment House
11–13, Chemin des Anémones, CH–1219 Châtelaine, Geneva,
Switzerland

فاكس+41 22 797 3460 :

بريد إلكرتوين:

mercury.chemicals@unep.org

النموذج املقرتح لسجل اإلعفاءات من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف
ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق

الطرف

بيان الفئة/الفئة الفرعية احملددة
اليت جيري تسجيل اإلعفاء فيما
خيصها ،وهل اإلعفاء للتصنيع
و/أو االسترياد و/أو التصدير

بيان أسباب اإلعفاء
ابلصورة املقدم هبا (يظهر يف
شكل رابط حييل إىل البيان
ابلصورة اليت قدمه هبا الطرف)

اتريخ انتهاء اإلعفاء
(أ)
(اإلعفاءات)

(أ) ينتهي األجل النهائي جلميع اإلعفاءات بعد مخس سنوات من اتريخ التخلص التدرجيي املعين املدرج يف اجلزء األول من املرفق
ألف ،ما مل يشر الطرف إىل خالف ذلك.
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النموذج املقرتح لسجل اإلعفاءات من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة يف اجلزء األول من املرفق ابء
التفاقية ميناماات بشأن الزئبق

الطرف

الفئة/الفئة الفرعية احملددة اليت
جيري تسجيل اإلعفاء فيما
خيصها

بيان أسباب اإلعفاء
ابلصورة املقدم هبا (يظهر يف
شكل رابط حييل إىل البيان
ابلصورة اليت قدمه هبا الطرف)

اتريخ انتهاء اإلعفاء
(أ)
(اإلعفاءات)

(أ) ينتهي األجل النهائي جلميع اإلعفاءات بعد مخس سنوات من اتريخ التخلص التدرجيي املعين املدرج يف اجلزء األول من املرفق
ابء ،ما مل يشر الطرف إىل خالف ذلك.

املقرر ا م :13/1-التوجيهات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق
النطاق
إن مؤمتر األطراف،
 -1يوافق على استخدام التوجيهات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية من جانب األطراف اليت
تواجه مشكلة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق بقدر ال ميكن إغفاله()٨؛
 -2يرحب ابلعمل الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق ابلتوجيهات بشأن وضع
اسرتاتيجيات الصحة العامة لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.

املقرر ا م :1٤/1-انبعااثت الزئبق ذات الصلة ابحلرق املكشوف للنفاايت
إن مؤمتر األطراف،
 -1حييط علماً ابلتقرير عن انبعااثت الزئبق املتصلة إبحراق النفاايت يف األماكن املفتوحة()9؛
 -2يسلم أبن احلرق املكشوف قد يكون مصدراً هاماً النبعااثت الزئبق مل جير حتديده كمياً؛

 -٣يسلم أيضاً أبن التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية تفيد أبن
احلرق املكشوف للنفاايت يعترب من املمارسات البيئية السيئة اليت ينبغي الثين عنها؛
 -4يدعو األطراف وغريها من الكياانت واملنظمات املهتمة إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن
انبعااثت الزئبق من احلرق املكشوف للنفاايت؛
 -5يطلب إىل األمانة أن تواصل جتميع املعلومات عن انبعااثت الزئبق من احلرق املكشوف للنفاايت،
وال سيما من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،مبا يف ذلك املعلومات املستمدة من قوائم
اجلرد والتقييمات األولية ملينامااتِّ ،
ومعامالت االنبعاث والقياسات احلقيقية لالنبعااثت اليت تقدمها األطراف ،وأي
معلومات ذات صلة تضعها مؤمترات األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص
منها عرب احلدود ،واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،وأن تقدم تلك املعلومات إىل مؤمتر األطراف
لكي ينظر يف اجتماعه الثاين يف ضرورة اختاذ مزيد من اإلجراءات.
( ،UNEP/MC/COP.1/17 )٨املرفق الثاين.
( ،UNEP/MC/COP.1/19 )9املرفق.
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املقرر ا م :15/1-برانمج عمل األمانة وامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني 2٠19-2٠18
إن مؤمتر األطراف،
إذ حييط علماً مبقرره ا م 11/1-املتعلق برتتيبات أداء مهام األمانة وموقع األمانة،

أوالا
الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
 -1حييط علماً بربانمج عمل األمانة لفرتة السنتني  2019-201٨بصيغته الواردة يف مذكرة األمانة
بشأن برانمج عمل األمانة وميزانيتها للفرتة  2019-201٨واإلضافات امللحقة هبا()10؛
 -2يوافق على امليزانية الربانجمية التفاقية ميناماات لفرتة السنتني  2019-201٨مبقدار
 ٣ 91٦ 524دوالراً من دوالرات الوالايت املتحدة لعام  ،201٨و ٣ ٨4٣ 074دوالراً من دوالرات الوالايت
املتحدة لعام  ،2019لألغراض الواردة يف اجلدول  1من هذا املقرر؛
 -٣أيذن لألمني التنفيذي التفاقية ميناماات أن يلتزم بتخصيص موارد مالية مبقدار امليزانية التشغيلية
املعتمدة استناداً إىل املوارد النقدية املتاحة؛
 - 4يقرر بدء بناء احتياطي رأس املال العامل الذي يتعني أن يبلغ حبلول العام  2021مستوى 15
يف املائة من املتوسط السنوي مليزانية تشغيلية لفرتة سنتني ،وحتديد نسبة  7,5يف املائة كهدف لفرتة السنتني
2019-201٨؛
 - 5يرحب ابملسامهة السنوية املقدمة من سويسرا ،البلد املضيف لألمانة ،واليت تبلغ  1مليون فرنك
سويسري؛
 - ٦يالحظ أن مسامهة البلد املضيف اليت تقدمها سويسرا وقدرها  1مليون فرنك سويسري ستخصص
نسبة  ٦0يف املائة منها للصندوق االستئماين العام ،و 40يف املائة للصندوق االستئماين اخلاص لعامي 201٨
و 2019وما بعدمها؛
 - 7يعتمد اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررة لتوزيع النفقات لفرتة السنتني  2019-201٨الوارد يف
املقرر ،وأيذن لألمني التنفيذي ،وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة ،بتعديل اجلدول
اجلدول  2من هذا َّ
ليشمل مجيع األطراف الذين تدخل االتفاقية حيِّز النفاذ ابلنسبة هلم قبل  1كانون الثاين/يناير  201٨ابلنسبة لعام
 201٨وقبل  1كانون الثاين/يناير  2019ابلنسبة لعام 2019؛
 - ٨يشري إىل أن االشرتاكات يف الصندوق االستئماين العام التفاقية ميناماات ستستحق حبلول أو يف
 1كانون الثاين/يناير من السنة اليت تدرج فيها تلك املسامهات يف امليزانية ،ويطلب إىل األطراف أن تسدد اشرتاكاهتا
على وجه السرعة لتمكني األمانة من الشروع يف أعماهلا على الفور؛
 - 9يوافق على اجلدول اإلرشادي ملوظفي األمانة لفرتة السنتني  2019-201٨املستخدم ألغراض
تقديرات التكلفة لتحديد إمجايل امليزانية والواردة يف اجلدول  ٣من هذا املقرر؛

( UNEP/MC/COP.1/21 )10و UNEP/MC/COP.1/21/Add.1و
و UNEP/MC/COP.1/21/ADD.3/Rev.1و.UNEP/MC/COP.1/21/Add.4

UNEP/MC/COP.1/21/Add.2
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اثني ا
الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات
 -10يوافق على تقديرات التمويل املدرجة يف اجلدول  1من هذا املقرر لألنشطة املضطلع هبا يف إطار
االتفاقية اليت ستمول من الصندوق االستئماين اخلاص مبقدار  ٣ 192 250دوالراً من دوالرات الوالايت املتحدة
لسنة  201٨و ٣ 5٦5 150دوالراً من دوالرات الوالايت املتحدة لسنة 2019؛
 - 11يطلب إىل األطراف ،ويدعو غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على القيام
بذلك ،إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص ليتسىن تقدمي الدعم ألنشطة بناء القدرات واملساعدة التقنية
ألمانة اتفاقية ميناماات وفقاً للمادة 14؛
 - 12يطلب إىل األطراف ،ويدعو غري األطراف يف االتفاقية واجلهات األخرى القادرة على القيام
بذلك ،إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص ،من أجل دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية األطراف يف
االتفاقية ،يف اجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛

اثلثا
الصندوق االستئماين اخلاص التفاقية ميناماات
 -1٣يشري إىل املقرر ا م ٦/1-املتعلق ابلربانمج الدويل احملدد( )11ويؤكد من جديد طلبه إىل املدير
التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة إبنشاء صندوق استئماين للربانمج الدويل احملدد؛
 -14يدعو األطراف وغري األطراف يف االتفاقية وغريها من اجلهات القادرة على القيام بذلك،
إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين اخلاص لكي يتسىن تقدمي الدعم لبناء القدرات واملساعدة التقنية وفقاً
للمادة 1٣؛

رابعا
فرتة السنتني احلالية واألعمال التحضريية لفرتة السنتني املقبلة
 -15يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،معلومات مستكملة
بشأن برانمج العمل والتنفيذ ،وعند االقتضاء تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تنطوي على آاثر يف امليزانية ومل
تكن متوقعة يف برانمج العمل األول ،لكنها أدرجت يف مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر األطراف لتلك
املقررات ،وابلتايل ترتتب عليها آاثر يف امليزانية يف فرتة السنتني احلالية؛
 -1٦يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانية لفرتة السنتني  2021-2020لينظر فيها مؤمتر األطراف
يف اجتماعه الثالث يف العام  ،2019مع توضيح املبادئ الرئيسية ،واالفرتاضات ،واالسرتاتيجية الربانجمية اليت تستند
إليها امليزانية ،وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف شكل برانجمي وحسب رموز بنود امليزانية.
 -17يالحظ احلاجة إىل تيسري حتديد األولوايت لربانمج عمل األمانة عن طريق تزويد األطراف
مبعلومات حسنة التوقيت عن التبعات املالية ملختلف اخليارات ،وحتقيقاً هلذه الغاية ،يطلب إىل األمني التنفيذي
(.UNEP/MC/COP.1/9 )11
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أن يدرج يف امليزانية التشغيلية املقرتحة لفرتة السنتني  2021-2020اثنني من السيناريوهات التمويلية البديلة
يستندان إىل ما يلي:
(أ) تقييم األمني التنفيذي للتغيريات املطلوبة يف امليزانية التشغيلية لتمويل كل املقرتحات اليت ترتتب
عليها آاثر يف امليزانية قبل انعقاد مؤمتر األطراف؛
(ب) اإلبقاء على امليزانية التشغيلية مبستوى فرتة السنتني  2019-201٨من حيث القيم االمسية؛
 -1٨يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم يف اجتماعات مؤمتر األطراف ،عند االقتضاء ،تقديرات
تكاليف اإلجراءات اليت تنطوي على آاثر يف امليزانية مل تكن متوقعة يف مشروع برانمج العمل ،لكنها أدرجت يف
مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر األطراف لتلك املقررات؛
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اجلدول 1

قائمة األنشطة املقرتحة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق املدرجة يف برانمج العمل لفرتة
السنتني  2٠19-2٠18وعرض عام للموارد املطلوبة لألنشطة املقرتحة
رقم النشاط

العناوين ووصف النشاط
-1

1

االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف

2

االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف

٣

مكتب مؤمتر األطراف

4

جلنة التنفيذ واالمتثال
-2

5

بناء القدرات واملساعدة التقنية

برانمج بناء القدرات واملساعدة التقنية التابع التفاقية ميناماات
-3

األنشطة العلمية والتقنية

٦

الدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية ميناماات

7

تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية

٨

تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية ميناماات
-٤

إدارة املعارف واملعلومات والتوعية

9

املنشورات

10

االتصاالت ،واالتصال ،والتوعية العامة
-5

اإلدارة العامة

11

التوجيه التنفيذي واإلدارة

12

التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل

1٣

املوارد واآللية املالية
-6

14

األنشطة القانونية واملتعلقة ابلسياسات

األنشطة القانونية واملتعلقة ابلسياسات
-٧

72

املؤمترات واالجتماعات

صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا

15

صيانة املكاتب واخلدمات املتعلقة هبا

1٦

خدمات تكنولوجيا املعلومات

UNEP/MC/COP.1/29

عرض عام للموارد املطلوبة لألنشطة املقرتحة املدرجة يف برانمج عمل اتفاقية ميناماات لكل من الصندوق االستئماين
العام والصندوق االستئماين اخلاص لفرتة السنتني 2٠19–2٠18
2019

201٨

الصندوق
الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماين العام االستئماين اخلاص االستئماين العام االستئماين اخلاص
ألف -املؤمترات واالجتماعات
-1

االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف
االجتماع الثاين
االجتماعات التحضريية اإلقليمية
أفرقة اخلرباء احملددة الوقت العاملة فيما بني
الدورات واليت كلف هبا مؤمتر األطراف يف
اجتماعيه األول والثاين

اجملموع الفرعي
-2

-3

-٤

٨40 000
105 000
9٤5 ٠٠٠

٦40 000

-

-

5٣5 000

-

-

1 1٧5 ٠٠٠

105 000

-

1٠5 ٠٠٠

–

االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف
االجتماع الثالث

–

–

االجتماعات التحضريية اإلقليمية

–

–

اجملموع الفرعي

-

-

٨40 000
–
8٤٠ ٠٠٠

٦40 000
5٣5 000
1 1٧5 ٠٠٠

مكتب مؤمتر األطراف
اجتماعات املكتب

25 000

-

25 000

-

اجملموع الفرعي

25 ٠٠٠

-

25 ٠٠٠

-

جلنة التنفيذ واالمتثال
اجتماع اللجنة

٣0 000

–

٣0 000

-

اجملموع الفرعي

3٠ ٠٠٠

-

3٠ ٠٠٠

-

اجملموع (ألف)

1 ٠٠٠ ٠٠٠

1 ٠٠٠ ٠٠٠ 1 1٧5 ٠٠٠

1 1٧5 ٠٠٠

ابء -بناء القدرات واملساعدة التقنية
-5

برانمج اتفاقية ميناماات لبناء القدرات
واملساعدة التقنية

األنشطة الشاملة

–

تقييم األثر

–

األدوات واملنهجيات

–

تقييم االحتياجات

–

أنشطة حمددة لتنمية القدرات

–

500 000

أنشطة بناء القدرات عند الطلب

–

٨00 000

–

–

1 65٠ ٠٠٠

–

اجملموع (ابء)

٣00 000
50 000

–

٣٦0 000

–

–

–

٦0 000

–

–

–

٦00 000
9٦0 000
1 98٠ ٠٠٠
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2019

201٨

الصندوق
الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماين العام االستئماين اخلاص االستئماين العام االستئماين اخلاص
جيم -األنشطة العلمية والتقنية

 -6الدعم العلمي للدول األطراف يف اتفاقية ميناماات

-٧

الدعم العلمي للدول األطراف يف االتفاقية

–

–

–

–

اجملموع الفرعي

–

–

–

–

تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية
تقييم الفعالية وخطة الرصد العاملية

–

–

–

–

اجملموع الفرعي

–

–

–

–

 -8تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية ميناماات
تقدمي التقارير الوطنية مبوجب اتفاقية
ميناماات

٣0 000

–

٣0 000

–

اجملموع الفرعي

3٠ ٠٠٠

–

3٠ ٠٠٠

–

3٠ ٠٠٠

–

3٠ ٠٠٠

–

اجملموع (ج)
دال -إدارة املعارف واملعلومات ،والتوعية
-9

املنشورات
املنشورات

٣0 000

–

٣0 000

–

اجملموع الفرعي

3٠ ٠٠٠

–

3٠ ٠٠٠

–

 -1٠االتصاالت والتواصل والتوعية العامة
االتصاالت والتواصل والتوعية العامة
اجملموع الفرعي
اجملموع (دال)

100 000

–

50 000

–

1٠٠ ٠٠٠

–

5٠ ٠٠٠

–

8٠ ٠٠٠

13٠ ٠٠٠

هاء -اإلدارة عموم ا
 -11التوجيه التنفيذي واإلدارة
اإلدارة عموماً
سفر املوظفني
اجملموع الفرعي

1 9٣0 950
150 000
2 ٠8٠ 95٠

–

1 9٣0 950

–

–

150 000

–

– 2 ٠8٠ 95٠

–

 -12التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل

74

التعاون بشأن جدول أعمال أوسع نطاقاً
للتنمية املستدامة والبيئة

–

–

–

–

التعاون داخل جمموعة املواد الكيميائية
والنفاايت

–

–

–

–

أوجه التعاون والتنسيق األخرى

–

–

–

–

اجملموع الفرعي

–

–

–

–
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2019

201٨

الصندوق
الصندوق
الصندوق
الصندوق
االستئماين العام االستئماين اخلاص االستئماين العام االستئماين اخلاص
 -13املوارد واآللية املالية
اآللية املالية

(أ)

–

–

–

–

املوارد املالية

–

–

–

–

اجملموع الفرعي

–

–

–

–

2 ٠8٠ 95٠

–

2 ٠8٠ 95٠

–

اجملموع (هاء)
واو-

األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة ابلسياسات

 -1٤األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة
ابلسياسات
األنشطة القانونية واألنشطة املتعلقة
ابلسياسات
اجملموع (و)

–

–

–

–

–

–

–

–

زاي -صيانة املكاتب واخلدمات
 -15صيانة املكاتب واخلدمات
صيانة املكاتب واخلدمات
اجملموع الفرعي

1٦0 000

–

1٦0 000

–

16٠ ٠٠٠

–

16٠ ٠٠٠

–

 -16خدمات تكنولوجيا املعلومات
خدمات تكنولوجيا املعلومات

٦5 000

–

50 000

–

اجملموع الفرعي

65 ٠٠٠

–

5٠ ٠٠٠

–

225 ٠٠٠

–

21٠ ٠٠٠

–

اجملموع (زاي)
املوارد املطلوبة جلميع األنشطة
اجملموع (من ألف إىل زاي) ،ابستثناء تكاليف
دعم الربانمج
تكاليف دعم الربامج
اجملموع (من ألف إىل زاي) ،شامالا تكاليف دعم
الربانمج
جمموع املوارد املطلوبة ،حسب السنة

3 ٤65 95٠

3 ٤٠٠ 95٠ 2 825 ٠٠٠

3 155 ٠٠٠

450 574

٣٦7 250

442 124

410 150

3 916 52٤

3 192 25٠

٧ 1٠8 ٧٧٤

3 565 15٠ 3 8٤3 ٠٧٤
٧ ٤٠8 22٤

(أ) من املتوخى أن تكون للربانمج الدويل اخلاص ،الذي يشكل جزءاً من اآللية املالية لالتفاقية ،ميزانيته اخلاصة وصندوق استئماين خاص به.
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اجلدول 2
حملة عامة عن اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررة واالشرتاكات السنوية املقررة ألمانة اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق

(بدوالرات الوالايت املتحدة)

جدول التربعات
اإلرشادي لألمم
املتحدة ابلنسبة
املئوية

الرتتيب

اجملموع

اجملموعة أفريقيا

بنن
1
1
بوتسواان
2
2
بوركينا فاسو
٣
٣
تشاد
4
4
جيبويت
5
5
غابون
٦
٦
غامبيا
7
7
غاان
٨
٨
غينيا
9
9
ليسوتو
10
10
مدغشقر
11
11
مايل
12
12
موريتانيا
1٣
1٣
موريشيوس
14
14
انميبيا
15
15
النيجر
1٦
1٦
رواندا
17
17
السنغال
1٨
1٨
سيشيل
19
19
سرياليون
20
20
سوازيلند
21
21
توغو
22
22
زامبيا
2٣
2٣
اجملموع اجملموعة آسيا واحمليط اهلادئ
أفغانستان
1
24
الصني
2
25
إندونيسيا
٣
2٦
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
4
27
76

