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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

االجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين المعني باتفاقية 
  ميناماتا بشأن الزئبق
  ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ٨و ٧ كوماموتو، اليابان،

  *من جدول األعمال املؤقت ٣البند 
  إعداد قرارات لمؤتمر المفوضين

  رات لمؤتمر المفوضيناقر مشاريع 
  من األمانة ةمذكر 
إىل  بشأن الزئبق املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً  ةالتفاوض احلكومية الدولي جلنة طلبت  - ١

ا األمانة االجتماع التحضريي ملؤمتر املفوضني  أن تعد مشاريع قرارات لكي ينظر فيها، اخلامسة، يف دور
يضع هذا االجتماع التحضريي الصيغة النهائية للقرارت للنظر  أن بقصداملعين باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، 

  فيها واحتمال اعتمادها من مؤمتر املفوضني.
ريي. أعدت األمانة مشاريع قرارات لكي ينظر فيها االجتماع التحض ،ووفقًا لطلب اللجنة  - ٢

واستندت األمانة عند إعدادها مشاريع القرارات، اليت ترد يف مرفق هذه املذكرة، إىل القرارات اليت قدمتها 
ا اخلامسة للجنة لكي تنظر فيها يف  ، آخذًة يف االعتبار املناقشات اليت )UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6(دور
  جرت خالل تلك الدورة.

يف صيغتها النهائية للنظر فيها  ووضعهانظر يف مشاريع القرارات ويُدعى االجتماع التحضريي إىل ال  - ٣
  واحتمال اعتمادها من مؤمتر املفوضني.

يف إىل املدير التنفيذي، وتالحظ األمانة أن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة كان قد طلب   - ٤
عقد اجتماع قطري للحكومات ، بشأن إدارة املواد الكيميائية والنفايات، أن يدعو إىل ٢٧/١٢مقرره 

لربنامج خاص، ميوَّل من خالل إضافية لتكامل االقتصادي لوضع اختصاصات اإلقليمية لنظمات املو 
عن نتائج ذلك  وأن يقدم تقريراً  ،املؤسسات على املستوى الوطين وطيدتيهدف إىل دعم و التربعات، 

إشارة  درجتأن أن الزئبق. وقد ترغب احلكومات يف االجتماع إىل مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية ميناماتا بش
ت تعتمدها يف الوثيقة اخلتامية املتعلقة باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. بيد أن ايف أي قرار إىل تلك النتائج 

ا نظراً ألن االجتماع القطري مل يكن قد ُعقد وقت  األمانة مل تدرج أي إشارة يف مشاريع القرارات اليت أعد
  هذه الوثيقة. إعداد

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/1. 
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  المرفق
  للنظر فيها مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبقمقدمة إلى  ع قراراتيمشار 

  ،املؤمترإن 
  ،‘)االتفاقية’ــــــــ (ويشار إليه فيما بعد ب الزئبقنص اتفاقية ميناماتا بشأن  وقد اعتمد

شباط/فرباير  ٢٢ املؤرخ ٢٧/١٢و ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٠ املؤرخ ٢٥/٥ املقررينوإذ يشري إىل 
  الصادرين عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن الزئبق، ٢٠١٣

  الترتيبات في الفترة االنتقالية قرار بشأن  - ١
حلماية  ةالدوليإلجراءات من أجل التعجيل بتنفيذ ا روريةأن هناك ترتيبات ض إذ يضع يف اعتباره

، حيز النفاذ االتفاقيةدخول إىل حني املنشأة البشرية  والبيئة من إطالقات الزئبق ومركباته اإلنسان صحة
  ،مبجرد دخوهلا حيز النفاذ واإلعداد لتنفيذ االتفاقية بفعالية

  أوالً 
أن تتخذ، يف أقرب وقت،  تكامل االقتصاديواملنظمات اإلقليمية للالدول  يطلب إىل  - ١

