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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق

 االجتماع الثاين
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

*من جدول األعمال املؤقت )ك( 5البند 
 

نظر ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
 األمانة: بشأهنا تخذ إجراء  فيها أو ي

 استعراض الرتتيبات التنظيمية لألمانة
 مذكرة من األمانة

 إضافة
، طلب رئيس مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق إىل أعضاء املكتب 2018 يف حزيران/يونيه -1

التشاور يف مناطقهم بشأن اقرتاح قدمته جمموعة من البلدان من إحدى اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة املمثلة 
ر األطراف على تفاصيل ترتيبات يف املكتب. واهلدف من االقرتاح هو تركيز املناقشات يف االجتماع الثاين ملؤمت

إعادة فتح املناقشات، إن أمكن، بشأن النقاط الثالث الرئيسية اليت نوقشت ووافق عليها مؤمتر  األمانة وتفادي
األطراف يف اجتماعه األول، وهي أمانة قائمة بذاهتا، وموقع األمانة يف جنيف، ومسامهة البلد املضيف السنوية 

 ويسري.مليون فرنك س 1البالغة 
مناقشة هذه  2018أيلول/سبتمرب  1٤و 13وواصل املكتب يف اجتماعه الذي عقد يف جنيف يومي  -2

 املسألة ووافق على االقرتاح.
وعقب ذلك االتفاق، طلب املكتب إىل األمانة أن تتيح هذه املذكرة، اليت أعدها الرئيس ابسم املكتب،  -3

 ذلك مشروع مقرر اقرتحه املكتب. مع مدخالت من األمانة على النحو املطلوب، مبا يف
 الرتتيبات التنظيمية ألمانة اتفاقية ميناماات

يتضمن مرفق هذه املذكرة مشروع املقرر الذي اقرتحه املكتب والذي يبني االتفاق الذي توصل إليه مؤمتر  -٤
من هذه املذكرة. ويود املكتب  1األطراف يف اجتماعه األول بشأن العناصر الرئيسية الثالث املذكورة يف الفقرة 
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اف ينبغي أن ينصب على تفاصيل ترتيبات األمانة أن يؤكد أن تركيز املناقشات يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطر 
وعلى التعاون مع أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية 
روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف 

على أن يعمل الرئيس مع  لتجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة. ووافق املكتب أيضا  ا
أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل يف وضع وثيقة معلومات تتضمن، بناء  على طلب 

دمات من خمتلف اخلتفاقية ميناماات، )ب( كيف ميكن شراء املكتب، )أ( خمتلف اخلدمات اليت تقدمها أمانة ا
أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل أو تقامسها معها، يف حال قرر ذلك مؤمتر األطراف، )ج( كيف ستؤثر 

 هذه املشرتايت أو اخلدمات املشرتكة على ميزانية اتفاقية ميناماات. 
 رافاإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األط

على غرار مشروع املقرر الوارد يف مرفق هذه املذكرة، على النحو  مقررا   يعتمدقد يود مؤمتر األطراف أن  -5
الذي اقرتحه املكتب، وأن ينشئ فريق اتصال للنظر يف تفاصيل ترتيبات األمانة والتعاون مع أمانة اتفاقيات ابزل 

 وروتردام واستكهومل.
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 املرفق
 : األمانة[XX]/٢-م ا

 مؤمتر األطراف، إن
 بشأن األمانة، 1/11-إىل مقرره ا م إذ يشري

أن املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة يؤدي وظائف األمانة، على النحو املطلوب  وإذ يالحظ
 ،1/11-يف املقرر ا م
رحب مبسامهة البلد املضيف السنوية يقبول عرض حكومة سويسرا الستضافة األمانة يف جنيف، و  يقرر

مليون فرنك سويسري، موزعة  على النحو احملدد يف القواعد املالية ملؤمتر األطراف يف  1من حكومة سويسرا البالغة 
 ،اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق وهيئاته الفرعية وأمانة االتفاقية

أن يواصل أتدية وظائف األمانة لالتفاقية عن إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة  يطلب
 يف جنيف. يقع مقرهاتفاقية ميناماات الطريق أمانة 
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