اجلدول اإلرشادي
التفاقية ميناماات
ابلنسبة املئوية

-201٨
2019

0.00٣
0.014
0.004
0.001
0.001
0.017
0.001
0.01٦
0.002
0.001
0.00٣
0.00٣
0.002
0.012
0.010
0.002
0.002
0.005
0.001
0.001
0.001
0.001
0.007

0.010
0.022
0.010
0.010
0.010
0.02٦
0.010
0.025
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.019
0.015
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010

٣٣٣
722
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٨7٦
٣٣٣
٨25
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٦1٨
515
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣

0.00٦
7.921
0.504
0.471

0.010
12.2٦4
0.7٨0
0.729

٣٣٣
40٨ 252
25 97٦
24 27٦
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الرتتيب

الياابن
5
2٨
األردن
٦
29
كرييباس
7
٣0
الكويت
٨
٣1
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
9
٣2
منغوليا
10
٣٣
ابالو
11
٣4
ساموا
12
٣5
سنغافورة
1٣
٣٦
سري النكا
14
٣7
اجلمهورية العربية السورية
15
٣٨
اتيلند
1٦
٣9
اإلمارات العربية املتحدة
17
40
فييت انم
1٨
41
اجملموع اجملموعة أورواب الوسطى والشرقية
بلغاراي
1
42
تشيكيا
2
4٣
كرواتيا
٣
44
إستونيا
4
45
هنغاراي
5
4٦
التفيا
٦
47
مجهورية مولدوفا
7
4٨
رومانيا
٨
49
سلوفاكيا
9
50
سلوفينيا
10
51
اجملموع اجملموعة أورواب الغربية ودول أخرى
النمسا
1
52
كندا
2
5٣
الدامنرك
٣
54
فنلندا
4
55
فرنسا
5
5٦
االحتاد األورويب
٦
57
أملانيا
7
5٨
ليختنشتاين
٨
59

اجلدول اإلرشادي
التفاقية ميناماات
ابلنسبة املئوية

-201٨
2019

جدول التربعات
اإلرشادي لألمم
املتحدة ابلنسبة
املئوية

14.9٨٨
0.0٣1
0.010
0.441
0.010
0.010
0.010
0.010
0.٦92
0.04٨
0.0٣7
0.451
0.9٣5
0.090

49٨ 911
1 0٣1
٣٣٣
14 ٦٨9
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
2٣ 0٣9
1 59٨
1 2٣7
14 99٨
٣1 1٣0
2 9٨9

0.045
0.٣44
0.099
0.0٣٨
0.1٦1
0.050
0.004
0.1٨4
0.1٦0
0.0٨4

0.070
0.5٣٣
0.15٣
0.059
0.249
0.077
0.010
0.2٨5
0.24٨
0.1٣0

2 ٣19
17 7٣0
5 10٣
1 949
٨ 29٨
2 577
٣٣٣
9 4٨٣
٨ 24٦
4 ٣29

0.720
2.921
0.5٨4
0.45٦
4.٨59
2.500
٦.٣٨9
0.007

1.115
4.52٣
0.904
0.70٦
7.52٣
2.500
9.٨92
0.011

٣7 109
150 550
٣0 100
2٣ 502
250 4٣5
٨٣ 219
٣29 292
٣٦1

9.٦٨0
0.020
0.001
0.2٨5
0.00٣
0.005
0.001
0.001
0.447
0.0٣1
0.024
0.291
0.٦04
0.05٨
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الرتتيب

لكسمربغ
9
٦0
مالطة
10
٦1
موانكو
11
٦2
هولندا
12
٦٣
النرويج
1٣
٦4
السويد
14
٦5
سويسرا
15
٦٦
الوالايت املتحدة األمريكية
1٦
٦7
اجملموع اجملموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
أنتيغوا وبربودا
1
٦٨
األرجنتني
2
٦9
بوليفيا (دولة-املتعددة القوميات)
٣
70
الربازيل
4
71
كوستاريكا
5
72
إكوادور
٦
7٣
السلفادور
7
74
غياان
٨
75
هندوراس
9
7٦
جامايكا
10
77
املكسيك
11
7٨
نيكاراغوا
12
79
بنما
1٣
٨0
بريو
14
٨1
سانت كيتس ونيفس
15
٨2
أوروغواي
1٦
٨٣

78

جدول التربعات
اإلرشادي لألمم
املتحدة ابلنسبة
املئوية

0.0٦4
0.01٦
0.010
1.4٨2
0.٨49
0.95٦
1.140
22.000
0.002
0.٨92
0.012
٣.٨2٣
0.047
0.0٦7
0.014
0.002
0.00٨
0.009
1.4٣5
0.004
0.0٣4
0.1٣٦
0.001
0.079

اجلدول اإلرشادي
التفاقية ميناماات
ابلنسبة املئوية

-201٨
2019

0.099
0.025
0.015
2.295
1.٣15
1.4٨0
1.7٦5
22.000

٣ 299
٨25
515
7٦ ٣٨٣
4٣ 75٨
49 27٣
5٨ 75٦
7٣2 ٣٣0

0.010
1.٣٨1
0.019
5.919
0.07٣
0.104
0.022
0.010
0.010
0.010
2.222
0.010
0.05٣
0.211
0.010
0.122
1٠٠.٠٠

٣٣٣
45 974
٦1٨
197 0٣9
422 2
٣ 45٣
722
٣٣٣
٣٣٣
٣٣٣
7٣ 9٦0
٣٣٣
1 75٣
7 009
٣٣٣
4 072
3 328 ٧٧5
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اجلدول ٣
االحتياجات اإلرشادية ملالك موظفي أمانة اتفاقية ميناماات يف جنيف
(بدوالرات الوالايت املتحدة)

أمانة اتفاقية ميناماات  -جنيف
الوظائف
مد 1-األمني التنفيذي
ف 5-التنسيق والسياسات
ف 4-العلوم والتكنولوجيا
ف 4-بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية
ف ٣-االتصال وإدارة املعارف
موظف قانوين/برامج من الرتبة ف٣-
املساعدة الربانجمية فئة اخلدمات العامة
اجملموع

#

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
1٠,٠

التكاليف القياسية للوظائف يف
جنيف
290 100
257 150
221 150
221 150
1٨2 900
1٨2 900
14٣ 900

اجملموع
290 100
257 150
221 150
221 150
1٨2 900
1٨2 900
575 ٦00
1 93٠ 95٠

مالحظة :ابإلضافة إىل املوظفني املبني أعاله ،ستمول من تكاليف دعم الربامج وظيفة واحدة برتبة ف ٣-ووظيفة من فئة اخلدمات العامة.

املقرر ا م :16/1-توجيهات فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
إذ يسلم أبمهية التحكم يف انبعااثت الزئبق من أجل حتقيق هدف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
يقرر اعتماد التوجيهات فيما يتعلق ابملادة  ،٨وال سيما ما يتصل منها ابلفقرتني ( 9أ) و(ب) ،بشأن
التوجيهات املتعلقة ابملعايري اليت قد تضعها األطراف عمالً ابلفقرة ( 2ب) ،وبشأن املنهجية املستخدمة إلعداد
قوائم جرد االنبعااثت ،بصيغتها اليت قدمتها جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة(.)12

املقرر ا م :1٧/1-التوجيهات املتعلقة إبطالقات الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
إذ يسلم أبمهية التحكم يف إطالقات الزئبق من أجل حتقيق هدف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،
وإذ يسلم أيضاً أبنه يتعني على مؤمتر األطراف أن يعتمد ،يف أقرب وقت ممكن عملياً ،التوجيهات
املتعلقة أبفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية للتحكم يف اإلطالقات من املصادر ذات األمهية،
وأساليب إعداد قوائم اجلرد لإلطالقات من تلك املصادر،

( ،UNEP/MC/COP.1/23 )12املرفق الثاين.
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 -1يشجع األطراف على أن حتدد املصادر الثابتة ذات الصلة على الصعيد الوطين عمالً ابلفقرتني
( 2ب) و ٣من املادة  9يف أقرب وقت ممكن ،وأن تقدم معلومات إىل األمانة بشأن املصادر اليت حددت على
أهنا ذات أمهية؛
 -2يطلب إىل األمانة جتميع املعلومات اليت تقدمها األطراف وتقدمي هذه املعلومات إىل مؤمتر
األطراف يف اجتماعه الثاين.

املقرر ا م :18/1-مشروع املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار
إليها يف الفقرة  3من املادة 1٠
إن مؤمتر األطراف،
إذ يسلم ابحلاجة إىل مساعدة األطراف يف التخزين السليم بيئياً للزئبق خبالف نفاايت الزئبق من خالل
تقدمي مبادئ توجيهية،
 - 1يطلب إىل األمانة أن جتري املزيد من التنقيح ملشروع املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت
للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة  ٣من املادة  ،)1٣(10وذلك عن طريق ما يلي:
(أ) التماس مدخالت تقنية من خرباء معنيني ،مبن فيهم اخلرباء التقنيون التفاقية ابزل بشأن التحكم
يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،حبلول  ٣1كانون األول/ديسمرب 2017؛
(ب) تعديل املبادئ التوجيهية ونشر مشروع صيغة منقحة على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات حبلول
 1آذار/مارس 201٨؛
(ج) احلصول على املزيد من التعليقات من اخلرباء واألطراف وغري ذلك من اجلهات ،حبلول 1
أاير/مايو 201٨؛
(د) تقدمي املبادئ التوجيهية املنقحة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات يف اجتماعه الثاين من أجل
مواصلة النظر فيها وإمكانية اعتمادها؛
 - 2يشجع على استخدام مشروع املبادئ التوجيهية( )14يف الوقت احلايل وعلى أساس مؤقت ،حسب
االقتضاء.

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 عرب احلدود ،املتعلق ابملبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت
املكونة من الزئبق أو احملتوية عليه أو امللوثة به،

( ،UNEP/MC/COP.1/25 )1٣املرفق.
( )14املرجع نفسه.
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وإذ يشري إىل املادة  11من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،اليت تطلب إىل األطراف يف اتفاقية ميناماات 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  ،11ابالختصاصات التالية:
(أ)
ذات الصلة؛

حتديد أنواع النفاايت الداخلة ضمن الفئات احملددة يف الفقرة  2من املادة  ،11وتوفري املعلومات

(ب) حتديد أولوايت أنواع النفاايت احملددة يف الفقرة الفرعية ( 1أ) من هذا املقرر واليت تتسم ابألمهية
األكرب 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؛
 - 2يطلب إىل األمانة أن تقوم مبا يلي:
(أ) تعميم دعوة مفتوحة إىل مجيع األطراف ،وغري األطراف واجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى
من أجل القيام ،حبلول  1تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017برتشيح خرباء للمشاركة يف العملية ،مبا يف ذلك تقدمي
بيان موجز عن خرباهتم الفنية ذات الصلة؛
(ب) دعوة اخلرباء إىل تقدمي املسامهات املتعلقة ابلفقرة ( 1أ) حبلول  ٣0كانون األول/ديسمرب 2017؛
(ج) إعداد جتميع منظم للمعلومات الواردة مبوجب الفقرة ( 2ب)؛
(د) تعميم التجميع على اخلرباء حبلول  15شباط/فرباير  ،201٨مع طلب ملسامهاهتم حبلول 15
نيسان/أبريل  ،201٨بشأن الفقرة ( 1ب) ،مبا يف ذلك أسس وضع هذه األولوايت؛
(ه) دمج املسامهات الواردة من اخلرباء استجابة للفقرة ( 2د) حبلول  15أاير/مايو  ،201٨وتوفري
املسامهات املوحدة للخرباء ،مع طلب تقدمي النهج املمكنة وفقاً للفقرة ( 1ج) أعاله حبلول  15متوز/يوليه 201٨؛
اآلن؛

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

 - ٣يقرر 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.

املقرر ا م :2٠/1-توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة
إن مؤمتر األطراف،
يقرر أن يضع مشروع توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة وفقاً لربانمج العمل على النحو املبني يف خريطة
الطريق الواردة يف شكل املرفق األول هلذا املقرر ،وابالستفادة من مشروع اهليكل واحملتوى الوارد يف املرفق الثاين هلذا
املقرر.

81

UNEP/MC/COP.1/29

املرفق األول للمقرر ا م2٠/1-
خريطة الطريق إلعداد وثيقة التوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة
النشاط

اتريخ هناية اإلطار الزمين

ينشئ مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول عملية إلعداد وثيقة توجيهات تتعلق إبدارة املواقع
امللوثة على النحو املطلوب يف الفقرة  ٣من املادة  12من اتفاقية ميناماات للنظر فيها
واعتمادها من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماع مقبل .وترد عناصر هذه العملية احملددة يف
خريطة الطريق أدانه.

أيلول/سبتمرب 2017

يسلم مؤمتر األطراف ابلتعقيد الذي تنطوي عليه إدارة املواقع امللوثة ،فضالً عن املتطلبات
التقنية لوضع مشروع توجيهات؛ بيد أنه يدرك أيضاً أن التوجيهات ذات الصلة أعدت يف
جمموعة من املنتدايت األخرى اليت ميكن االستفادة منها عند وضع مشروع التوجيهات.
ولذلك يقر مؤمتر األطراف ابحلاجة إىل مسامهة اخلرباء يف هذا اجملال ،ويدعو احلكومات
واجلهات األخرى إىل ترشيح خرباء راغبني للمشاركة يف هذا العمل.

أيلول/سبتمرب 2017

تقدم ترشيحات اخلرباء إىل األمانة إلدراجها يف فريق خرباء عامل يتعاون إلكرتونياً.

كانون األول/ديسمرب 2017

استناداً إىل املعلومات املقدمة من قبل والعمل املضطلع به يف منتدايت أخرى ،وابستخدام
خمطط هيكل وحمتوى التوجيهات الذي وافق عليه مؤمتر األطراف بوصفه أساساً ،تعد األمانة
مشروع توجيهات أويل بشأن املواقع امللوثة وتعممه إلكرتونياً على اخلرباء.

شباط/فرباير 201٨

يستعرض اخلرباء مقرتحات املشروع األويل ويقدمون تعليقاهتم إىل األمانة إلكرتونياً .وميكن
استخدام التداول عن بعد أو احللقات الدراسية الشبكية ملناقشة مشروع التوجيهات وفق ما
هو مطلوب.

نيسان/أبريل 201٨

تعد األمانة نسخاً منقحة من مشروع التوجيهات وتعممها على اخلرباء للنظر فيها وإجراء
املزيد من املناقشات اإللكرتونية بشأهنا.

أاير/مايو 201٨

ينظر اخلرباء يف االقرتاح املنقح ويعدون توصيات ملؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين ،مبا يف
ذلك أي توصيات ألعمال جديدة أو إضافية يتعني االضطالع هبا.

متوز/يوليه 201٨

تتيح األمانة مشروع التوجيهات وأي توصيات ملؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للنظر فيها
وتقدمي املزيد من التوصيات.

تشرين الثاين/نوفمرب 201٨

املرفق الثاين للمقرر ا م2٠/1-
خمطط هيكل وحمتوى التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة
التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة
ألف  -مقدمة
 - 1تتضمن هذه املقدمة معلومات أساسية عامة عن املخاطر املرتتبة على صحة اإلنسان والبيئة واليت ترتبط
ابلتعرض للزئبقِّ .
وتقدم كذلك معلومات عن االستخدام العاملي للزئبق ،مع الرتكيز بشكل خاص على
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االستخدامات اليت أسفرت أو حيتمل أن تسفر عن مواقع ملوثة (وال سيما التعدين احلريف للذهب ،واستخدام
الزئبق يف إنتاج الكلور والقلوايت ،وإدارة النفاايت الصناعية أو املواقع اليت قد تكون ملوثة بسبب جراين الزئبق
من هذه املواقع) .ويرد يف املقدمة أيضاً عرض عام لاللتزامات مبوجب اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق فيما يتعلق إبدارة
املواقع امللوثة ،مع إبراز بعض السياسات الوطنية القائمة ذات الصلة.
ابء  -حتديد املواقع وخصائصها
 - 2سيسرد القسم اآلليات اليت ميكن للبلدان استخدامها لتحديد املواقع امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق،
وكذلك تقنيات لوصف التلوث بعد حتديد موقع يشتبه يف أنه ملوث .وستبني التوجيهات اخلطوات اليت قد تكون
مطلوبة عند وضع قائمة وطنية ابملواقع امللوثة .وقد تشمل اخلطوات حتديد املستوى الوطين ،للتلوث ابلزئبق أو
مركبات الزئبق ،الذي ينتج عنه وصف موقع ما أبنه ملوث .وقد تكون هناك حاجة أيضاً لتعريف
مصطلح ’’موقع‘‘ ،مع األخذ يف االعتبار أن املناطق املتأثرة جبراين امللواثت من موقع رئيسي قد تكون أكثر
تضرراً .ومن مث ستغطي التوجيهات اآللية املستخدمة على الصعيد الوطين لتحديد املواقع اليت حيتمل أن تكون
ملوثة .وميكن أن يشمل ذلك اجلمع بني عمل مكتيب جلمع معلومات عن أنشطة صناعية أو أنشطة تعدين حالية
أو سابقة استخدم أو أطلق فيها الزئبق أو مركبات الزئبق ،أو موقع مكان رمي النفاايت ،فضالً عن املعلومات اليت
جتمع عن طريق مراقبة املواقع وعمليات اإلبالغ احمللية.
 - ٣وميكن مواصلة حتديد خصائص املواقع اليت من احملتمل أن تكون ملوثة ،واليت جرى حتديدها من خالل
هذه اآللية ،من خالل بروتوكول تقييم .وستشمل التوجيهات أيضاً ما قد يشمله هذا الربوتوكول ،مع مالحظة أنه
يلزم املوافقة على الربوتوكول على الصعيد الوطين .وميكن أن يشمل بروتوكول التقييم تفتيش املوقع من أجل مواصلة
حتديد خصائص املوقع (مبا يف ذلك التضاريس وإمكانية جراين امللواثت أو تلويث مصادر املياه احمللية ،واالستخدام
احلايل للموقع واألدلة على االستخدامات السابقة) .وهناك حاجة ألخذ عينات مفصلة من اهلواء والرتبة واملياه يف
املوقع من أجل مواصلة توصيف املخاطر ،وستتضمن التوجيهات معلومات عن أخذ العينات من أجل حتديد
خصائص املوقع على أفضل وجه ،فضالً عن جمموعة من املنهجيات التحليلية اليت ميكن استخدامها لتحديد
مستوى الزئبق أو مركبات الزئبق املوجودة .ومن شأن أخذ عينات من الكائنات احلية ،مثل األمساك ،وطيور املاء
والثدييات احمللية يف املناطق املتضررة من التلوث ابلزئبق أن يوفر معلومات مفيدة ،وال سيما بشأن املخاطر على
البيئة احمللية واملخاطر على السكان احملليني من خالل التعرض عرب النظام الغذائي ،وقد تكن هناك حاجة ألخذ
عينات من السكان احملليني أنفسهم .وسريد يف التوجيهات وصف لتقنيات أخذ العينات ومنهجيات حتليلية.
وميكن أيضاً أن تتضمن التوجيهات معلومات عن حتديد أولوايت األنشطة ،حيث يستخدم نشاط فرز أويل
لتحديد املواقع اليت تعترب ذات خماطر أعلى (مع مراعاة عوامل من قبيل قرب املوقع من املراكز السكانية ،واحتمال
تلويث املياه اجلوفية أو شبكات األهنار واملستوايت الفعلية للزئبق يف املوقع).
جيم  -إشراك اجلمهور
 - 4تعترب احلاجة إىل إشراك اجلمهور أمراً أساسياً .وستشتمل التوجيهات على معلومات عن إنشاء عملية
مشاورات عامة ،مبا يف ذلك آليات جلمع وتوزيع املعلومات ،وإشراك اجلمهور واجلهات املعنية يف حتديد االلتزامات
وخطة فيما يتعلق بعملية التقييم وأي عملية إصالح ممكنة ،وأساليب مجع الردود من أجل تقييم املشاركة العامة
ومستوايت القبول .وستشمل التوجيهات أيضاً معلومات عن األنشطة الرامية إىل إذكاء الوعي وبناء القدرات،
ال سيما فيما يتعلق أبي متطلبات تتعلق خبفض التعرض.
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دال  -تقييمات املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة
 - 5يعتمد أتثري املوقع على تقييمات املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة .وعلى الرغم من أن أخطار الزئبق
عاملية وحمددة بشكل جيد إال أن التعرض الناتج عن وجود الزئبق خيتلف حسب املوقع احملدد .وستشمل التوجيهات
بعض املعلومات عن أخطار الزئبق ومركبات الزئبق ،لكنها سوف تركز بقدر أكرب على االعتبارات املتعلقة بكيفية
ارتباط خصائص املوقع بتعرض اإلنسان والبيئة وكيفية تقييم هذا التعرض .ومن مث تقدم التوجيهات معلومات عن
كيفية حتديد املخاطر املرتبطة ابملوقع ،مبا يف ذلك حتديد ما إذا كانت املخاطر هي يف املقام األول خماطر على
البيئة أم على صحة اإلنسان أم على االثنني معاً.
امللوثة
هاء  -خيارات إلدارة املخاطر اليت تش ّكلها املواقع ّ

 - ٦بعد تقييم موقع ما ملوث يتعني اختاذ قرارات وطنية بشأن أنسب الوسائل إلدارة املوقع .وسوف ِّ
تقدم
التوجيهات معلومات عن جمموعة من اخليارات إلدارة املخاطر اليت تشكلها املواقع امللوثة .وستنظر يف احلاجة إىل
محاية اإلنسان والبيئة طوال عملية إدارة املخاطر ،وسوف أتخذ يف االعتبار احلاجة إىل أي إجراءات يتعني تنفيذها
بطريقة سليمة بيئياً.