ا عند التصديق على االتفاقية،   املوافقةأو  قبوهلاأو التدابري الداخلية الالزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاما
 يف أقرب وقت ممكن؛ دف دخوهلا حيز النفاذإليها بعد ذلك االنضمام عليها أو 

  ثانياً 
أن تطبق بشكل كامل وبصورة  ية للتكامل االقتصاديواملنظمات اإلقليمالدول  يناشد  - ٢

األخرى،  الدولطوعية أحكام االتفاقية، وأن تشجع وتدعم التطبيق الطوعي هلذه األحكام من جانب 
  ؛‘‘)الفرتة االنتقالية(’’النفاذ  رتة اليت تسبق دخول االتفاقية حيزخالل الف

  ثالثاً 
  إضافية اجتماعات أن يعقدإىل  حدة للبيئةاملدير التنفيذي لربنامج األمم املت يدعو  - ٣

فيما (ويشار إليها  ٢٥/٥املنشأة عمًال مبقرر جملس اإلدارة  املعنية بالزئبق للجنة التفاوض احلكومية الدولية
الفرتة بني تاريخ فتح باب التوقيع على االتفاقية وتاريخ افتتاح االجتماع األول ملؤمتر  خالل ‘)اللجنة’ ـــــــب بعد
على حنو  هاوتنفيذعلى حنو سريع لتيسري دخول االتفاقية حيز النفاذ  ،للضرورة اً وفق ،يف االتفاقيةطراف األ

  ؛النفاذفعال عند دخوهلا حيز 
  اخلدمات له؛ وتوفريملؤمتر األطراف للتحضري ألول اجتماع  املدير التنفيذيأيضاً يدعو   - ٤
ى حنو مؤقت، إىل حني صدور مقرر عن أنه يتعني على اللجنة أن تعد وتعتمد عل يقرر  - ٥

مؤمتر األطراف، البنود الضرورية للتنفيذ الفعال لالتفاقية عند دخوهلا حيز النفاذ، ومن بينها على وجه 
اخلصوص سجل املوافقة على استرياد الزئبق أو مركباته، ومنوذج تسجيل اإلعفاءات، واملعلومات اليت يتعني 

وسجل لإلعفاءات حتتفظ به األمانة، والرتتيبات الالزمة لتلقي  ،ى إعفاءتقدميها عند التسجيل للحصول عل
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التدابري اليت ختطط الختاذها  ، بشأنونشر املعلومات اليت قد تقدمها األطراف عند التصديق على االتفاقية
  من أجل تنفيذ االتفاقية؛

ا من جانب مؤمتر اللجنة أن تركز جهودها على املسائل اليت تستلزم البت فيه إىل يطلب  - ٦
توجيهات الويشمل ذلك على وجه اخلصوص وفقًا ملا تنص عليه االتفاقية، األطراف يف اجتماعه األول، 

لحصول على حتديد خمزونات الزئبق، وإجراءات تصدير واسترياد الزئبق، مبا يف ذلك احملتوى املطلوب لبشأن 
وبشأن  ،االنبعاثات ضبطل املمارسات البيئية ل، والتوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضالشهادات

الشتغال توفري الدعم لألطراف على صعيد حتديد األهداف والقيم احلدية لالنبعاثات، والرتتيبات الالزمة 
اآللية املالية، وتوقيت اإلبالغ ونسقه، والرتتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببيانات رصد قابلة للمقارنة من أجل 

  الية ملؤمتر األطراف؛املقواعد الداخلي ومشروع النظام الاالتفاقية، ومشروع تقييم فعالية 
بشأن حتديد اليت ستوضع اللجنة أن تعتمد بشكل مؤقت، التوجيهات  إىل أيضاً  يطلب  - ٧

، والتوجيهات املشار إليه العتماداخمزونات الزئبق، وإجراءات تصدير واسترياد الزئبق، مبا يف ذلك حمتوى 
اجتماعه  يف، بانتظار اعتماد مؤمتر األطراف هلا بصورة رمسية والقيم احلدية لالنبعاثات يد األهدافحتد بشأن
  ؛األول