واو  -تقييم الفوائد والتكاليف
 - 7من املسلم به أن حتديد املواقع امللوثة وحتديد خصائصها وتقييمها وإصالحها سوف ينطوي على تكبد
تكاليف؛ بيد أن من املسلم به أيضاً أن أتثري الزئبق ومركبات الزئبق على السكان احملليني والبيئة ينطوي أيضاً على
تكبد تكاليف .وستقدم التوجيهات معلومات عن تقييم تكاليف وفوائد األنشطة الرامية إىل معاجلة املواقع امللوثة
إىل أقصى حد ممكن ،مع التسليم أبنه ستكون هناك اختالفات بني البلدان فيما يتعلق بتكاليف التدخالت.
ُّ
التحقق من صحة النتائج
زاي -
 - ٨هناك حاجة للتحقق من نتائج أي نشاط منجز يتعلق ابملواقع امللوثة ،وال سيما هبدف حتديد فعالية أي
تدخالت ،وكذلك النظر يف احلاجة إىل أية أنشطة أخرى .وستشمل التوجيهات معلومات عن األنشطة الالزمة
للتحقق من النتائج.
امللوثة ابلزئبق وتقييمها وحتديد أولوايهتا وإدارهتا
حاء  -التعاون يف وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع َّ
والقيام ،وفق ا للمقتضى ،بتطهريها
 - 9سيحدد هذا القسم االسرتاتيجيات املمكنة اليت ميكن أن تطبقها األطراف اليت ترغب يف التعاون بشأن
األنشطة املتعلقة ابملواقع امللوثة .وميكن أن تشمل االسرتاتيجيات أنشطة لتبادل املعلومات ،وحتديد فرص التقييم
املشرتك للمواقع ،وتنسيق خطط التواصل فيما يتعلق ابملواقع ،وغريها من األنشطة التعاونية حسب االقتضاء.

املقرر ا م :21/1-بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا التفاقية ميناماات بشأن الزئبق
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  5/1بشأن املواد الكيميائية والنفاايت ،وفيه دعت مجعية
البيئة األطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية استكهومل
بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك األطراف يف اتفاقية ميناماات
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بشأن الزئبق واجلهات املعنية التابعة للنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ،إىل النظر يف سبل تعزيز
شبكة مراكز إقليمية ذات فعالية وكفاءة لدعم تقدمي املساعدة التقنية على الصعيد اإلقليمي،
وإذ يشري أيضاً إىل قرار مجعية األمم املتحدة للبيئة  7/2بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفاايت،
وفيه قامت مجعية البيئة جبملة أمور منها إبراز الدور الذي تقوم به املراكز اإلقليمية التفاقييت ابزل واستكهومل يف
مساعدة املناطق على تنفيذ هاتني االتفاقيتني ويف غري ذلك من األعمال ذات الصلة ابالتفاقات البيئية املتعددة
األطراف ضمن جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت يف البلدان اليت ختدمها تلك اجملموعة،
وإذ يشري كذلك إىل الفقرة  2من املادة  14من اتفاقية ميناماات اليت تنص على أن بناء القدرات واملساعدة
التقنية من أجل تنفيذ اتفاقية ميناماات ،جيوز أن تقدم من خالل الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ،مبا يف
ذلك املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة ،ومن خالل الوسائل املتعددة األطراف والوسائل الثنائية األخرى،
ومن خالل الشراكات ،مبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص،
وإذ يسلم أبن بعض املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة تعمل ابلفعل على وضع املشاريع واألنشطة
املتعلقة بقضااي الزئبق واملشاريع املخصصة لتوفري بناء القدرات واملساعدة التقنية،
وإذ يسلم أيضاً ببناء القدرات واملساعدة التقنية اليت مت توفريها من خالل الوسائل األخرى الثنائية واملتعددة
األطراف ،ومن خالل الشراكات مبا فيها الشراكات اليت تشمل القطاع اخلاص ،الذي يساهم ابستمرار يف عدد
خمتلف من األنشطة املتصلة ابلزئبق،
يطلب إىل أمانة اتفاقية ميناماات ،رهناً بتوافر املوارد ،أن جتمع املعلومات عن العمل الذي تقوم به الرتتيبات
اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية القائمة يف توفري بناء القدرات واملساعدة التقنية ملساعدة األطراف يف تنفيذ
التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات ،وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين.
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املرفق الثاين
الرسائل الرئيسية اليت ينبغي أخذها يف االعتبار واليت وضعها رئيس مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
يف االجتماع األول للمؤمتر
اجلزء الرفيع املستوى  28و 29تشرين الثاين/نوفمرب 2٠1٧
 - 1اتفق مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول على الرسائل الرئيسية الشديدة األمهية اليت ينبغي أخذها يف عني
االعتبار ،والواردة فيما يلي:
 - 2جيب أن يغطي النظر يف اآلاثر املرتتبة على استخدامات الزئبق وانبعااثته وإطالقاته دورة حياته الكاملة
عرب مجيع األوساط ،وأيخذ يف االعتبار التأثريات بني األوساط .وجيب إدماج املسألة يف اسرتاتيجيات الصحة
العامة واالسرتاتيجيات البيئية على الصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل ،وجتسيدها يف جدول األعمال األوسع
نطاقاً ملكافحة التلوث.
 - ٣وحنن ندرك أن جزءاً حامساً يف إعالم اجلمهور والسلطات عن أثر الزئبق ويف التصدي للتحدي األوسع
املتمثل يف معاجلة آاثره الضارة ،هو االخنراط والعمل يداً بيد مع أصحاب املصلحة من كل شرحية من شرائح
اجملتمع .وال ميكن حتقيق التنفيذ اإلجيايب لالتفاقية إال ابإلدارة اليت تشمل مجيع القطاعات ومجيع اجلهات صاحبة
املصلحة وتشجع التعاون بني الوزارات والقطاعات.
 - 4وميكننا حتقيق مشاركة مجيع أصحاب املصلحة على أفضل وجه من خالل تعزيز الشراكات مع اجملتمع
املدين والقطاع اخلاص على حد سواء .وتقيم منظمات اجملتمع املدين تعاوانً وثيقاً مع اجملتمعات احمللية ،األمر الذي
ييسر التواصل بشأن كيفية التعامل مع اآلاثر الضارة للتلوث ابلزئبق ،ويف كثري من األحيان تتاح للمشاريع اخلاصة
االستفادة من التكنولوجيا املبتكرة واملوارد اليت ميكن االستعانة هبا للنهوض ابحلماية البيئية .وحنن ندرك أن الشراكات
متثل وسيلة حامسة األمهية لتقاسم األعباء واالستفادة من التجارب واخلربات ،ولذلك جيب تشجيعها .وابإلضافة
إىل ذلك ،جيب تشجيع املشاريع اخلاصة على تقاسم املسؤولية عن اجلهود املبذولة من أجل التنظيف وإرساء أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.
 - 5ونالحظ أنه ابلنسبة للعديد من األنشطة احمللية والوطنية اليت تشمل الزئبق ،هناك حاجة ملحة إىل زايدة
ظهور اتفاقية ميناماات وتعزيز التوجيهات املقدمة يف إطارها ،وكذلك إىل تقدمي معلومات عن اآلاثر الضارة للزئبق،
وكذلك عن فوائد التقيد اباللتزامات مبوجب االتفاقية .وال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل االلتزام احلكومي الرفيع
املستوى والربامج واسعة النطاق للتثقيف والتوعية اليت ال تستهدف صانعي القرارات فحسب بل أيضاً السلطات
احمللية واألفراد الذين يشاركون يف املمارسات اليت تستخدم الزئبق وكذلك اجملتمع املدين.
 - ٦ويف الوقت نفسه ،نالحظ أنه جيب تعزيز السياسات والتشريعات واملؤسسات الوطنية القائمة ،وجيب
إنشاؤها عند عدم توفرها حبيث يُدعم تنفيذ االتفاقية أبطر مؤسسية قوية وطويلة األمد .ويشمل ذلك وضع
التشريعات اليت متنع حتويل وجهة الزئبق إال إذا كان ذلك لالستخدامات املسموح هبا ،والتشريعات اليت تتناول
االجتار غري القانوين احملتمل ابلزئبق.
 - 7وحنن نعلم أن املواد الكيميائية عموماً ،والزئبق بوجه خاص ،يتم تناوهلا خالل العديد من أهداف التنمية
املستدامة .وابلتايل ،فرتكيز جهود البلدان على إدماج خطة التنمية املستدامة يف اخلطط اإلمنائية الوطنية سيساعدان
على محاية الصحة البشرية والبيئة من اآلاثر الضارة للزئبق.
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 - ٨ومن مواقعنا كوزراء وممثلني رفيعي املستوى ،قمنا بتبادل أهم املعلومات واخلربات بشأن املمارسات القائمة
على الصعيد الوطين واليت تستخدم الزئبق أو اليت ميكن بواسطتها أن يدخل الزئبق إىل البيئة ،ونوافق على أنه من
أجل ختفيض تلك االستخدامات أو إلغائها ،يلزم أن ندرس كيفية تقدمي الدعم للمجتمعات احمللية اليت تقوم حالياً
هبذه املمارسات لكي تنتقل إىل أنشطة بديلة .وحنن حباجة أيضاً إىل تعزيز البدائل اآلمنة وحبث النتائج االقتصادية
للتقاعس عن العمل على الصعيد احمللي .وندرك أن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق هو أحد أكرب الشواغل
من حيث التلوث ابلزئبق ،وينطوي على بعد إقليمي واجتماعي-اقتصادي يؤثر على النساء واألطفال ،ويتطلب
اتباع أنواع التكنولوجيا األنظف وأسباب املعيشة البديلة ،وتوفري احلوافز من أجل إضفاء الطابع الرمسي على القطاع
غري الرمسي ،واالخنراط يف البحث عن احللول املناسبة.
 - 9ونوافق على أن العديد من البلدان تفتقر إىل املوارد املالية والتقنية ،لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية .وميثل
تقدمي الدعم إىل اجلهات اليت حتتاجه أمراً حيوايً وجيب تناوله بطريقة مستدامة ،بوسائل منها بناء القدرات واملساعدة
التقنية ،من أجل كفالة جناح االتفاقية.
 - 10ونتفق على أنه يلزم وضع التكنولوجيا البديلة امليسورة التكلفة ،مبا يف ذلك تلك اليت تنطوي على فوائد
مشرتكة ،من أجل جتنب االنبعااثت واإلطالقات ،وميكن توخي تقدمي اإلعاانت لتشجيع املصنعني ومساعدهتم
على االنتقال إىل أفضل أنواع التكنولوجيا البديلة وأفضل املمارسات البيئية .وابإلضافة إىل ذلك ،جيب وضع
وفرض برامج صارمة لرصد االنبعااثت واإلطالقات والرقابة عليها على الصعيد الوطين.
 - 11وجيب أيضاً معاجلة الشروط والظروف الوطنية احملددة ،مثل تلك السائدة لدى الدول اجلزرية الصغرية
النامية ،بتقدمي احللول القابلة للتطبيق.
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املرفق الثالث
تقرير اللجنة اجلامعة
أوالا  -مقدمة
 -1وافق مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف جلسته العامة األوىل اليت عقدت بعد ظهر يوم
األحد 25 ،أيلول/سبتمرب  ،2017على إنشاء جلنة جامعة للنظر يف املسائل اليت مل تنجز خالل اجللسة األوىل
من االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف إطار البندين  5و ٦من جدول األعمال.
 -2وترأس اللجنة اجلامعة السيد فريانندو لوغريس (أوروغواي) يف حني عملت السيدة نينا كرومنيري (السويد)
كمقررة للجنة.

اء بشأهنا يف اجتماعه األول (البند  5من جدول
اثنيا  -مسائل تعرض على مؤمتر األطراف لكي يتخذ إجر ا
األعمال)
ألف  -مسائل تنص عليها االتفاقية
-1

التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( 8أ) و( 8ب) من املادة 8
عرض الرئيس البند الفرعي ،مشرياً إىل أن مؤمتر األطراف انقش هذه املسألة يف جلسته العامة واعتمد مشروع
-٣
التوجيهات فيما يتعلق ابنبعااثت الزئبق ،بصيغته الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/7ولكنه أحال
مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول للوثيقة إىل اللجنة للنظر فيه.
واقرتح أحد املمثلني تعديالً ملشروع املقرر قائالً إن التوجيهات اليت سبق إعدادها بشأن أفضل التقنيات املتاحة
-4
وأفضل املمارسات البيئية ال تعاجل نوع الفحم املستخدم يف حمطات توليد الطاقة احلرارية يف بلده؛ وأكد األمهية احلامسة
ملعاجلة التوجيهات نوع الفحم املستخدم يف كل بلد ،لكي تكون قابلة للتنفيذ وتعاجل شواغل األطراف خبصوص انبعااثت
الزئبق .وطلب تعديل مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.1/7لكي يتضمن شاغل بلده ،وقدم صياغة
لذلك الغرض.
ووافقت اللجنة يف وقت الحق على مشروع مقرر بشأن التوجيهات املتعلقة ابنبعااثت الزئبق ،لكي ينظر فيه
-5
مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.

 - 2تدابري تفعيل ترتيبات اآللية املالية املشار إليها يف املادة 13
 -٦عرضت ممثلة األمانة هذا البند الفرعي ،موجزة املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/8بشأن
التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية ،والوثيقتني  UNEP/MC/COP.1/9و ،UNEP/MC/COP.1/9/Add.1بشأن
املسائل املتصلة ابلربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية .وقالت إن التوجيهات إىل مرفق البيئة
العاملية ،اعتمدت على أساس مؤقت من جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة يف انتظار أن يعتمدها
مؤمتر األطراف بشكل رمسي .وفيما يتعلق ابلربانمج الدويل احملدد ،هناك عدد من املسائل املتعلقة برتتيبات الربانمج
ال يزال يتعني االتفاق عليها.
 -7ويف أعقاب هذه املقدمة ،عرضت ممثلة مرفق البيئة العاملية تقرير املرفق إىل االجتماع األول ملؤمتر األطراف،
عن العمل الذي نفذه بشأن الزئبق يف الفرتة بني متوز/يوليه  2010وحزيران/يونيه  ،2017ويرد يف
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الوثيقة  .UNEP/MC/COP.1/INF/3وقالت إن التقرير حيدد التطورات الرئيسية للسياسات املؤسسية من أجل تفعيل
دور مرفق البيئة العاملية يف إطار اآللية املالية لالتفاقية ،ويوجز الدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل البلدان يف
التخلص التدرجيي من الزئبق.
 -٨ويف حزيران/يونيه  ،201٣أذن جملس مرفق البيئة العاملية بتقدمي التمويل لربانمج اختاذ إجراءات مبكرة
قبل التصديق من أجل االتفاقية .وابعتماد االتفاقية بعد ذلك أصبح مرفق البيئة العاملية جزءاً من اآللية اليت تدعم
األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية .ويف
أاير/مايو  ،2014عدَّلت اجلمعية اخلامسة ملرفق البيئة العاملية صك مرفق البيئة العاملية لكي تدرج فيه اتفاقية
ميناماات ،ولكي تنشئ آلية متويل جديدة تسمى ”جمال الرتكيز املتعلق ابملواد الكيميائية والنفاايت“ .وكانت اجلمعية
قد وافقت أيضاً على موجز املفاوضات بشأن عملية التجديد السادسة ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة
العاملية ،اليت كانت قد خصصت  141مليون دوالر لتنفيذ اتفاقية ميناماات أثناء الفرتة السادسة لتجديد املوارد.
 -9ويف الفرتة من متوز/يوليه  2010إىل حزيران/يونيه  ،2017متت املوافقة على  10٦مشاريع وبرامج
متعلقة ابلزئبق ،وبلغ متويل مرفق البيئة العاملية هلا ما جمموعه  145مليون دوالر .ومشلت األنشطة التمكينية اليت
تلقت الدعم التقييم األويل مليناماات ،ووضع خطط العمل الوطنية بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.
وخالل السنوات الثالث األوىل من الفرتة السادسة لتجديد املوارد ،متت املوافقة على  ٦٨مشروعاً .ويف املتوسط،
حصلت احلافظة عن طريق التمويل املشرتك على  4دوالرات مقابل كل دوالر ممول من مرفق البيئة العاملية .ويتوقع
أن تزيل هذه املشاريع  ٨59طناً من الزئبق ،وهو ما ميثل  ٨٦يف املائة من القيمة املستهدفة للشركات يف الفرتة
السادسة لتجديد املوارد ملرفق البيئة العاملية.
 -10وحىت أيلول/سبتمرب  ،2017ومن أصل  94بلداً مؤهالً لالستفادة من موارد مرفق البيئة العاملية وفقاً
ملعايري األهلية املقبولة من جملس مرفق البيئة العاملية يف كانون الثاين/يناير  ،2015حصل  ٨9بلداً على التمويل
لألنشطة التمكينية.
 -11ويف اخلتام ،قالت إن مرفق البيئة العاملية ال يزال ملتزماً بدوره كجزء من اآللية املالية لالتفاقية .وتتسم نتائج
االجتماع األول ملؤمتر األطراف أبمهية ابلغة يف إرشاد أولوايت الربجمة املستقبلية واسرتاتيجية السياسة العامة ملرفق
البيئة العاملية ،الذي يتطلع إىل مواصلة العمل مع األطراف جلعل الزئبق جمرد ذكرى.
 -12ووجه ممثل الربازيل االنتباه إىل ورقة غرفة اجتماعات قدمتها الربازيل ابسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب ،هبدف تفعيل الربانمج الدويل احملدد يف االجتماع احلايل .وقال إن العنصرين املكونني لآللية املالية،
ومها الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية والربانمج الدويل احملدد ،ينبغي مناقشتهما معاً .وأضاف أن ورقة غرفة
االجتماعات اليت يراد منها دعم هذه املناقشات ،تتضمن تعديالت مقرتحة على الوثيقة UNEP/MC/COP.1/9
اليت سيكون من املفيد النظر فيها ابلتفصيل يف فريق اتصال .ولفت االنتباه أيضاً إىل ورقة غرفة االجتماعات
الثانية ذات الصلة ابملوضوع واليت تتضمن التعديالت املقرتحة املقابلة على القواعد املالية الواردة يف الوثيقة
.UNEP/MC/COP.1/13
 -1٣ولفت ممثل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه االنتباه إىل ورقة غرفة اجتماعات قدمها االحتاد األورويب
والدول األعضاء فيه بشأن مسألة التوجيهات اليت ستقدم إىل مرفق البيئة العاملية .وقال إنه مبجرد تسوية املسائل
املعلقة املتصلة ابلتوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية ،ينبغي ملؤمتر األطراف أن يتخذ دون أتخري ،مقرراً خمتصراً
قائما بذاته موجهاً إىل مرفق البيئة العاملية حيال إىل جملس املرفق كبديل للتوجيهات املؤقتة اليت وافقت عليها جلنة
التفاوض احلكومية الدولية .وفيما يتعلق ابلربانمج الدويل احملدد ،كانت جلنة التفاوض احلكومية الدولية قد أعدت
مشروع مقرر مستقل ،ولكن ال تزال هناك بعض املسائل اهلامة اليت يتعني حلها يف هذا الصدد.
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 -14ووجهت ممثلة األرجنتني االنتباه إىل ورقة غرفة اجتماعات قدمتها جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب هبدف إضفاء الطابع املؤسسي ،من خالل وضع االختصاصات ،على العمل الذي سبق أن
اضطلعت به املراكز اإلقليمية التفاقييت ابزل واستكهومل من أجل بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية فيما يتعلق
ابتفاقية ميناماات .وقال ممثل آخر ،متحداثً ابسم جمموعة البلدان نفسها ،إن اآللية املالية والعمل الذي تضطلع به
املراكز اإلقليمية مرتابطان وينبغي مناقشتهما معاً حبيث يكوانن موضوعاً ملشروع مقرر واحد.
 -15وقال ممثالن إن حكومتيهما مستعداتن لقبول حذف القوسني املربعني الواردين يف التوجيهات إىل مرفق
البيئة العاملية بصيغتها الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/8لكي يظل النص نظيفاً .ووافقت اللجنة اجلامعة
بعد ذلك على نص التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية بصيغته الواردة يف التذييل  1من مرفق الوثيقة
 UNEP/MC/COP.1/8مع حذف القوسني املربعني حول الفقرة  ،4وقررت أن تقدمه إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه
واحتمال اعتماده.
 -1٦وعقب املناقشات ،وافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال معين ابآللية املالية ،يشرتك يف رائسته السيد
غريغ فليك (كندا) والسيدة غيليان غوثري (جامايكا) ،لكي يواصل النظر يف مقرر بشأن التوجيهات إىل مرفق
البيئة العاملية وبشأن الربانمج الدويل احملدد ،آخذاً يف االعتبار املناقشات اليت دارت يف اجللسة العامة وورقيت غرفة
االجتماعات املتصلتني ابملوضوع اللتان قدمتهما جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب واالحتاد األورويب
والدول األعضاء فيه ،ويف الواثئق  UNEP/MC/COP.1/8و UNEP/MC/COP.1/9و.UNEP/MC/COP.1/9/Add.1
واتُِّفق أيضاً على أن تناقش ورقة غرفة االجتماعات اليت قدمتها جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
بشأن املراكز اإلقليمية بصورة غري رمسية ،على أن تقوم ممثلة األرجنتني مبهمة امليسر للمناقشة.
 -17وعرض الرئيس املشارك لفريق االتصال املعين ابآللية املالية بعد ذلك مشروع مقرر بشأن الربانمج الدويل
احملدد وأوجز عناصره وكذلك عدداً من املسائل اليت مل يتم التوصل بعد إىل توافق يف اآلراء بشأهنا .وأبلغ الرئيس
االجتماع أبن وفداً آخر قد انضم إىل توافق اآلراء بشأن بعض عناصر مشروع املقرر ،بسبب اختتام املناقشات
بشأن األمانة ،واستفسر عما إذا كان ميكن إزالة القوسني .وحتدث أحد املمثلني ابسم عدد من البلدان غري
األطراف ،فأعرب عن رغبتها يف االحتفاظ ابقرتاحها أبن تكون البلدان املوقعة على االتفاقية مؤهلة للتمويل من
الربانمج الدويل احملدد من أجل دعم أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات ،شريطة أن يكون البلد يتخذ خطوات
جمدية حنو االنضمام كطرف ويستدل على ذلك برسالة من الوزير املختص إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة
للبيئة واملسؤول التنفيذي األول ورئيس مرفق البيئة العاملية .ومن شأن ذلك أن يعزز اجلهود املبذولة يف تلك البلدان
من أجل فهم التزاماهتا إذا ما أصبحت طرفاً ورمبا يساعد اجلهود املبذولة ضمن تلك البلدان من أجل التصديق
على االتفاقية.
 -1٨وابلنظر إىل أنه مل يتسن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة ويف مسألة ما إذا كانت إمكانية
العضوية يف جملس إدارة الربانمج الدويل احملدد ستقتصر على األطراف ،بيد أن التوافق قائم بشأن مجيع اجلوانب
األخرى من مشروع املقرر ،وافقت اللجنة على إحالة مشروع مقرر بشأن الربانمج الدويل احملدد إىل مؤمتر األطراف.
 -19وبعد املناقشات اليت جرت يف فريق االتصال ،وافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن التوجيهات املقدمة
إىل مرفق البيئة العاملية للنظر فيها واحتمال اعتمادها من جانب مؤمتر األطراف.
 -20وبعد املشاورات غري الرمسية بشأن مشروع املقرر املتعلق ابملراكز اإلقليمية ،أقرت اللجنة نسخة منقحة من
مشروع املقرر الوارد يف ورقة غرفة االجتماعات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف.
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-3

عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال على النحو املشار إليه يف الفقرة  3من املادة 15
 -21عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي ،وقدمت حملة عن املعلومات اليت تتضمنها الوثيقة
بشأن عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال ،مبا يف ذلك مشروع املقرر الوارد يف مرفق تلك الوثيقة.

UNEP/MC/COP.1/10

 -22ووافقت اللجنة بعد ذلك على مشروع مقرر أعدته األمانة بشأن عضوية جلنة االمتثال والتنفيذ لكي ينظر
فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
-٤

توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن تتبعه األطراف على النحو املشار إليه يف الفقرة  3من املادة 21
 -2٣قدمت ممثلة األمانة البند الفرعي ،موجهة االنتباه إىل الصيغة األخرية من مشروع منوذج اإلبالغ التفاقية
ميناماات بصيغته اليت استعرضتها جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة ،وإىل مشروع مقرر مقرتح عن
توقيت وشكل تقارير اإلبالغ اليت تقدمها األطراف على النحو املبني يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/11
 -24ويف املناقشة اليت تلت ذلك ،شدد معظم املمثلني الذين تناولوا الكلمة ،مبا يف ذلك عدد من املمثلني
حتدثوا ابسم جمموعات من البلدان ،على أن إبالغ األطراف بشكل منتظم عن التدابري اليت تتخذها لتنفيذ أحكام
اتفاقية ميناماات وعن فعالية هذه التدابري والتحدايت احملتملة يف حتقيق ذلك اهلدف أمر ابلغ األمهية يف تقييم فعالية
االتفاقية وضمان تلقي األطراف للمساعدة املناسبة من أجل التغلب على الصعوابت اليت تواجهها يف تلبية التزاماهتا.
وقال أحد املمثلني إن التماس احلصول على التقارير من غري األطراف أيضاً ،سيساعد على توسيع التغطية وحتسني
حتديد الصعوابت؛ وطلب ممثل آخر أن يتاح منوذج اإلبالغ جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة يف أقرب وقت
ممكن؛ واقرتح ممثل تشجيع التعاون الوثيق مع االتفاقيات األخرى املعنية ابملواد الكيميائية والنفاايت ،وهذا ،حسبما
ذكرت ممثلة أخرى ،من شأنه أيضاً أن يتيح االستفادة من أوجه التآزر ومواءمة أدوات اإلبالغ القائمة .وقال بعض
املمثلني إنه ميكن استخالص الدروس من تدين معدالت اإلبالغ يف إطار بعض هذه االتفاقيات.
 -25ودعا كثري من املمثلني إىل الرتكيز على توفري الدعم التقين واملايل ملساعدة البلدان النامية يف مجع البياانت
واستكمال مناذج اإلبالغ .وحدد بعضهم الدول اجلزرية الصغرية النامية بوصفها اجلهات املتلقية ذات األولوية.
 -2٦وفيما يتعلق مبشروع منوذج اإلبالغ ،شدد عدة ممثلني على أمهية جتنب املبالغة يف اإلثقال على األطراف
اليت تقدم التقارير .وقال بعض املمثلني ،مبن فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،إن النموذج جيب أن
يكون بسيطاً؛ وأعرب آخرون عن تفضيلهم لإلبالغ اإللكرتوين .وابلنسبة للمعلومات امللتمسة ،اقرتحت ممثلة
إدراج بياانت عن املوارد واآلليات املالية؛ وقالت ممثلة أخرى إن املعلومات ينبغي أن تتناول املسائل املتعلقة ابلصحة
البشرية؛ يف حني حذر ممثل اثلث من السعي إىل جتاوز نطاق االتفاقية .وتكلم بعض املمثلني ،مبا يف ذلك ممثل
يتحدث ابسم جمموعة من البلدان ،فتساءلوا عن أمهية بعض اجملاالت اليت يتم تناوهلا .وكذلك طلب املمثل الذي
يتحدث ابسم جمموعة من البلدان أن يوفر النموذج للمجيبني إمكانية إدخال التعليقات واملالحظات املتعلقة
مبسائل حمددة ،وقال ممثل آخر إن من املهم جتنب االزدواجية يف العمل.
 -27وفيما يتعلق مبسألة التواتر ،قال معظم املمثلني الذين تناولوا الكلمة إن دورة أربع سنوات قد تناسب
اإلبالغ العام .ودعا كثري من املمثلني ،من بينهم ممثل يتحدث ابسم جمموعة من البلدان ،إىل تقدمي تقارير اإلبالغ
سنوايً عن جماالت القضااي الرئيسية ،مثل اإلمداد ابلزئبق ،والتجارة فيه ،والنفاايت املتعلقة به ،فهذا من شأنه ،وفقاً
ألحد املمثلني ،أن يساعد على معاجلة مشكلة إلقاء النفاايت يف البلدان اليت متثل جهات استرياد واستخدام
صاف ،كما سيؤدي ،حسب رأي ممثلي املنظمات غري احلكومية ،إىل حتسني االستجاابت احلكومية الرامية إىل
91

UNEP/MC/COP.1/29

التصدي ملثل هذه التحدايت .واقرتح ممثل آخر ،متحداثً ابسم جمموعة من البلدان ،أن يتم إبالغ التقارير األولية
قبل انعقاد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،مقرتحاً أيضاً مواءمة تواتر اإلبالغ مع اجتماعات مؤمتر األطراف.
واقرتحت واحدة من املمثلني ،وأيدها يف ذلك ممثل آخر ،أن تقدم األطراف تقريرها األول بعد سنة واحدة من
دخول االتفاقية حيز النفاذ ،على أن يُفهم أن ذلك لن يستخدم لتقييم امتثال األطراف لالتفاقية.

 -2٨وعرض ممثل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه ورقة غرفة اجتماعات تقدم األساس املنطقي لدورة
مدهتا أربع سنوات لإلبالغ العام ،ابإلضافة إىل تقدمي تقارير إبالغ سنوية عن بعض اجلوانب الرئيسية ،مثل التجارة
ومصادر التوريد والنفاايت ،وتقرتح سبالً لتحديث منوذج اإلبالغ وتعليمات االستبيان وفقاً لذلك .وأبدى عدد
من املمثلني ،من بينهم ممثل حتدث نيابة عن منظمة غري حكومية ،أتييدهم للورقة بوصفها أساساً إلجراء مزيد من
املناقشات.

 -29وقال ممثل إلحدى املنظمات غري احلكومية إن بناء القدرات والتدريب جماالن جيدان الستخدام املوارد،
وحث مؤمتر األطراف على دعم تقدمي املساعدة املالية يف إطار الربانمج الدويل احملدد .وشدد آخر على أن اإلبالغ
َّ
السنوي جيب أن يصبح إلزامياً ،وال سيما فيما يتعلق ابإلنتاج والنفاايت.
 -٣0وأعرب العديد من املمثلني ،مبا يف ذلك عدد ممن يتحدث ابسم جمموعات من البلدان ،عن رغبتهم يف
مواصلة مناقشة وتعديل املشروع املقرتح لنموذج اإلبالغ ومشروع املقرر يف فريق اتصال .وقال ممثالن إنه ينبغي
للفريق أن يركز حصراً على النص الوارد بني قوسني مربعني .ولكن ممثالً أخر قال إنه ينبغي النظر يف النص أبكمله
هتمل الصالت احملتملة بني األجزاء الواردة بني قوسني وبقية النص.
لكي ال َ

 -٣1واتفقت اللجنة اجلامعة على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رائسته كل من السيدة سيلفيا كالنينس (التفيا)
والسيد ديفيد كامبينديوال (زامبيا) ،من أجل معاجلة املسائل املعلقة يف منوذج اإلبالغ وتضع الصيغة النهائية ملشروع
مقرر بشأن مسألة توقيت وشكل اإلبالغ الذي تتبعه األطراف لكي تواصل اللجنة النظر فيه وتوافق عليه ،آخذة
يف االعتبار املناقشات اليت دارت يف اجللسة العامة ،وورقة غرفة االجتماعات اليت قدمها االحتاد األورويب والدول
األعضاء فيه .وسريكز الفريق يف املقام األول على النص الوارد بني قوسني ،على أن يتحلى بفكر منفتح عند النظر
أيضاً يف بقية النص غري الوارد بني أقواس ،عندما يساعد ذلك يف حل املسائل املتعلقة ابلنص الوارد بني أقواس.
 -٣2وعقب املناقشات اليت جرت يف فريق االتصال ،وافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن توقيت وشكل
اإلبالغ الذي جيب أن تتبعه األطراف لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
-5