احملددة يف  اللجنة أن تدعم أيضًا إذا أمكن، وبدون إعاقة إجناز املهام إىل كذلكيطلب    - ٨
ا أن تيسر  ،، األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أو تشجع عليهاآنفاً  ٦إىل  ٤الفقرات من  واليت من شأ

لنفاذ، ويشمل ذلك وتنفيذها بشكل فعال عند دخوهلا حيز اعلى حنو سريع دخول االتفاقية حيز النفاذ 
ا أنشطة تعدين  ةساعداملتوجيهات و التقدمي  على وجه اخلصوص ريف الذهب احلإىل البلدان، اليت توجد 

ال، الضيق النطاقو  توجيهات بشأن حتديد مصادر اإلطالقات ال، و وضع خطط العمل الوطنية اخلاصة 
توجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق، وعتبات لتحديد البادئ املووضع قوائم جرد لإلطالقات، و 

  داخلي للجنة التنفيذ واالمتثال؛النظام التوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة، و النفايات الزئبق، و 

  رابعاً 
وضع التوجيهات ويتوىل وًال أمام اللجنة، ؤ ًا من اخلرباء التقنيني، يكون مسفريق ينشئ  - ٩

يف االعتبار  اً خذآمن االتفاقية ومعاجلة مسائل أخرى ذات صلة باالنبعاثات،  ٨املطوبة مبقتضى املادة 
دف  لربنامج األمم املتحدة التابعةمن بينها شراكة الزئبق العاملية عدة، جهات اخلربات املكتسبة من  للبيئة، 

أن يعقد يطلب إىل املدير التنفيذي  امتكني مؤمتر األطراف من البت يف هذه املسائل يف اجتماعه األول، كم
من خرباء ترشحهم مناطق األمم الفريق يتكون . و فريق اخلرباء التقنيني يف أقرب فرصة ممكنةل اً اجتماع

سيا واحمليط من منطقة آخرباء ومخسة  ،دول األفريقيةالمن خرباء املتحدة اخلمسة على النحو التايل: ثالثة 
البحر منطقة من دول أمريكا الالتينية و خرباء وثالثة  الوسطى والشرقية، من دول أوروبا ناخبري و  ،اهلادئ
ودول أخرى. وجيوز للفريق أن يدعو خرباء من املؤسسات الصناعية الغربية من أوروبا خرباء وستة  ،الكارييب

  ؛هوإىل املشاركة يف عمل سامهاتواجملتمع املدين إىل تقدمي م
  خامساً 

املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل تقدمي خدمات األمانة  يطلب إىل  -١٠
  لدعم اللجنة وأنشطتها خالل الفرتة االنتقالية؛
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  سادساً 
وغريها من اجلهات القادرة أن  واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاديالدول  طلب إىلي  -١١

ا يف اإلعداد للتصديق على االتفاقية تقدم  املساعدة املالية والتقنية إىل الدول املوقعة على االتفاقية ملساعد
وتقييمات أولية لتحديد القطاعات اليت حتتاج إىل  أو قبوهلا أو املوافقة عليها، مبا يف ذلك إعداد قوائم جرد

 بناء قدرات تشريعية ومؤسسية لتنفيذ االتفاقية على حنو فعال مبجرد دخوهلالو  ،اختاذ إجراء يف إطار االتفاقية
  حيز النفاذ فيما خيص هذه الدول؛

أنشطة ضطالع بلالجملس مرفق البيئة العاملية إىل دعم الدول املوقعة على االتفاقية  يدعو  -١٢
  دف إىل تيسري التصديق املبكر على االتفاقية؛

وغريها من اجلهات القادرة أن  واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاديالدول  يناشد  -١٣
لدعم اللجنة وأنشطتها  ،تقدم مسامهات إىل الصندوق االستئماين للزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

اية الفرتة املالية اليت يُعقد فيها اشتغال االنتقالية، واألمانة املؤقتة، و خالل الفرتة  مؤمتر األطراف حىت 
  االجتماع األول ملؤمتر األطراف؛

من خالل شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة املتخذة باإلجراءات  يرحب  -١٤
  م ودعم الشراكة واملشاركة واملسامهة فيها؛وحيث مجيع الشركاء على مواصلة جهوده ،للبيئة

  سابعاً 
املبادرات القائمة والوثائق وترتيبات العمل على تأخذ يف االعتبار إىل اللجنة أن  يطلب  -١٥

وأن تستفيد منها، وفقاً املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، مبا يف ذلك املراكز اإلقليمية ذات الصلة، 
  نتقالية؛خالل الفرتة اال يف إجناز أعماهلاللمقتضى، 

  قرار بشأن الترتيبات المالية  - ٢
  ،إن املؤمتر
أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق حتدد آلية مالية تشمل الصندوق االستئماين ملرفق البيئة  إذ يالحظ

  لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية،خاصاً  اً دولي اً العاملية وبرناجم
على صك إنشاء مرفق ضرورية العاملية إلدخال أي تعديالت  مجعية مرفق البيئة يدعو  - ١

  سمح له بأداء دوره يف اآللية املالية؛تو ، تشكيلهالبيئة العاملية املعاد 
أنه يتعني على اللجنة أن تضع مذكرة تفاهم بني جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر  يقرر  - ٢

يف اآللية املالية، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف العاملية  األطراف بشأن دور الصندوق االستئماين ملرفق البيئة
  يف اجتماعه األول؛

توجيهات جمللس  ،وأن تعتمد بشكل مؤقت ،أنه يتعني على اللجنة أن تضع يقرر أيضاً   - ٣
مرفق البيئة العاملية بشأن االسرتاتيجيات العامة والسياسات وأولويات الربامج وأهلية احلصول على املوارد 

للدعم املقدم من الصندوق االستئماين ملرفق  ؤهلةاملوقائمة إرشادية بفئات األنشطة  ،الية واالستفادة منهاامل
  ذه التوجيهات بشكل رمسي يف اجتماعه األول؛مؤمتر األطراف هلاعتماد بانتظار و البيئة العاملية، 
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من مقدمة  جملس مرفق البيئة العاملية إىل أن يطبق بشكل مؤقت أي توجيهات يدعو  - ٤
  من مؤمتر األطراف؛ هااللجنة إىل حني اعتماد

اجلهات املاحنة للصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية إىل املسامهة، من خالل  يدعو  - ٥
التجديد السادس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية والتجديدات الالحقة للموارد، مبوارد مالية 

على مكني مرفق البيئة العاملية من دعم األنشطة الرامية لتيسري دخول االتفاقية حيز النفاذ إضافية تكفي لت
  وتنفيذها بشكل فعال؛حنو سريع 
اص إىل اللجنة أن تعد مقرتحًا بشأن املؤسسة املستضيفة للربنامج الدويل اخل يطلب  - ٦

  يف اجتماعه األول. الربنامج، لكي ينظر فيها مؤمتر األطرافاشتغال ذلك وتوجيهات بشأن 

  سائل المتعلقة بهيئات دولية أخرىقرار بشأن الم  - ٣
  ،إن املؤمتر

مبقررات مؤمترات األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف حركة النفايات  يرحب  - ١
واد  واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على م ،اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود

واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية  ،كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
ا االستثنائية املتزامنة الثانية واليت  عناليت صدرت  ،الثابتة لتعاون تعرب فيها عن استعدادها لاجتماعا