وضع الرتتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية على النحو املشار إليه يف الفقرة  2من املادة 22
 -٣٣عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي ،موجهة االنتباه إىل املذكرة اليت قدمتها األمانة بشأن وضع الرتتيبات
فيما يتعلق بتقييم الفعالية على النحو املشار إليه يف الفقرة  2من املادة  ،22والواردة يف الوثيقة
 .UNEP/MC/COP.1/12وتضمنت هذه املذكرة ،اليت أعدهتا األمانة استجابة لطلب من جلنة التفاوض احلكومية
الدولية ،مشروع خريطة طريق لألنشطة اليت يتعني تنفيذها خالل الفرتة بني االجتماعني األول والثاين ملؤمتر األطراف
من أجل توفري بياانت رصد قابلة للمقارنة لتقييم فعالية االتفاقية (املرفق األول) ،وتقريراً حيتوي على توصيات بشأن
وضع الرتتيبات اخلاصة بتوفري بياانت الرصد القابلة للمقارنة هذه (املرفق الثاين) .وطُلب إىل مؤمتر األطراف النظر
يف مشروع خريطة الطريق ويف عملية جلمع املعلومات العلمية والبيئية والفنية واملالية واالقتصادية اليت سيُعتمد عليها
يف تقييم الفعالية وفقاً للفقرة  ٣من املادة  22من االتفاقية.
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 -٣4وبعد ذلك قدم ممثل كندا ورقة غرفة اجتماعات استندت إىل خريطة الطريق اليت اقرتحتها األمانة وتضم
أربعة عناصر هي العمل الذي جيب أن يضطلع به فريق اخلرباء املخصص الذي اقرتحته األمانة ،والذي يركز على
وضع ترتيبات رصد عاملية لتقييم فعالية االتفاقية؛ وإعداد مشروع اختصاصات لفريق اخلرباء املخصص؛ ووضع هنج
شامل لتقييم فعالية االتفاقية ضمن أطر زمنية إرشادية تتوافق مع األطر الزمنية لالتفاقية؛ وإعداد مشروع قرار بشأن
تقييم الفعالية .وأضاف إن من املأمول فيه أن يُستعان بورقة غرفة االجتماعات ،اليت قدم عدة ممثلني اقرتاحات
لتحسينها ،كأساس ملواصلة النقاش يف إطار فريق اتصال.
 -٣5وخالل املناقشة اليت تلت ذلك ،قال عدة ممثلني إن تقييم فعالية االتفاقية أمر يف غاية يف األمهية وجيب
على مؤمتر األطراف العمل على الرتتيبات الضرورية يف االجتماع احلايل .كما أعرب عدة ممثلني عن دعمهم إلجراء
مناقشات أخرى بشأن ورقة غرفة االجتماعات اليت أعدهتا كندا.
 -٣٦وقال أحد املمثلني ،متكلماً ابسم جمموعة من البلدان ،إن الرصد عملية مكلفة وابلتايل ينبغي ملؤمتر
األطراف وضع حد أدىن ملستوى الرصد املطلوب لضمان تقييم جيد ابلقدر الكايف لفعالية االتفاقية ،ابالستناد إىل
املعلومات اليت تقدمها األطراف طبقاً للمادة  .21وينبغي هلذا التقييم أن أيخذ يف االعتبار قدرات املختربات يف
البلدان النامية؛ ويركز على مستوايت الزئبق األساسية وعلى االجتاهات واآلاثر احملتملة هلذه االجتاهات على
مستوايت الزئبق يف البيئة ،والكائنات احلية والسكان يف املستقبل؛ مع اختاذ عام  ،201٣الذي اعتُمدت فيه
االتفاقية ،كخط أساس.
 -٣7وأشارت إحدى املمثالت إىل ضرورة مراعاة القدرات احملدودة لألطراف على مقارنة مستوايت وحتركات
الزئبق يف األوساط البيئية ،والكائنات احلية والفئات السكانية السريعة التأثر قبل وبعد تنفيذ االتفاقية .وقالت ممثلة
أخرى إن املادة  22تشري إىل تقييم االتفاقية بوجه عام ،بينما تشكل الرتتيبات اخلاصة ابملساعدة املالية ونقل
التكنولوجيا وبناء القدرات قضااي سياساتية هي جزء من التقييم.
 -٣٨وأعرب عدة ممثلني عن دعمهم لتشكيل فريق اخلرباء املخصص املقرتح يف خريطة الطريق اخلاصة ابألمانة.
وقدم عدد من املمثلني اقرتاحات تتعلق بتكوين الفريق وأنواع اخلربات املطلوبة فيه .وقال أحد املمثلني إنه ينبغي
هلذا الفريق أن يضم خرباء يف التعدين احلريف الضيق النطاق ،ونفاايت الزئبق ،واملواقع امللوثة ،والتجارة ،واملنتجات
املضاف إليها الزئبق والتخزين املؤقت .وقال آخر إنه ينبغي أن يضم ممثلني عن األوساط األكادميية واجملتمع املدين.
واقرتحت ممثلة اثلثة أنه ينبغي أتسيس فريقني للخرباء ،يضم أحدمها خرباء يف القياسات والنمذجة ويتوىل إعداد
اسرتاتيجية عاملية لرصد الزئبق ،ويضم اآلخر خرباء يف مسائل التقييم ويتوىل وضع ابرامرتات ومؤشرات أداء إلجراء
تقييم واسع النطاق طبقاً للمادة  .22وأشارت ممثلة إىل ضرورة تركيز فريق اخلرباء املقرتح على حتديد البياانت املتاحة
والقابلة للمقارنة قبل االضطالع ابملهام األخرى املقرتحة يف مشروع خريطة الطريق الذي أعدته األمانة.
 -٣9وأضاف ممثالن أنه ميكن التفاقية ميناماات أن تستفيد بشكل كبري من الدروس املستخلصة يف إطار اتفاقية
استكهومل فيما يتعلق ابلرصد العاملي وتقييم الفعالية.
 -40وبعد ذلك أدىل ممثلون عن منظمات حكومية دولية ببياانت .فأوضحت ممثلة منظمة الصحة العاملية أن
منظمتها تتمتع خبربة كبرية يف جمال الرصد احليوي للزئبق وأهنا على استعداد إلفادة فريق اخلرباء املخصص املقرتح
هبذه اخلربات يف حال أتسيسه ،واسرتعت االنتباه إىل قاعدة البياانت العاملية للملواثت الكيميائية يف الغذاء اليت
تديرها منظمة الصحة العاملية ،واليت حتتوي على بياانت الزئبق املتعلقة ابلغذاء املخصص لالستهالك البشري.
واسرتعت ممثلة برانمج األمم املتحدة للبيئة االنتباه إىل استعراض عاملي لشبكات رصد الزئبق واملعلومات عن
القدرات املختربية يف مجيع املناطق هبدف حتديد الزئبق وقياس كمياته يف الكائنات احلية والعينات غري األحيائية،
الواردة يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/INF/15
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 -41وبعد ذلك ،أدىل ابلبياانت ممثلون عن منظمات غري حكومية .فأشارت ممثلتان إىل أنه ينبغي لفريق اخلرباء
املخصص أن يضم ممثلني عن احلكومات واألوساط األكادميية واجملتمع املدين ،وأن ميتلك خربات يف الرصد ويف
جمموعة القضااي البيئية والفنية واملالية واالقتصادية اليت يتعني دراستها لتقييم فعالية االتفاقية .كما اقرتحتا أن يقوم
الفريق بوضع منهج جلمع البياانت غري املتعلقة ابلرصد ودجمها واستخدامها قبل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
 -42ولفتت إحدى املمثالت النظر إىل أربع ورقات علمية أعدهتا جمموعة من العلماء ملقرري السياسات،
وتتاح لالطالع يف االجتماع احلايل وستُتاح كذلك يف املوقع الشبكي التفاقية ميناماات .ونوهت ممثلة أخرى بضرورة
وضع مؤشرات صحية بشأن التعرض والرصد واإلجراءات ،وابألمهية الكبرية لتعزيز قدرات املختربات للتمكني من
إجراء الرصد احليوي ،مبا يف ذلك للبشر.
 -4٣وعقب هذه املناقشة ،اتفقت اللجنة على إحالة أي مناقشات أخرى بشأن البند الفرعي إىل فريق االتصال
الذي يتناول اإلبالغ ،على النحو املوصوف يف الفقرة  2٨من هذا التقرير ،من أجل مواصلة مناقشته ،وعلى أن
يُطلب إىل الفريق وضع الرتتيبات الالزمة لتوفري بياانت رصد قابلة للمقارنة؛ واالتفاق على العمل الذي يتعني
االضطالع به خالل الفرتة بني االجتماعني األول والثاين ملؤمتر األطراف؛ والنظر يف أي أعمال أخرى مطلوبة
بشأن تقييم الفعالية؛ وإعداد مشروع قرار بشأن تقييم الفعالية لكي تنظر فيه اللجنة ابالستعانة بورقة غرفة
االجتماعات اليت أعدهتا كندا كأساس للمناقشة.
 -44ويف وقت الحق ،أبلغ الرئيس املشارك لفريق االتصال أن الفريق أعد مشروع مقرر بشأن تقييم الفعالية
حيتوي على مرفقني ،حيث يتضمن املرفق األول مشروع خريطة الطريق لألمانة مع أنشطة تنفذ يف الفرتة الفاصلة
بني االجتماعني األول والثاين ملؤمتر األطراف ،بينما يتضمن املرفق الثاين اختصاصات فريق اخلرباء املخصص املذكور
يف خريطة الطريق تلك.
 -45وبعد املناقشات اليت جرت يف فريق االتصال ،وافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن وضع الرتتيبات
فيما يتعلق بتقييم الفعالية لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
-6

القواعد املالية ملؤمتر األطراف وألي من هيئاته الفرعية ،إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة،
على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٤من املادة 23
 -4٦عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي ،وقدمت حملة عامة عن املعلومات املتعلقة مبشروع القواعد املالية
ملؤمتر األطراف وأي من هيئاته الفرعية ،إضافة إىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل أمانة االتفاقية ،على النحو
املبني يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/13وكذلك قدمت حملة عن العالقة بني برانمج البيئة واالتفاقات البيئية
املتعددة األطراف اليت يقدم الربانمج خدمات األمانة هلا ،على النحو الوارد يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/INF/9
 -47وتكلم أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان ،فشدد على ضرورة كفالة كون القواعد املالية ،على الرغم
مما توصلت إليه دورات جلنة التفاوض احلكومية الدولية من اتفاق بشأهنا ،تعكس بصورة مالئمة القرارات املتعلقة
ابلسياسات اليت ستُتخذ خبصوص األمانة ،وال سيما القرارات بشأن مسامهة البلد املضيف ،وأال ترتك جماالً للتأويل.
وأكد أيضاً ضرورة أن تعكس القواعد املالية القرارات السياساتية املتخذة خبصوص الربانمج الدويل احملدد ،وبشأن
توفري املوارد لدعم املساعدة التقنية وبناء القدرات ،وفقاً للمادة  1٣من االتفاقية.
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 -4٨وأشار أحد املمثلني إىل ورقيت غرفة اجتماعات قدمتهما جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب ،أوالمها تتناول الربانمج الدويل احملدد ،والثانية القواعد املالية ،فأبرز الصلة بني الربانمج الدويل احملدد
وصياغة القواعد املالية.
 -49وعقب املناقشة ،وافقت اللجنة على إحالة النظر يف هذه املسألة إىل فريق االتصال املعين بربانمج العمل
والقواعد املالية وامليزانية ،الذي سيشرتك يف رائسته السيد رجيينالد هرانوس (هولندا) والسيد سام أدو -كومي
(غاان).
 -50ويف وقت الحق ،قامت اللجنة بدراسة واعتماد مشروع مقرر بشأن مشروع القواعد املالية أعده فريق
االتصال املعين بربانمج العمل والقواعد املالية وامليزانية لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ،مع اإلشارة إىل أن القواعد
املالية حتتوي على نص بني قوسني مل يتمكن فريق االتصال االتفاق عليه ويتعلق ابملعاملة التفضيلية للبلدان النامية
وأقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية.
ابء  -مسائل قررها مؤمتر املفوضني
-1

األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات
 -51قدم انئب املدير التنفيذي التقرير املنقح عن املقرتحات بشأن الكيفية اليت سيقوم هبا املدير التنفيذي
لربانمج األمم املتحدة للبيئة أبداء مهام األمانة الدائمة لالتفاقية ،ويرد يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/14اليت
تتضمن حملة عامة عن اخليارات الثالثة املطروحة يف التقرير املنقح .اخليار ( 1أ) دمج مهام أمانة اتفاقية ميناماات يف
أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،ابستخدام هيكلها احلايل يف جنيف؛ واخليار ( 1ب) دمج أمانة اتفاقية
ميناماات يف أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،إبنشاء فرع التفاقية ميناماات بصفة مؤقتة يف جنيف أيضاً؛ يف
حني ينشئ اخليار  2أمانة قائمة بذاهتا التفاقية مينامااتُ ،حيدد موقعها استناداً إىل حتليل ملراكز العمل التالية لربانمج
األمم املتحدة للبيئة :ابنكوك ،جنيف ،نريويب ،أوساكا ابلياابن ،فيينا ،واشنطن العاصمة.
 -52وقدم ممثل سويسرا عرضاً بشأن العرض الذي تقدمت به حكومة بلده الستضافة األمانة الدائمة يف
جنيف ( ،)UNEP/MC/COP.1/INF/7والتوضيح الذي قدمته حكومة سويسرا بعد النظر يف العرض الذي قدمته
اللجنة احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة (.)UNEP/MC/COP.1/INF/8
 -5٣وخالل املناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب عدة ممثلني ،من بينهم ممثالن حتداث ابسم جمموعتني من البلدان،
عن آرائهم إزاء ما إذا كان ينبغي دمج أمانة اتفاقية ميناماات يف أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل كلياً كما
يف اخليار ( 1أ) أو جزئياً كما يف اخليار ( 1ب) ،أو أن تكون كياانً منفصالً متاماً ،كما يف اخليار  .2وأيد العديد
من هؤالء املمثلني ،مبا يف ذلك ممثل تكلم ابسم جمموعة من البلدان ،الدمج الكامل يف أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام
واستكهومل من أجل االستفادة أبقصى حد ممكن من أوجه التآزر الناشئة عن العمل بتعاون وثيق مع االتفاقيات
األخرى يف جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت ،ومتكني االتفاقية الوليدة من االستفادة من خربات األمانة الراسخة.
ولكن ممثالً تكلم ابسم جمموعة من البلدان َّبني أن أتييده للدمج الكامل لألماانت ال يعين أتييداً لدمج اجتماعات
مؤمتر األطراف مع اجتماعات مؤمترات األطراف يف االتفاقيات األخرى ،وقال إن هذه مسألة مستقلة وال ينبغي
اخللط بينها وبني اختاذ قرار بشأن هيكل األمانة وموقعها .واقرتح أيضاً أنه ينبغي ملؤمتر األطراف أن ينظر يف سبل
تعزيز التعاون والتنسيق داخل جمموعة املواد الكيميائية والنفاايت ،ويزود املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة
بتوجيه سياسايت واضح بشأن هذه املسألة.
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 -54ولكن عدداً من املمثلني عارضوا هذا الرأي ،مشريين إىل أن الدمج ميكن ينتقص من مكانة األمانة ومن
االهتمام الذي حتظى به االتفاقية ،ويقلل فعالية األمانة يف دعم مؤمتر األطراف وحتقيق أهداف االتفاقية .وأشاروا
إىل أن اتفاقية ميناماات ،ابعتبارها اتفاقية جديدة ،تتطلب أن تكرس هلا أمانة موحدة يف سنواهتا األوىل على األقل،
كما يف اخليار  ،2لكي حتظى أبكرب قدر ممكن من الربوز السياسي وحتقق أثرها.
 -55وأعرب كثري من املتكلمني ،منهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،عن أتييدهم للدمج اجلزئي ،أي
اخليار ( 1ب) ،كحل وسط حيقق لالتفاقية فوائد التآزر واخلربات ،مع االحتفاظ بدرجة من االستقاللية .وأعرب
ممثالن عن تفضيلهما ملناقشة املسألة مرة أخرى قبل البت يف هذا األمر ،وشدد أحدمها على ضرورة النظر نفس
الوقت يف جوانب هامة أخرى من قبيل اآللية املالية .والتمست ممثلة اثلثة إيضاحاً بشأن ما إذا كان عرض سويسرا
لتمويل أمانة قائمة بذاهتا يتضمن النصيب املقرر للحكومة املضيفة ،وما هي الفوارق يف األنصبة املقررة لألطراف
ابلنسبة للخيارات الثالثة املطروحة.
 -5٦وبناءً على اقرتاح الرئيس ،وافقت اللجنة على تشكيل فريق ألصدقاء الرئيس ملواصلة مناقشة مسائل
األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات وموقعها الفعلي .ويف وقت الحق ،طلب الرئيس إىل السيد
ينشان شا (الصني) والسيد سفري توماس (النرويج) تيسري املزيد من املشاورات غري الرمسية بشأن هذه املسألة.
 -57يف وقت الحق ،أبلغ الرئيس اللجنة أبن فريق أصدقاء الرئيس مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن هذا
البند الفرعي .وأعرب عن تقديره للميسرين املشاركني يف الفريق ،وقال إن جمموعة من البلدان قد أعدت اقرتاحاً
بشأن طريق ممكن للمضي قدماً ،ومن مث طلب إىل املؤيدين أن يقدموا اقرتاحاهتم.
 -5٨وعرضت ممثلة كوستاريكا مشروع مقرر بشأن األمانة قدمته إكوادور وأوروغواي وبريو وزامبيا والسنغال
وغاان وكوستاريكا واملكسيك والياابن ،فضالً عن دولتني من غري األطراف مها شيلي وكولومبيا ،وورد يف ورقة من
ورقات غرفة االجتماعات .وقالت إن مشروع املقرر قد أعد كحل انتقايل فيما يتعلق مبوقع األمانة وترتيباهتا .ويف
مشروع املقرر ،طلب مؤمتر األطراف إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل تقدمي خدمات
األمانة يف جنيف ،ورحب بعرض سويسرا استضافة األمانة يف جنيف ومسامهتها السنوية كبلد مضيف مبليون فرنك
سويسري ،ووافق على استعراض الرتتيبات التنظيمية لألمانة يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،وطلب إىل األمانة
أن تتعاون وتعمل بشكل مشرتك مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ومع وحدات برانمج األمم املتحدة
للبيئة ذات الصلة يف الفرتة الفاصلة بني االجتماعني األول والثاين ملؤمتر األطراف.
 -59وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك ،أعرب عدد من املمثلني عن أتييدهم ملشروع املقرر والطريق املقرتح
للمضي قُدماً ،مؤكدين أسفهم لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن الرتتيبات النهائية لألمانة يف االجتماع احلايل ،ومعربني
عن أملهم يف التوصل إىل اتفاق يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف.
 -٦0وطُلب من املؤيدين توضيح ما إذا كان املقرر املقرتح يرجئ اختاذ القرار النهائي بشأن موقع األمانة إىل
االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،أو ما إذا كان قد جرى اختيار جنيف يف االجتماع احلايل كموقع لألمانة الدائمة،
وسيُقتصر يف االجتماع الثاين على استعراض الرتتيبات احملددة هليكل األمانة ووظائفها.