  والتنسيق مع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛
بالتشاور مع مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام تقصى، ىل اللجنة أن تإ يطلب  - ٢
بني االتفاقيات األربع وأن تقدم  ةاملشرتكألمهية يف اجملاالت ذات ا ةالتعاون والتنسيق احملتملسبل واستكهومل، 

  مقرتحات، حسب االقتضاء، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول؛
بالعمل الذي اضطلعت به اهليئات ذات الصلة التابعة التفاقية بازل خبصوص  يرحب  - ٣

الشروع يف العمل إلعداد مبادئ توجيهية تقنية ومنها املسائل املتعلقة بإدارة النفايات احملتوية على الزئبق، 
  لإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق؛ 

ومع مؤمتر  ،زل إىل التعاون الوثيق مع اللجنةاهليئات ذات الصلة التابعة التفاقية با يدعو  - ٤
وضع مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق، وبشأن حتديد عتبات حملتوى الزئبق يف الحقاً، لاألطراف 

النفايات، وبشأن استكمال املبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيًا لنفايات الزئبق، حسب االقتضاء، 
  رتاطات إلدارة نفايات الزئبق يف إطار اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛وبشأن وضع اش

نفايات  بإدارة املتصلة املسائلقدمي تقرير إىل اللجنة عن تأمانة اتفاقية بازل إىل  يدعو  - ٥
  لنفايات الزئبق؛ لإلدارة السليمة بيئياً  مبادئ توجيهية تقنية ووضعالزئبق، مبا يف ذلك إعداد 

ا هيئات دولية مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة أمهية ب قري  - ٦ األنشطة اليت تضطلع 
على صعيد منظمة اجلمارك العاملية ، و العمل الدولية على صعيد محاية صحة اإلنسان فيما يتعلق بالزئبق

  جتار بالزئبق ومركبات الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق اليت تشملها االتفاقية؛إلحتديد ورصد ا
ر مع اللجنة ومؤمتبصورة وثيقة إىل التعاون  ٦اهليئات املشار إليها يف الفقرة  يدعو  - ٧

  األطراف لدعم تنفيذ االتفاقية.
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  حكومة اليابانإشادة ب  - ٤
 إن املؤمتر،

وعقد اجتماعًا يف كوماموتو يومي  ،٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٩ بتاريخميناماتا  زاروقد 
  ة من حكومة اليابان،بدعوة كرمي ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١و ١٠

م احمللية يف منطقة ميناماتا من  وإذ يضع يف االعتبار املعاناة الطويلة األمد للسكان وجمتمعا
درك اجلهود اليت بذلوها إلصالح البيئة يف ة نامجة عن التلوث بالزئبق، وإذ يمشاكل صحية وبيئية خطري 

أن على اجملتمع الدويل أن يتعلم من جتارب ميناماتا ب قروإذ يياً، املنطقة وبناء جمتمعات حملية سليمة بيئ
  ،منهاخلصة والدروس املستاملذكورة آنفاً 

كوماموتو ومدينتا ميناماتا  مقاطعةوسلطات  اليابانبأن اجلهود اليت بذلتها حكومة  واقتناعًا منه
  ،أعمال املؤمتر بسالسة سرييف  كبريةرجة  توفري املرافق واملباين وغريها من املوارد قد سامهت بدلوكوماموتو 

من  كوماموتو ومدينتا ميناماتا وكوماموتو  مقاطعةو  اليابانحكومة أبدته ما قدر بالغ التقدير وإذ ي
  الوفود واملراقبني وأمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة الذين حضروا املؤمتر، ملمثليوكرم ضيافة لياقة 

كوماموتو ومدينيت ميناماتا وكوماموتو،  مقاطعةسلطات و  اليابان حلكومة امتنانهخالص يعرب عن 
ومبن ملؤمتر با حار من ترحيب أبدوهملا  ،على حنو خاص سكان ميناماتا وكوماموتوو ، الياباينلشعب لعربها، و 

  .بعمله، وملسامهتهم يف جناح املؤمتر هلم صلة
___________  