 -٦1وقال ثالثة من املؤيدين إنه ينبغي اختيار جنيف كموقع لألمانة الدائمة ،وأن يُبت خالل االجتماع الثاين
فقط يف الرتتيبات املتعلقة ابألمانة .وبعد ذلك اقرتح مؤيد آخر أن تكون جنيف املكان املؤقت لألمانة ،وأن يتخذ
مؤمتر األطراف يف االجتماع الثاين قراراً هنائياً بشأن موقع األمانة وترتيباهتا.
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 -٦2وقالت واحدة من املمثلني إن مؤمتر األطراف مل يوافق على موقع األمانة الدائمة يف االجتماع احلايل ،وإن
مشروع املقرر ينبغي أن ينص بوضوح على أن مسألة املوقع ،إىل جانب الرتتيبات األخرى املتعلقة ابألمانة ،سيلزم
أن يستعرضها مؤمتر األطراف ويتخذ قراراً بشأهنا يف اجتماعه الثاين.
 -٦٣وبناء على طلب الرئيس ،قدمت ممثلة الوالايت املتحدة يف وقت الحق ورقة غرفة اجتماعات أدخلت
عدداً من التغيريات على مشروع املقرر ،وأوضحت أن مسألة موقع األمانة الدائمة وترتيباهتا سيبت فيها مؤمتر
األطراف يف اجتماعه الثاين.
 -٦4وقال معظم املمثلني الذين تناولوا الكلمة ،مبن فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،إن جنيف
متثل املوقع املثايل لألمانة  -فهي تسهل التنسيق بني األمانة والدول األعضاء من خالل بعثاهتا الدائمة يف جنيف
وبني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل وغريها من املؤسسات اليت تعىن مبوضوع املواد
الكيميائية والنفاايت وتتخذ من جنيف مقراً هلا  -وإنه ينبغي اختيارها على هذا األساس.
 -٦5وقالت ممثلة إن حتديد موقع األمانة الدائمة وترتيباهتا أمر أساسي لتمكني األمانة من دعم األطراف وغري
األطراف يف تنفيذ املقررات التقنية املتعددة اليت ستعتمد يف االجتماع احلايل ،وأضافت إن عدم حتديد املوقع
سيضعف قدرة البلدان على تنفيذ تلك القرارات ،وسريدع غري األطراف عن التعجيل ابلتصديق على االتفاقية.
وقال ممثل آخر إنه ينبغي إيالء االعتبار الالزم الختيار جنيف كموقع لألمانة الدائمة ،خصوصاً أن سويسرا قدمت
مسامهة سخية الستضافة األمانة.
 -٦٦وسأل أحد املمثلني عما إذا كانت مسامهة البلد املضيف اليت تبلغ مليون فرنك سويسري يف مشروع
املقرر ستكون مسامهة سويسرا املضيفة ،بصرف النظر عما يتقرر يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف .وقال يف هذا
الصدد إنه من املهم حتديد كيفية تقسيم مسامهة البلد املضيف بني الصندوق االستئماين اخلاص والصندوق
االستئماين العام .وتساءل ممثل آخر ،حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،عما إذا كانت سويسرا ستنظر يف تقدمي
مبلغ إضايف قدره  500 000فرنك سويسري للميزانية األساسية كجزء من مسامهة البلد املضيف.
 -٦7وقال أحد مؤيدي مشروع املقرر إن مؤمتر األطراف سرياجع يف اجتماعه الثاين مبلغ مسامهة البلد املضيف.
 -٦٨وأوضح ممثل سويسرا أن عرض سويسرا تقدمي مبلغ مليون فرنك سويسري للربانمج الدويل احملدد يتوقف
على اعتماد ”حل جيد“ لألمانة يف االجتماع احلايل .وقال إن قرار استضافة األمانة يف جنيف ال يشكل ”حالً
جيداً“ ،ألنه سيعرض األمانة لقدر كبري من عدم اليقني وجيعل من الصعب عليها اجتذاب موظفني مؤهلني.
 -٦9وعقب مشاورات غري رمسية بني األطراف املهتمة ،وافقت اللجنة على مقرر بشأن األمانة قرر فيه مؤمتر
األطراف ،من بني مجلة أمور ،أن يطلب إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أداء مهام األمانة ”مبدئياً
عن طريق“ أمانة مقرها جنيف ،وأن يستعرض الرتتيبات التنظيمية لألمانة ،مبا يف ذلك موقعها ومسامهة البلد
املضيف ،خالل اجتماعه الثاين.
 -70وعقب املوافقة على املقرر ،أعرب ممثل سويسرا عن تقديره للذين وضعوا النص التوفيقي ،وقال إن سويسرا
قبلت مشروع املقرر ،لكنها كانت تفضل أن يُتخذ قرار هنائي بشأن األمانة من أجل وضع االتفاقية على أساس
أكثر صالبة وتسهيل سري العمل املهم املقبل.
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مشروع مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات وجملس مرفق البيئة العاملية
 -71عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي ،موجزة املعلومات الواردة يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.1/15اليت
تضمنت يف مرفقها األول مشروع مقرر يعرض لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ،وتضمن املرفق الثاين منها النص
املستكمل ملشروع مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات وجملس مرفق البيئة العاملية .ونظرت جلنة
التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة يف املذكرة ،مالحظة طابعها امللزم قانوانً ،وأدخلت التنقيحات عليها
بعد ذلك يف أعقاب تعليقات أدىل هبا أحد أعضاء جملس مرفق البيئة العاملية ،وبعد قيام املكتب القانوين لربانمج
األمم املتحدة للبيئة وأمانة مرفق البيئة العاملية ابستعراض تلك التعليقات .وأبرزت التنقيحات اليت أدخلت يف
صفحة غالف الوثيقة.
 -72ويف املناقشة اليت تلت ذلك ذكر ممثل واحد وأيده آخر أن من املؤسف استمرار غلبة الطابع السياسي
على عملية صنع القرار فيما يتعلق إباتحة املوارد املالية ونقل التكنولوجيا .وقال أحد املمثلني إن نص مذكرة التفاهم
ينبغي أن يتضمن بنداً بشأن تفادي مثل هذا التسييس ،يف حني أشار ممثل آخر إىل أمهية تلقي البلدان توجيهات
بشأن كيفية ملء االستمارات اخلاصة بطلب الدعم املايل للمشاريع.
 -7٣وعقب املناقشات اليت دارت ،وافقت اللجنة على أن يواصل فريق االتصال املعين ابآللية املالية النظر يف
مشروع مذكرة التفاهم وكذلك يف مشروع املقرر املتعلق هبا الوارد يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/15
 -74ويف وقت الحق ،أبلغ الرئيس املشارك لفريق االتصال املعين ابآللية املالية أبنه جرى اقرتاح نص إضايف
ملشروع مذكرة التفاهم مع مرفق البيئة العاملية ومشروع املقرر املتعلق هبا ،إال أن الفريق مل يتمكن من التوصل إىل
اتفاق بشأن هذه املقرتحات.
 -75ويف املناقشات اليت تلت ذلك ،تناول أحد املمثلني الكلمة فأعرب عن القلق من أن بعض البلدان قد
شهدت رفض مقرتحات مشاريعها أو عدم النظر فيها من جانب جملس مرفق البيئة العاملية ألسباب سياسية على
ما يبدو ،ال متت بصلة إىل اهلدف املتمثل يف حتقيق أهداف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املعنية ،وأيده يف
رأيه ممثل آخر .وعلى حد قوهلما ،فإن من املهم للغاية جتسيد تلك الشواغل ومعاجلتها يف مشروع مذكرة التفاهم
من أجل ضمان عدم حدوث هذا التسييس لعملية صنع القرار ووضع خمصصات التمويل يف إطار اتفاقية ميناماات.
 -7٦وأكد الرئيس لألطراف أن شواغلها ستطرح على رئيس مؤمتر األطراف ،واملسؤول التنفيذي األول ملرفق
البيئة العاملية ،واملدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة والوزراء املعنيني احلاضرين يف االجتماع احلايل.
 -77ويف وقت الحق ،أبلغ الرئيس اللجنة أبنه مل يتم التوصل إىل اتفاق يف املشاورات غري الرمسية بشأن الفقرات
اإلضافية املقرتحة اليت ال تزال بني قوسني .واتفقت اللجنة على أن حتيل مشروع مذكرة التفاهم إىل مؤمتر األطراف
لكي ينظر فيه ،مبا يف ذلك النص الوارد بني قوسني.

جيم  -مسائل توصي هبا جلنة التفاوض احلكومية الدولية
-1

الوثيقة التوجيهية بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
 -7٨لفتت ممثلة األمانة االنتباه إىل مشروع الوثيقة التوجيهية بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب
احلريف والضيق النطاق الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة  UNEP/MC/COP.1/17وإىل املعلومات املتعلقة مبشروع
التوجيهات اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية بشأن معاجلة اجلوانب الصحية يف سياق وضع خطط العمل الوطنية
لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والواردة يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/INF/12
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 -79وأشارت إىل أن الفقرة ( ٣أ) من املادة  7من اتفاقية ميناماات تشرتط أن يقوم كل طرف يكون تعدين
وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق يف أراضيه هو أكثر من كونه عدمي األمهية ،بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية
وفقاً للمرفق جيم من االتفاقية ،وذكرت أن جلنة التفاوض الدولية وافقت يف دورهتا السابعة على استخدام
التوجيهات املؤقتة يف صورهتا احلالية آنذاك من أجل مساعدة البلدان على إعداد خطط العمل الوطنية يف الفرتة
الفاصلة بني تلك الدورة واالجتماع األول ملؤمتر األطراف .وكانت اللجنة قد طلبت أيضاً إىل األمانة أن تلتمس
املزيد من التعليقات من احلكومات واجلهات األخرى من أجل حتسني التوجيهات بغية تقدمي صيغة منقحة لكي
ينظر فيها مؤمتر األطراف مع احتمال اعتمادها .وأضافت أن األمانة املؤقتة دعت احلكومات واجلهات األخرى
إىل تقدمي هذه املعلومات ،وأجرت مشاورات مع املناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن مضمون التوجيهات يف
إطار حلقات العمل اليت تناولت مجلة أمور منها املسائل املتصلة بتعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق.
واختتمت ابإلشارة إىل أن الوثيقة  UNEP/MC/COP.1/17تتضمن وثيقة التوجيهات املنقحة بشأن إعداد خطط
العمل الوطنية.
 -٨0وأقرت اللجنة مشروع املقرر املتعلق ابلتوجيهات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق ،والوثيقة التوجيهية املصاحبة له ،على النحو الوارد يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/17لكي ينظر
فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
-2

املوقع الفعلي لألمانة الدائمة
 -٨1عرض انئب املدير التنفيذي املسألة على النحو املبني يف الفصل أوالً ،الفرع ابء ،اجلزء  1بشأن األحكام
املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات ،أعاله.
 -٨2وقدم ممثل سويسرا عرضاً توضيحياً بشأن عرض استضافة األمانة الدائمة يف جنيف على النحو املبني يف
الفصل أوالً ،الفرع ابء ،اجلزء  1أعاله.
 -٨٣وتناول الكلمة عدد كبري من املمثلني ،من بينهم ممثالن تكلما ابسم جمموعات من البلدان ،إلبداء آرائهم
بشأن املوقع الذي ينبغي أن تكون األمانة الدائمة فيه .وأعرب معظم املمثلني عن أتييدهم وتقديرها لعرض سويسرا
استضافة األمانة يف جنيف ،وعزوا أتييدهم يف العديد من احلاالت إىل دعمهم لوجود قدر من التكامل مع أمانة
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل .ومن األسباب األخرى اليت ذُكرت القرب اجلغرايف للموقع من عدد كبري من
كياانت األمم املتحدة والوكاالت الدولية والبعثات الدبلوماسية للبلدان ،واتريخ سويسرا احلافل كبلد مضيف،
وكون سويسرا هي البلد الوحيد الذي عرض استضافة األمانة.
 -٨4وأعرب عدد من املمثلني عن حتفظات بشأن موقع األمانة يف جنيف ،بينما أشاروا إىل استعدادهم ملناقشة
هذه املسألة .والحظ ثالثة ممثلني التكاليف النسبية ملختلف مراكز عمل برانمج األمم املتحدة للبيئة ،واقرتح أحدهم
نريويب بديالً مناسباً ،بينما سعى آخر للحصول على إيضاحات بشأن االختالفات بني جنيف ومراكز العمل
األخرى .وشدد أحد املمثلني على ضرورة أن تؤخذ اجلوانب اهلامة األخرى ،مثل اآللية املالية ،بعني االعتبار عند
اختاذ قرار بشأن حتديد مكان األمانة.
 -٨5وعلى النحو املذكور يف الفقرة  5٦من هذا التقرير ،وبناء على اقرتاح من الرئيس ،وافقت اللجنة على
إنشاء فريق أصدقاء الرئيس ملواصلة مناقشة مسائل األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات وموقعها
الفعلي .ويف وقت الحق ،طلب الرئيس إىل السيد ينشان شا (الصني) والسيد سفري توماس (النرويج) تيسري املزيد
من املشاورات غري الرمسية بشأن هذه املسألة.
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 -٨٦وارتبطت املناقشات بشأن املوقع الفعلي لألمانة ارتباطا وثيقاً ابملناقشات اليت تناولت األحكام املتعلقة
مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماات ،على النحو املبني يف الفرع ابء ( )1من الفصل الثاين أعاله.
 -٨7ووافقت اللجنة على إصدار مقرر قرر فيه مؤمتر األطراف مجلة أمور منها أن يطلب إىل املدير التنفيذي
لربانمج األمم املتحدة للبيئة أداء مهام األمانة يف البداية من خالل األمانة املوجودة يف جنيف ،وأن يستعرض
الرتتيبات التنظيمية لألمانة ،مبا يف ذلك موقعها ومسامهة البلد املضيف ،وذلك يف اجتماعه الثاين.
-3

النظر يف التقرير املتعلق ابحلرق يف األماكن املفتوحة
 -٨٨عرض ممثل األمانة هذا البند الفرعي ،مبيناً املعلومات الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/19مبا يف
ذلك التقرير الوارد يف مرفق هذه الوثيقة عن انبعااثت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت.
 -٨9وكان هناك توافق يف اآلراء بني املمثلني الذين قالوا إن مسألة احلرق املكشوف للنفاايت مهمة للغاية،
فالزئبق ميثل ملواثً واحداً فقط من طائفة من امللواثت املنبعثة من هذا النشاط .وشدد عدد من املمثلني على أن
املسألة تثري قلقاً خاصاً يف البلدان النامية ،حيث ال خيضع احلرق املكشوف للنفاايت عادة للتنظيم أو الرقابة؛ وأنه
من الصعب جداً تقييم نطاق املشكلة وطبيعتها ،وأن النفاايت ال تُفصل يف العادة .وأشري يف هذا الصدد إىل
احلاجة الواضحة إىل املزيد من املعلومات الدقيقة ،وقد بدأ عدد من البلدان إعداد قوائم جرد النبعااثت وإطالقات
الزئبق سعياً لتحديد التحدايت اليت تواجهها بوضوح أكرب .وأيدت واحدة من املمثلني ،متحدثة ابسم جمموعة من
البلدان ،االقرتاح أبن تواصل األمانة مجع معلومات بشأن االنبعااثت النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت يف
إطار النظر اإلمجايل يف قوائم اجلرد اليت تقدمها البلدان ،مقرتحة مجع املعلومات من مصادر أخرى أيضاً.
 -90وأشار عدد من املمثلني إىل أهنم أدركوا ،أثناء إجرائهم للتقييمات األولية مليناماات ،أن احلرق املكشوف
ميثل أحد املصادر اهلامة إلطالقات الزئبق يف بلداهنم .وقالت واحدة من املمثلني إن التقييمات األولية يف إطار
ميناماات ميكن أن تشكل عنصراً هاماً من عناصر نظم إدارة النفاايت بشكل عام .وأعلن ممثل معهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث (اليونيتار) تشجيعه لإلجراءات املبكرة ملكافحة هذه املشكلة ،على الرغم من كون البياانت
ال تزال غري كافية إلجراء تقييم مفصل النبعااثت الزئبق احلرق املكشوف للنفاايت.
 -91وفيما يتعلق ابجلدول الزمين ملواصلة النظر يف املعلومات اليت مجعتها األمانة ،اقرتحت ممثلة إعطاء فرتة
أطول من أجل إاتحة الوقت لتجميع معلومات كافية ،مع تقدميها إىل االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف ،بينما
قال عدد من املمثلني إن الطابع امللح للمسألة يتطلب إطاراً زمنياً أقصر ،مع تقدمي التقارير منذ االجتماع الثاين.
ودعا أحد املمثلني إىل نشر املعلومات اجملمعة يف وقت مبكر جلميع األطراف بغية إثراء اإلجراءات الوطنية .وذكر
أحد املمثلني ،متحداثً ابسم إحدى املنظمات غري احلكومية ،أن عدم توفر املعلومات الكاملة ال جيب أن يتخذ
سبباً لتأجيل النظر يف هذه املسألة.
 -92وقال عدد من املمثلني إن البلدان النامية تعاين كثرياً من معوقات عدم توفر تقنيات مجع البياانت الدقيقة،
ودعوا الشركاء من البلدان املتقدمة واجلهات املاحنة إىل املساعدة يف نقل التكنولوجيا وبناء القدرات .وسلط ممثل
ملنظمة غري حكومية الضوء على مسألة النفاايت الطبية ،وهي جمال معقد يتطلب حلوالً تكنولوجية .وقال ممثل
آخر إن هناك حاجة إىل تنظيم محالت على الصعيد الوطين من أجل زايدة الوعي ابألخطار اليت يشكلها احلرق
املكشوف.
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 -9٣والحظ بعض املمثلني أن هناك فرصة لتحقيق آتزر مع اتفاقية استكهومل ،ابلنظر إىل أن نص هذه االتفاقية
يتضمن إشارة إىل احلرق املكشوف كمصدر للملواثت العضوية الثابتة ،بينما تتضمن املبادئ التوجيهية بشأن
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية توجيهات عن احلرق املكشوف للنفاايت .واقرتح أحد املمثلني
وضع جمموعة أدوات بشأن انبعااثت الزئبق على غرار جمموعة أدوات اتفاقية استكهومل لتحديد وقياس كميات
إطالقات الديوكسينات والفيوراانت وغريها من امللواثت العضوية الثابتة املنتجة بشكل َعَرضي.
 -94ووافقت اللجنة اجلامعة على أن تطلب إىل األمانة أن تضع ،ابلتشاور مع الوفود املهتمة ،مشروع مقرر
يبني املناقشات املتعلقة ابنبعااثت الزئبق املتصلة ابحلرق املكشوف للنفاايت ،وسيقدم املشروع إىل اللجنة لكي
تنظر فيه.
 -95وافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن انبعااثت الزئبق املتصلة ابحلرق املكشوف للنفاايت لكي ينظر
فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
دال  -برانمج عمل األمانة وميزانيتها للفرتة 2٠19-2٠18
 -9٦عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي ،فوجهت االنتباه إىل مذكرات األمانة خبصوص التقرير املرحلي عن عمل
األمانة املؤقتة يف الفرتة منذ الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ) ،(UNEP/MC/COP.1/20وبرانمج
عمل األمانة وميزانيتها للفرتة  ،(UNEP/MC/COP.1/21) ،2019-201٨اليت قالت إهنا تستند إىل أفضل
التقديرات خبصوص أولوايت برانمج العمل وامليزانية للفرتة  ،2019-201٨وهي تقديرات أتخذ يف اعتبارها نص
االتفاقية واملعلومات اليت مجعتها األمانة العامة املؤقتة منذ عام  ،2010واإلضافات األربع للوثيقة
 ،UNEP/MC/COP.1/21اليت تتضمن تفاصيل عن امليزانية املقرتحة ) ،(UNEP/MC/COP.1/Add.1وحملة عامة عن
املوارد الالزمة للتوظيف ) ،(UNEP/MC/COP.1/Add.2وحملة عامة عن اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررة
) ،(UNEP/MC/COP.1/Add.3وحملة عامة عن املوارد املطلوبة لكل من اخليارات املقرتحة لألمانة
) .(UNEP/MC/COP.1/Add.4وتتضمن الوثيقة  UNEP/MC/COP.1/21أيضاً مشروع مقرر بشأن برانمج العمل
وامليزانية لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف.
 -97كما لفتت ممثلة األمانة االنتباه إىل مذكرات من املنظمات الشريكة بشأن أنشطتها املتصلة ابتفاقية
ميناماات.
 -9٨وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك ،أشار عدد من املمثلني ،من بينهم ممثالن تكلما ابسم جمموعات من
اعرتف أبن
البلدان ،إىل أمهية املوافقة على برانمج عمل وميزانية يسمحان ألمانة دائمة ابلقيام بعملها بفعالية .و ُ
امليزانية ستعكس ابلضرورة القرارات املتعلقة مبسائل أخرى ،منها موقع األمانة ،ومستوى الدعم الذي يقدمه البلد
املضيف ،والرتتيبات املتعلقة ابلربانمج الدويل احملدد ،وبرانمج العمل ،مبا يف ذلك والايت العمل بني الدورات .وقال
فصل املسائل اليت تعتمد على موقع األمانة عن
أحد املمثلني إنه سيكون من املفيد للمشاركني يف مناقشة امليزانية ُ
تلك اليت ال تعتمد عليه.
 -99ودعا أحد املمثلني إىل وضع ميزانية واقعية ،بينما أكد ممثل آخر ،متحداثً ابسم جمموعة من البلدان ،أن
امليزانية ينبغي أن تكون ميسورة التكلفة وأن تدعمها املسامهات اليت تدفع يف الوقت املناسب من مجيع األطراف.
وبينما أعرب بعض املمثلني عن تقديرهم ألعمال األمانة املؤقتة ،قال بعضهم اآلخر ،ومنهم ممثل تكلم ابسم جمموعة
من البلدان ،إن االسرتسال يف املناقشات يتطلب معلومات إضافية تشمل مجلة أمور منها املزيد من التفاصيل
بشأن برانمج العمل ،وتفسريات لالرتفاع النسيب للتكاليف املتوقعة لالجتماعات واملوظفني وعدم االتساق بني
101

UNEP/MC/COP.1/29

واثئق امليزانية املختلفة ،مبا يف ذلك استخدام منهجيات خمتلفة حلساب ارتفاع تكاليف املوظفني .وقدم أحد هؤالء
املمثلني ورقة غرفة اجتماعات توجز بعض هذه الشواغل.
 -100وأعرب أحد املمثلني ،متحداثً ابسم جمموعة من البلدان ،عن أتييده لربانمج عمل وميزانية ميكنان من
حتقيق أهداف االتفاقية ويزودان األمانة ابملوارد الكافية اليت تتيح هلا أن حتقق الكفاءة والفعالية يف إجناز واليتها،
وملعاجلة مصاحل البلدان يف منطقته على حنو مالئم .وألن الكثري من األنشطة سيُضطلع هبا ألول مرة ،نظراً لدخول
االتفاقية حيز النفاذ مؤخراً ،فإن جوانب إعداد وتنفيذ األنشطة القابلة للتطبيق يف إطار برانمج العمل ينبغي أن
تعتمد على خربة وجناح أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل .وينبغي أن تشمل مناقشة امليزانية النظر يف تقسيم
مسامهات البلد املضيف بني الصناديق االستئمانية العامة والطوعية اخلاصة ،واملسامهات يف الصناديق اخلاصة
املوجهة ملعاجلة مسائل تقنية وتنفيذية حمددة ،وتقدمي دعم كاف للربانمج الدويل احملدد .وينبغي إدراج الدعم الكايف
للمساعدة التقنية وبناء القدرات يف إطار امليزانية وبرانمج العمل ،مبا يف ذلك العمل الذي مت التكليف به يف نتائج
املناقشات اليت جرت بشأن املسائل التقنية .وقال ممثل آخر إنه سيكون من املفهوم أن تتجاوز بعض عناصر امليزانية
املعايري الواردة يف اتفاقيات أخرى ،ابلنظر إىل أن العمل يف إطار اتفاقية ميناماات بدأ للتو .بيد أن تلك التكاليف
يفرتض أن تنخفض مع نضج العمليات.
 -101وقال ممثل األمانة إنه ،استجابةً للشواغل اليت أعربت عنها بعض األطراف خبصوص احلاجة إىل مزيد من
املعلومات عن برانمج العمل وامليزانية املقرتحني ،ولتيسري مناقشات فريق االتصال بشأن هذه املسائل ،فقد وفرت
األمانة وثيقتني مرجعيتني ملؤمتر األطراف يف اجتماعه األول .وتتضمن الوثيقة األوىل تفاصيل إضافية عن برانمج
العمل واألنشطة املقرتحة وعن ميزانيتها ذات الصلة ،يف حني تتضمن الثانية تفاصيل عن حساب تكاليف األمانة،
مبا يف ذلك تكاليف املوظفني ،املتعلقة مبوقعها يف جنيف ،ومعلومات عن األثر احملتمل ملسامهة البلد املضيف على
امليزانية األساسية لالتفاقية واالشرتاكات املقررة املوجهة إىل الصندوق االستئماين العام.
 -102وبعد ذلك أدىل ممثلو الربانمج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ،وأمانة اتفاقية
آرهوس وبروتوكوهلا املتعلق بسجالت إطالق امللواثت ونقلها ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،وبرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ،واألمانة الدائمة ملنظمة معاهدة التعاون يف
األمازون ،ببياانت تبني األنشطة اليت تضطلع هبا منظماهتم خبصوص الزئبق ،واليت تدعم ،أو ميكن أن تدعم،
املصادقة على اتفاقية ميناماات وتنفيذها .وأدىل ممثل عن الفريق االستشاري املعين ابلشراكة العاملية للزئبق ببيان عن
أنشطة الشراكة.
 -10٣وعقب املناقشة ،وافق املؤمتر على إرجاء النظر يف برانمج العمل وامليزانية ومشروع املقرر ذي الصلة ،على
أن يُعهد به إىل فريق اتصال معين بربانمج العمل والقواعد املالية وامليزانية ،يشرتك يف رائسته السيد رجيينالد هريانوس
(هولندا) والسيد سام أدو-كومي (غاان).
 -104وبعد ذلك ،وجه الرئيس االنتباه إىل ورقة غرفة اجتماعات قدمتها جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب بشأن املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة
ابتفاقية ميناماات بشأن الزئبق .وقالت واحدة من املمثلني إن ضيق الوقت مل يسمح بتناول تعليقات كان وفدها قد
أحاهلا إىل مقدمي املقرتحات ،ولذلك فإن وفدها ال ميكنه حىت اآلن أن يؤيد املقرر .وبناء على اقرتاح من الرئيس،
وافقت اللجنة على أن يشارك املمثلون املهتمون يف مشاورات غري رمسية ويقدموا إىل اللجنة تقريراً هبذا الشأن.
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 -105ويف وقت الحق ،وافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن مشروع امليزانية وبرانمج العمل أعده فريق
االتصال املعين بربانمج العمل والقواعد املالية وامليزانية ،وذلك لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.

اثلثا  -مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعني أن يتخذ مؤمتر األطراف إجراءات بشأهنا (البند  6من جدول
األعمال)
 -10٦عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/22وهي وثيقة جتميعية تتناول إبجياز اجملاالت املشمولة
بنص االتفاقية ،واليت يُطلب من مؤمتر األطراف اختاذ إجراء بشأهنا يف مرحلة ما .وتتناول الوثيقة املسائل املتصلة
ابملادة  ٣املتعلقة مبصادر اإلمداد ابلزئبق وجتارته (البند ( ٦أ) من جدول األعمال) ،واملادة  4املتعلقة ابملنتجات
املضاف إليها الزئبق (البندان ( ٦ب) و( ٦ج) من جدول األعمال) ،واملادة  5املتعلقة بعمليات التصنيع اليت
تُستخدم فيها مركبات الزئبق أو الزئبق (البند ( ٦د) من جدول األعمال) ،واملادة  14املتعلقة ببناء القدرات
واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا (البند ( ٦ي) من جدول األعمال) ،واملادة  1٦املتعلقة ابملسائل الصحية
(البند ( ٦ك) من جدول األعمال).
ختل هبدف االتفاقية ،وفيما إذا كان ينبغي إخضاع
ألف  -النظر فيما إذا كانت التجارة يف مرّكبات زئبق حم ّددة ّ
مرّكبات زئبق حمدَّدة للفقرتني  6و 8من املادة  ،3من خالل إدراجها يف مرفق إضايف يُعتَمد وفقا للمادة 2٧

 -107عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي ،فأوضحت أن املادة  ٣من االتفاقية تنص على أن يقوم مؤمتر األطراف
بتقييم ما إذا كانت مركبات زئبق حمددة ختل هبدف االتفاقية ،وما إذا كان ينبغي إخضاع مركبات زئبق حمددة
للفقرتني  ٦و ٨من املادة  .٣كما أشارت إىل أن برانمج األمم املتحدة للبيئة قد أصدر يف عام  200٦تقريراً عن
التجارة يف الزئبق بعنوان ’’معلومات موجزة عن عرض الزئبق وجتارته والطلب عليه ( Summary of Supply, Trade
 ،‘‘)and Demand Information on Mercuryجرى استكماله منذ ذلك احلني .وبعد ذلك ،ورداً على شاغل أاثره
أحد املمثلني ،ذكرت املمثلة أن أحكام التجارة مبوجب املادة  ٣تتعلق فقط ابلزئبق األويل ،وأن التجارة يف املنتجات
املضاف إليها الزئبق تسري عليها أحكام املادة .4
 -10٨وأكد أحد املمثلني ضرورة إدراج مركبات الزئبق يف القيود التجارية الواردة يف الفقرتني  ٦و ٨من املادة ،٣
من أجل اختاذ إجراءات دولية فعالة بشأن الزئبق ،ووصف اإلجراءات اليت اختذهتا حكومة بلده لفرض قيود جتارية
مشددة على مركبات الزئبق.

 -109واقرتح ممثل آخر أن تُدرج مركبات الزئبق يف عملية استعراض املرفقني ألف وابء ،مبوجب املادتني  4و،5
من أجل عملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
 -110واقرتح ممثل اثلث ،حتدث ابسم جمموعة من البلدان ،الشروع يف أعمال التقييم املشار إليه يف الفقرة 1٣
من املادة  ،٣بناء على أن األعمال اليت نفذت مؤخراً ،واليت عرض إاتحة تقرير عنها لالطالع ،بشأن التجارة يف
مركبات الزئبق اليت جتري ألغراض إعداد التشريعات املتعلقة ابسترياد الزئبق وتصديره ،أكدت أنه ميكن التجارة يف
هذه املركبات هبدف استعادة الزئبق والتحايل على الضوابط املطبقة على جتارة الزئبق.
 -111وأشارت ممثلة إىل أن الفقرة  1٣من املادة  ٣تدعو مؤمتر األطراف إىل تقييم ما إذا كانت التجارة يف
مركبات زئبق حمددة ختل هبدف االتفاقية ،وتساءلت عما إذا كان هذا النقاش مالئماً ابلنظر إىل قلة عدد األطراف
يف هذه املرحلة املبكرة من عمر االتفاقية .وعالوة على ذلك قالت إن املطلوب من مؤمتر األطراف هو أن ’’ينظر
فيما إذا كان ينبغي إخضاع مركبات زئبق حمددة للفقرتني  ٦و ٨من املادة  ،٣من خالل إدراجها يف مرفق يُعتمد
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وفقاً للمادة  ،‘‘27مما يقتضي إدخال تعديل على االتفاقية .وابلنظر إىل حجم العمل املطروح ابلفعل على طاولة
االجتماع احلايل ،وعدد القضااي اليت يتعني النظر فيها خالل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف ،فقد اقرتحت املمثلة
أنه سيكون من احلكمة جتنب الشروع يف أي عمل إضايف قبل إجراء تقييم للتجارة.
 -112واقرتح ممثل ملنظمة غري حكومية النظر يف مسألة التجارة يف مركبات الزئبق يف نفس اإلطار الزمين لتنقيح
املرفقني ألف وابء ،وأن تبدأ عملية التقييم يف االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف .وأشار إىل أن تقرير التجارة املستكمل
الذي أعده برانمج األمم املتحدة للبيئة وثَّق كمية كبرية من التجارة يف مركبات الزئبق ،ولكن مل يُقدَّم جدول زمين
للتقييم الوارد يف الوثيقة.
 -11٣ووافقت اللجنة على أن تقدم صورة كاملة عن املناقشات يف وقائع مداوالهتا ،وأن توصي مؤمتر األطراف
مبواصلة العمل بشأن هذه املسألة يف اجتماعاته املقبلة.
ابء  -التقارير املقدمة من األطراف لتنفيذ الفقرة  2من املادة  ٤واستعراض فعالية التدابري
جيم  -استعراض املرفق ألف املشار إليه يف الفقرة  8من املادة ٤
 -114نظرت اللجنة يف البندين الفرعيني ( ٦ب) و( ٦ج) معاً.
 -115وأفادت ممثلة األمانة يف مقدمتها أبن البند الفرعي ( ٦ب) يشري إىل التقارير اليت تقدمها األطراف اليت
تنفذ الفقرة  2من املادة  4فيما خيص املنتجات املضاف إليها الزئبق ،بينما يتعلق البند الفرعي (ج) ابالستعراض
املستقبلي للمرفق ألف ،الذي سيُضطلع به يف غضون مخس سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ ،وابحتمال
إدراج منتجات جديدة يف املرفق .وأشارت إىل أنه ابلنظر إىل اتريخ بدء نفاذ االتفاقية ،فإن االجتماع الرابع ملؤمتر
األطراف سيدخل يف فرتة السنوات اخلمس ،ولذلك ميكن النظر فيه كموعد إلجراء االستعراض.
 -11٦وتكلم أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان ،فأعرب عن أتييده إلجراء االستعراض خالل االجتماع
الرابع ملؤمتر األطراف ،واقرتح أن تُكلف األمانة ابلشروع يف العمل الالزم على الفور .ونصحت ممثلة أخرى ابلتزام
جانب احلذر ابلنسبة حلجم العمل املقرر االضطالع به حالياً ،وضرورة جتنب الشروع يف مزيد من العمل املبكر
دون ضرورة.
 -117واتفقت اللجنة على أن توصي مؤمتر األطراف ابستعراض املرفق ألف يف اجتماعه الرابع املقرر عقده يف
عام  ،2021وأن تطلب إىل األمانة اختاذ ما يلزم من اخلطوات استعداداً إلجراء هذا االستعراض.
دال -استعراض املرفق ابء املشار إليه يف الفقرة  1٠من املادة 5
 -11٨عرض ممثل األمانة البند الفرعي ،فأوضح أنه يتناول استعراض املرفق ابء من االتفاقية املتعلق بعمليات
التصنيع اليت يُستخدم فيها الزئبق أو مركباته ،وهو استعراض مشابه الستعراض املرفق ألف.
 -119واتفقت اللجنة على أن توصي مؤمتر األطراف ابستعراض املرفق ابء يف اجتماعه الرابع املقرر عقده يف
عام  ،2021وأن تطلب إىل األمانة اختاذ ما يلزم من اخلطوات استعداداً إلجراء هذا االستعراض.

هاء-

التوجيهات املشار إليها يف الفقرتني ( ٧أ) و( ٧ب) من املادة 9
 -120عرضت ممثلة األمانة العامة مذكرة من األمانة تتضمن معلومات عن التوجيهات اليت سيعدها مؤمتر
األطراف خبصوص منهجية إعداد قوائم جرد اإلطالقات من املصادر ذات الصلة ،وأفضل التقنيات املتاحة وأفضل
املمارسات البيئية للرقابة على اإلطالقات من تلك املصادر ( )UNEP/MC/COP.1/24وأشارت إىل أن املادة  9من
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االتفاقية تنص على أن يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات من هذا القبيل يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.
وأشارت أيضاً إىل أن التوجيهات الواردة يف املادة  ٨بشأن منهجية إعداد قوائم جرد االنبعااثت من املصادر
احملددة ،وهي منهجية سبق أن اعتمدها مؤمتر األطراف ،تتسم ابألمهية إىل حد ما يف العمل يف جمال اإلطالقات،
ال سيما بوصفها إحدى األدوات اليت ميكن استخدامها ،ليس فقط فيما يتعلق ابالنبعااثت ،بل أيضاً لإلطالقات
يف األرض واهلواء واملاء .وأشارت أيضاً إىل أن املادة  9من االتفاقية ال تتضمن أية قائمة مبصادر اإلطالقات ،بل
تشرتط على األطراف أن حتدد املصادر اليت تعتربها ذات صلة.
 -121وقال عدد من املمثلني إهنم يفضلون تشجيع األطراف والبلدان على أن حتدد املصادر الثابتة ذات الصلة،
وأن تفيد األمانة ابملعلومات عن املصادر اليت يتم حتديدها وكميات اإلطالقات السنوية الصادرة عن تلك املصادر
يف أقرب وقت ممكن ،وذلك لتمكني األمانة من جتميع وحتليل البياانت وتقدمي املعلومات املناسبة إىل مؤمتر األطراف
يف اجتماعه الثاين .واقرتح أحد املمثلني ،وأيده يف ذلك ممثل آخر تكلم ابسم جمموعة من البلدان ،إنشاء فريق
خرباء لتقييم املعلومات عن املصادر الثابتة ذات الصلة ،مبجرد أن تنتهي األمانة من جتميعها ،من أجل التوصل إىل
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ملعاجلة اإلطالقات من هذه املصادر ،على غرار العمل الذي مت
خبصوص االنبعااثت .واقرتح أيضاً أن يتم إنشاء فريق اخلرباء خالل االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف .وأشار ممثل
آخر أيضاً إىل أن بوسع األمانة أن تضع توجيهات ملساعدة األطراف والبلدان على حتديد املصادر الثابتة ذات
الصلة.
 -122وتكلم ثالثة ممثلني عن جتارهبم حىت اآلن يف حتديد املصادر الثابتة لإلطالقات مبساعدة جمموعة األدوات
اليت وضعتها األمانة ،وأشارت واحدة منهم إىل احتمال املبالغة يف تقدير إطالقات الزئبق استناداً إىل عوامل
اإلطالق املبدئية يف جمموعة األدوات ،وأكدت احلاجة إىل قياسات كمية أكثر تفصيالً إلطالقات الزئبق ابستخدام
جمموعة أدوات أدق.
 -12٣وكرر ممثل شواغل بلده إزاء التوجيهات الواردة يف املادة  ،٨ال سيما فيما يتعلق بضرورة مالءمة أفضل
التكنولوجيا املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لألوضاع احمللية؛ وأضاف أن تلك الشواغل تنطبق أيضاً على
التوجيهات الواردة يف املادة .9
 -124وطلبت اللجنة إىل األمانة إعداد مشروع مقرر لكي تنظر فيه ،آخذة يف اعتبارها املناقشة اليت جرت هبذا
الصدد.
 -125ووافقت اللجنة بعد ذلك على مشروع مقرر أعدته األمانة بشأن التوجيهات املتعلقة إبطالقات الزئبق
لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
واو-

املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة  3من املادة 1٠
 -12٦قدمت ممثلة األمانة هذا البند الفرعي ووجهت االنتباه إىل مشروع املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت
للزئبق ومركبات الزئبق ،الوارد يف الوثيقة  .UNEP/MC/COP.1/25وأشارت إىل التفويض اخلاص بوضع مشروع
املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق خبالف نفاايت الزئبق يف شكله احلايل والعملية اليت
قادت إىل وضعه ،على النحو الوارد يف املرفق الثاين ابلوثيقة .UNEP/MC/COP.1/25
 -127ويف املناقشات اليت تلت ذلك ،أكد مجيع املمثلني الذين تكلموا أمهية هذه املسألة واملسامهة اليت ميكن
أن تقدمها املبادئ التوجيهية املالئمة للتنفيذ الفعال لالتفاقية .وأعرب الكثري من املمثلني ،من بينهم ممثل حتدث
ابسم جمموعة من البلدان ،عن أتييدهم للعمل الذي اضطلعت به األمانة وقدموا أيضاً اقرتاحات لتحسني مشروع
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املبادئ التوجيهية ،مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور ،تعزيز تفاصيل تقنية خاصة؛ وإدراج معلومات إضافية جتمع من
األطراف واخلرباء املعنيني؛ مبا يف ذلك النظر يف تباين قدرات األطراف على تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية؛ وحتديد
أمهية تقييم املخاطر فيما يتعلق ابلتخزين املؤقت؛ ومعاجلة ختزين املنتجات احملتوية على الزئبق اليت تنتظر إعادة
استخدامها أو معاجلتها بوصفها نفاايت؛ والنظر يف العالقة بني التخزين املؤقت وكميات اإلنتاج واالستهالك؛
وتوضيح مدى انطباق املبادئ التوجيهية املختلفة على الزئبق ومركباته؛ ومعاجلة املسائل األمنية ذات الصلة ابلتخزين
فيما خيص االستخدام غري القانوين للزئبق يف أنشطة التعدين؛ ومعاجلة تطبيق حدود زمنية للتخزين املؤقت؛ ومعاجلة
املسائل املتصلة بتخزين كميات صغرية من الزئبق؛ وتوضيح املصطلحات الرئيسية ،مبا يف ذلك ما يشكل كمية
معقولة؛ ومعاجلة مسائل إضافية متعلقة ابلنقل؛ وضمان وقف تشغيل مرافق التخزين املؤقت بطريقة سليمة بيئياً.
 -12٨وأكد ممثالن أن بعض األطراف ستحتاج إىل املساعدة لتنفيذ املبادئ التوجيهية بشكل فعال ،وشجعت
ممثلة البلدان املتقدمة األطراف على أن تضطلع بدور رائد يف تنفيذ املبادئ التوجيهية وتقدم هذه املساعدة وفقاً
ملبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة.
 -129وبناء على اقرتاح من الرئيس ،وافقت اللجنة اجلامعة على إنشاء فريق اتصال تشارك يف رائسته السيدة
كاريسا كوفنر (الوالايت املتحدة األمريكية) والسيدة تريابورن ويريوتيكورن (اتيلند) للنظر يف عدد من املسائل
التقنية .وسيقوم الفريق جبملة أمور منها مناقشة مشروع املبادئ التوجيهية مبزيد من التفصيل وتقدمي تقرير إىل
اللجنة.
 -1٣0وعقب املناقشات اليت جرت يف فريق االتصال ،وافقت اللجنة على مشروع مقرر يتعلق مبشروع املبادئ
التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة  ٣من املادة  ،10لكي ينظر فيه مؤمتر
األطراف مع احتمال اعتماده.
زاي  -تعريف املستوايت احلدية لنفاايت الزئبق املشار إليه يف الفقرة  2من املادة 11
 -1٣1عرض ممثل األمانة البند الفرعي ،فوجه عند عرضه االنتباه إىل الواثئق ذات الصلة اليت تتضمن
جتميع املعلومات اإلضافية عن استخدام عتبات نفاايت الزئبق اليت طلبتها جلنة التفاوض احلكومية
الدولية )(UNEP/MC/COP.1/26؛ ونتائج املناقشات غري الرمسية اليت قادهتا الياابن يف فرتة ما بني الدورات القرتاح
عتبات مناسبة ،إىل جانب مشروع مقرر مقرتح بشأن ترتيبات فرتة ما بني الدورات للفرتة اليت سبقت االجتماع
الثاين ملؤمتر األطراف )(UNEP/MC/COP.1/INF/10؛ واخليارات املتاحة ملشروع مقرر بشأن نفاايت الزئبق أعدته
جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة (.)UNEP/MC/COP.1/26/Add.1
 -1٣2وقدمت ممثلة الياابن تقريراً موجزاً عن املناقشات غري الرمسية يف فرتة ما بني الدورات اليت أفضت إىل
التوصيات ومشروع املقرر بشأن ترتيبات العمل يف فرتة ما بني الدورات فيما يتعلق بعتبات نفاايت الزئبق ،وال سيما
إنشاء فريق خمصص من اخلرباء التقنيني يف فرتة ما بني الدورات  .مث قدمت ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع
مقرر بشأن نفاايت الزئبق أدرجت فيها اخليارات اليت أعدهتا جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف مشروع املقرر
املتعلق ابلرتتيبات يف فرتة ما بني الدورات ،والذي ظل فيه معظم النص بني أقواس مربعة.
 -1٣٣وأ ِّ
ُعرب خالل املناقشة اليت أعقبت ذلك عن تقدير عام حلكومة الياابن لتنظيمها املناقشات غري الرمسية
القرتاح عتبات نفاايت الزئبق ،وفقاً للمادة  11من اتفاقية ميناماات ،وللمعلومات الواردة يف الواثئق املعروضة على
اللجنة ،مبا يف ذلك ورقة غرفة االجتماعات ،اليت مسحت لألطراف ،على حد قول أحد املمثلني ،بفهم املشاكل
األساسية بصورة واضحة .وقال عدد من املمثلني إن الورقة تشكل على وجه اخلصوص أساساً جيداً إلجراء مزيد
من املناقشة.
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 -1٣4وات ُِّّفق عموماً على أن حتديد عتبات نفاايت الزئبق عمل مهم ،حيث أكد عدة ممثلني أن وضع العتبات
السليمة هو أمر ابلغ األمهية لضمان فعالية االتفاقية فيما يتعلق حبماية صحة اإلنسان والبيئة من التعرض للزئبق.
 -1٣5وقال العديد من املمثلني ،من بينهم ممثلة تكلمت ابسم جمموعة من البلدان ،إن املعلومات الواردة يف
الواثئق ستكون مفيدة يف حتديد العتبات .ولكن عدداً من املمثلني قال إن هناك حاجة إىل مزيد من التوضيح وإىل
مزيد من العمل املتعمق بشأن مجلة مسائل ،منها ما يتعلق مبا إذا كانت مجيع الفئات الثالث لنفاايت الزئبق الواردة
يف املادة  11من االتفاقية ضرورية وتفضي إىل حتقيق أهداف االتفاقية؛ وأنواع العتبات سواء ما يتعلق منها ابحملتوى
أو ابلرشح؛ والعواقب القانونية املرتتبة على جتاوز العتبات أو ختفيضها؛ وأمهية كفالة أن تكون بسيطة وسهلة املنال
جلميع األطراف .وقال عدة ممثلني إن من املهم مراعاة الظروف واالحتياجات الفردية للبلدان ،وأضاف ممثل واحد
أن بعض البلدان قد حتتاج إىل املساعدة على مواءمة معايريها ومبادئها التوجيهية مع االتفاقية إلدارة نفاايت الزئبق.
 -1٣٦وخبصوص الرتتيبات املقرتحة يف فرتة ما بني الدورات ملواصلة العمل على حتديد العتبات ،أعرب العديد
من املمثلني عن أتييدهم إلنشاء فريق خمصص من اخلرباء التقنيني لفرتة ما بني الدورات .وشدد العديد من املمثلني
على أمهية ضمان التوازن اجلغرايف للفريق؛ ودعا عدة ممثلني إىل املشاركة الواسعة النطاق جلميع اجلهات املعنية من
املنظمات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ وقال بعض املمثلني إنه ينبغي إشراك غري األطراف؛ ودعا ممثل واحد إىل
متثيل الدول اجلزرية الصغرية النامية .وأعرب عدد من املمثلني عن رغبتهم يف املشاركة بنشاط يف الفريق العامل
املقرتح لفرتة ما بني الدورات ،وقال ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان إن ذلك ممكن ابلعمل ابلوسائل
اإللكرتونية .واقرتح بعض املمثلني ،منهم ممثلة تكلمت ابسم جمموعة من البلدان ،مواصلة مناقشة اختصاصات
الفريق ونوع العمل الذي سيضطلع به يف فريق اتصال.
 -1٣7وأشارت واحدة من املمثلني ،متكلمة ابسم جمموعة من البلدان ،إىل أن لدى األطراف واجلهات املوقعة
على اتفاقية ميناماات خربة حمدودة يف العمل املعقد املتمثل يف حتديد عتبات نفاايت الزئبق ،وعرض ممثل آخر تقدمي
دعم تقين كبري ،بناءً على جتربة بلده العملية الطويلة األمد يف إدارة نفاايت الزئبق عرب مجيع مراحل سلسلة اإلمداد.

 -1٣٨ويف الوقت نفسه ،أ ِّ
ُعرب أيضاً عن أتييد لالقرتاح الداعي إىل تطبيق املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية ابزل
املتعلقة ابإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت املكونة من الزئبق األويل والنفاايت احملتوية على الزئبق أو امللوثة هبا مبوجب
اتفاقية ميناماات .وقالت ممثلة حتدثت ابسم جمموعة من البلدان ،إن من املهم وضع الصيغة النهائية ملشروع مقرر
بشأن هذه املسألة واعتماده ،استناداً إىل اخليارات املعروضة يف الوثيقة  .UNEP/MC/COP.1/26/Add.1وقال ممثل
آخر إنه يتطلع إىل العمل مع خرباء اتفاقية ابزل.

 -1٣9وأدىل ممثلون من منظمات غري حكومية أيضاً ببياانت .وقال أحدهم إن اعتماد عتبات ضعيفة يهدد
برتك كميات هائلة من النفاايت والرتبة والرواسب امللوثة خارج أطر اإلدارة السليمة بيئياً .واقرتح عدد منهم اعتبارات
تقنية ،مثل النسبة املئوية للنقاء ومعدل الرتكيز للتمييز بني ’’نفاايت الزئبق‘‘ و’’النفاايت امللوثة ابلزئبق‘‘.
 -140ووافقت اللجنة على تكليف فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية ،املنشأ على النحو املبني يف الفقرة
 129من هذا التقرير ،مبواصلة مناقشة هذا البند الفرعي ،استناداً إىل الواثئق املعروضة على اللجنة ،مبا يف ذلك
ورقة غرفة االجتماعات اليت قدمتها الياابن ،مع مراعاة املناقشات اليت دارت يف اللجنة ،بغية حل املسائل املعلقة
الواردة يف الواثئق.
 -141ويف وقت الحق ،أبلغ الرئيس املشارك لفريق االتصال أبن الفريق توصل إىل اتفاق على مشروع املقرر
املتعلق برتتيبات العمل فيما بني الدورات بشأن عتبات نفاايت الزئبق وعلى اجلدول الزمين هلذا العمل.
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 -142ووافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن نفاايت الزئبق لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف مع احتمال اعتماده.
حاء -

التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة املشار إليها يف الفقرة  3من املادة 12
 -14٣وجهت ممثلة األمانة االنتباه إىل التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة املشار إليها يف الفقرة  ٣من
املادة  ،12الواردة يف الوثيقة .UNEP/MC/COP.1/27
 -144وقال العديد من املمثلني ،خالل املناقشة اليت تلت ذلك ،إن من املهم القيام مبزيد من العمل بشأن
مشروع التوجيهات ،وأشار عدة ممثلني إىل أن األثر الضار الناجم عن املواقع امللوثة يف بلداهنم يؤكد احلاجة إىل
اختاذ إجراءات عاجلة.
 -145وساد اتفاق عام على ضرورة إنشاء فريق عامل من اخلرباء لإلسهام يف وضع مشروع التوجيهات خالل
فرتة ما بني الدورات ،حيث أعرب عدة ممثلني ،من بينهم ممثالن تكلما ابسم جمموعتني من البلدان ،عن رغبتهم
يف تعيني خرباء هلذا الغرض .وقال أحد املمثلني إن الفريق ينبغي أن يضم خرباء من قطاعي البيئة والصحة ،ومن
البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء ،بينما دعا ممثالن آخران إىل أن تكون عملية التمثيل متوازنة إقليمياً.
 -14٦وأعرب عدة ممثلني عن أتييدهم القرتاح األمانة الداعي إىل ضرورة وضع مشروع التوجيهات متشياً مع
خريطة الطريق الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/27وابالستفادة من مشروع اهليكل واحملتوى املبني يف تلك
الوثيقة .إال أن واحدة من املمثلني أعربت عن قلقها إزاء خريطة الطريق اليت تبدو مفرطة يف الطموح ،واقرتحت،
آخرين ،إجراء مزيد من احملاداثت املتعمقة بشأن هذه املسألة يف سياق فريق اتصال.
إىل جانب ممثلَني َ

 -147وأشار ممثالن إىل أنه سيكون من املفيد وضع توجيهات وقائية ،يف حني شدد ممثل آخر على أن
التوجيهات ينبغي أن تكون عملية .وأشار عدد من املمثلني ،منهم واحدة تكلمت ابسم جمموعة من البلدان ،إىل
كل من تقييم صحة اإلنسان وتقييم املخاطر البيئية ،والتوجيه الختيار التكنولوجيا املناسبة يف البلدان النامية،
واألساليب املمكنة إلدارة الرتبة امللوثة ،واملشورة بشأن اإلدارة لصاحل البلدان ذات املوارد احملدودة ،وعتبة الرتكيز أو
احلد الذي ينبغي التدخل عنده إلجراء املزيد من التحقيقات أو التحقيقات الرمسية يف موقع من املواقع ،ابعتبارها
مسائل تستحق االهتمام أو تستدعي مواصلة النظر يف مشروع التوجيهات .وأكدت واحدة من املمثلني ضرورة
مراعاة الظروف اخلاصة مثل اندالع احلرب ،يف حني دعت ممثلة أخرى إىل استكشاف خيارات التمويل ملشاريع
املعاجلة .وأكد أحد املمثلني أن مثة حاجة لوضع مبادئ توجيهية إلدارة الزئبق الناتج عن أنشطة إدارة الرتبة امللوثة.
 -14٨وأشار ممثالن إىل أن البلدان النامية ،على وجه اخلصوص ،حتتاج إىل املساعدة التقنية واملالية ،وأبرز عدة
ممثلني آخرين قيمة بناء القدرات وتقاسم أفضل املمارسات واخلربات يف إدارة املواقع امللوثة .وقال أحد املمثلني إن
هناك مشكلة تواجهها بلدان انمية كثرية تتمثل يف عدم وعي اجلمهور ابألماكن امللوثة ،ويرجع ذلك يف أغلب
األحيان إىل عدم إعداد سجالت للمواقع .وشدد ممثل آخر على أن السجالت تتسم أبمهية حيوية ،وقال إنه
ينبغي وضع آليات واسرتاتيجيات لتقييم املواقع امللوثة وحتديد أولوايهتا.
 -149وقال أحد املمثلني إنه ينبغي توضيح معىن عبارة ’’حتديد املستوى الوطين للتلوث ابلزئبق أو مبركبات
الزئبق‘‘ الواردة يف الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.1/27وكذلك املرحلة اليت ينبغي فيها السعي إىل إشراك اجلمهور يف
عملية تقييم املخاطر وإدارة املوقع .وفيما يتعلق بتقييم املخاطر ،قال إن من املناسب أن تركز التوجيهات على
صحة اإلنسان والبيئة ،بيد أن هناك حاجة إىل حتديد آليات لقياس مدى التعرض للتلوث .وينبغي أن يشمل
التحقق من النتائج املذكورة يف املرفق الثالث للوثيقة خطط العمل واملتابعة ،ضمن أمور أخرى.
108

UNEP/MC/COP.1/29

 -150ووصف عدة ممثلني اجلهود املبذولة يف بلداهنم إلدارة املواقع امللوثة .ويف هذا الصدد طلب أحد املمثلني
توجيهات من األمانة بشأن ما إذا كان جيب ابلضرورة ،عند الوصول إىل احلد الذي يستدعى التدخل إلجراء املزيد
من التحقيقات أو التحقيقات الرمسية يف موقع من املواقع ،إغالق هذا املوقع وعزله ،أو ما إذا كان ميكن منحه
إعفاءً خاصاً لكي يظل مفتوحاً إذا كان ،على سبيل املثال ،منجماً عامالً.

 -151وأدىل ممثلو منظمات غري حكومية أيضاً ببياانت .ودعا أحدهم إىل االعرتاف يف هذه الوثيقة أبن الكليات
واملكاتب وعيادات املستشفيات املختصة يف طب األسنان هي مصادر للتلوث .وأشار ممثل آخر إىل أن املواقع
امللوثة ابلزئبق تشكل مصدراً رئيسياً لتلوث اهلواء والرتبة واملياه ،ومضى قائالً إن هناك حاجة ملحة إىل توجيهات
إلدارة هذه املواقع .وأضاف أنه ينبغي اختاذ خطوات لكفالة اعتماد التوجيهات خالل االجتماع الثاين ملؤمتر
األطراف .وأشار إىل ضرورة أن تشمل هذه اخلطوات إنشاء فريق عامل من اخلرباء ينبغي أن تكون اجتماعاته
مباشرة ومفتوحة ملنظمات اجملتمع املدين .واختتم ابلقول إن من املهم أن تضع البلدان تدابري مناسبة ،مبا يف ذلك
خطط املعاجلة املستدامة ،حلماية اجملتمعات املتضررة من التلوث الناجم عن العمليات اجلديدة لتعدين الزئبق األويل
ومنشآت معاجلة مركب الزجنفر.
 -152ويف وقت الحق ،وافقت اللجنة على إحالة املسألة إىل فريق االتصال املعين ابملسائل التقنية الذي أنشئ
على النحو املبني يف الفقرة  129من هذا التقرير .وُكلف فريق االتصال ابلنظر يف هيكل التوجيهات املتعلقة إبدارة
املواقع امللوثة ووضع الصيغة النهائية خلريطة الطريق إلعداد وثيقة التوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة وإعداد
مشروع مقرر لكي تنظر فيه اللجنة اجلامعة ،وذلك استناداً إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة UNEP/MC/COP.1/27
واملناقشات اليت جرت يف اللجنة.
 -15٣ويف وقت الحق ،أبلغ الرئيس املشارك لفريق االتصال أبن الفريق قد وضع الصيغة النهائية ملشروع مقرر
لكي تنظر فيه اللجنة اجلامعة .ويدعو هذا املقرر إىل وضع مشروع توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة .وقد وافق
الفريق على جدول زمين للعمل يُقدَّم بوصفه املرفق األول للمقرر ،وزود األمانة بتعليقات عامة بشأن املضمون
واهليكل احلاليني للتوجيهات على النحو الوارد يف املرفق الثاين للمقرر .وستؤخذ هذه التعليقات العامة يف االعتبار
أثناء صياغة الوثيقة التوجيهية.
 -154ووافقت اللجنة على مشروع مقرر بشأن التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة ،بصيغته املعدلة شفوايً،
للنظر فيه واحتمال اعتماده من جانب مؤمتر األطراف .ووافقت اللجنة على أن يبقى املرفقان اللذين أعدا لالجتماع
احلايل مضمومني إىل مشروع املقرر وأن توكل إىل األمانة مهمة حتديث املرفقني وفقاً لالتفاقات اليت جرى التوصل
إليها يف االجتماع احلايل.
طاء  -النظر يف بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على النحو املشار إليه يف الفقرة  ٤والفقرة 5
من املادة  ،1٤مبا يف ذلك أي توصيات بشأن كيفية زايدة تعزيز هذه األنشطة مبوجب املادة 1٤
 -155أوضحت ممثلة األمانة لدى تقدميها هلذا البند الفرعي أن املادة  14تنص على أن يقوم مؤمتر األطراف،
حبلول موعد اجتماعه الثاين وما بعده ،ابلنظر يف املعلومات عن املبادرات القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق
ابلتكنولوجيا البديلة ،واحتياجات األطراف من التكنولوجيا البديلة ،وال سيما األطراف من البلدان النامية ،وحتديد
التحدايت اليت تواجهها األطراف يف نقل التكنولوجيا ،وال سيما األطراف من البلدان النامية.
 -15٦واتفقت اللجنة على أن توصي مؤمتر األطراف أبن يطلب إىل األمانة أن تلتمس من األطراف وأصحاب
املصلحة اآلخرين تقدمي عروض وتقارير عن املسائل املتصلة ابملبادرات القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق ابلتكنولوجيا
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البديلة ،وعن احتياجات األطراف من التكنولوجيا البديلة ،وال سيما األطراف من البلدان النامية ،وبشأن التحدايت
اليت تواجهها األطراف ،وخباصة األطراف من البلدان النامية ،على صعيد نقل التكنولوجيا ،وأن تقدم املعلومات
الواردة إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للنظر فيها.
 -157ويف وقت الحق أشار ممثل منظمة غري حكومية إىل ضرورة قيام األمانة أبكثر من جمرد جتميع املعلومات
إلفساح اجملال إلجراء هذا التقييم.
ايء  -التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريمها من املنظمات احلكومية الدولية
املعنية ،وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات ،حسب االقتضاء ،بشأن القضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة،
على النحو املشار إليه يف الفقرة  2من املادة 16
 -15٨عرضت ممثلة األمانة البند الفرعي مشرية إىل أن املادة  1٦تنص على ضرورة قيام مؤمتر األطراف ،يف
معرض حبثه للقضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة ،ابلتشاور والتعاون مع منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة العمل
الدولية ،وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة ،وبتعزيز التعاون وتبادل املعلومات مع تلك املنظمات حسب
االقتضاء.
 -159وأدىل ممثل ملنظمة الصحة العاملية ببيان أعرب فيه عن تقديره لألمانة املؤقتة التفاقية ميناماات على تعاوهنا
مع املنظمة على عدد من اجلبهات ،وأشار إىل أن منظمة الصحة العاملية سيسرها التعاون على إعداد خطة عمل
مشرتكة عند إنشاء األمانة الدائمة.
 -1٦0وتكلم أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان ،فأعرب عن شكره ملنظمة الصحة العاملية على تعاوهنا
وعملها مع األمانة ،وطلب أن يواصل الكياانن تعاوهنما .وأعرب ممثل آخر عن قلقه إزاء ما يُتصور من غياب
منظمة العمل الدولية على الصعيد العاملي ،وطلب إىل األمانة تشجيع مشاركة تلك املنظمة يف تنفيذ االتفاقية على
الصعد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين.
 -1٦1واتفقت اللجنة على توصية مؤمتر األطراف أبن يطلب إىل األمانة مواصلة التعاون النشط والتآزر مع
منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريمها من املنظمات ذات الصلة يف تنفيذ اتفاقية ميناماات.
____________
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