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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 فيها ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 

 األمانة: بشأهنا تخذ إجراء  أو ي

 استعراض الرتتيبات التنظيمية لألمانة
 مذكرة من األمانة

األمانة، إىل أن األمانة بشأن  1/11-أشار مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، يف مقرره ا م -1
تنص على أن يؤدي  2٤من املادة  3من االتفاقية؛ وأشار إىل أن الفقرة  2٤من املادة  1أنشئت مبقتضى الفقرة 

املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانة لالتفاقية؛ ورحب ابلعرض الذي قدمته حكومة سويسرا 
 .تقدمي مسامهة سنوية من البلد املضيف قدرها مليون فرنك سويسريالستضافة األمانة يف جنيف و 

ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن يؤدي وظائف  -2
يف  األمانة، على أن يتم ذلك يف البداية عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات املوجودة يف جنيف؛ وقرر أن يستعرض

اجتماعه الثاين الرتتيبات التنظيمية، مبا يف ذلك املوقع ومسامهة البلد املضيف، وفقًا لروح العرض الذي قدمته 
حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة؛ وطلب أن تواصل األمانة، يف األثناء، التعاون والتنسيق، حسب 

ها أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت االقتضاء، مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، مبا في
اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 

لثابتة، بشأن امللواثت العضوية ا ستكهوملاومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية 
والوحدات ذات الصلة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة، من أجل االستفادة الكاملة من اخلربات والدراية ذات 

 الصلة. ويستنسخ النص الكامل للمقرر يف مرفق هذه املذكرة.
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أمانة يئة املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للب أنشأوعند اختتام االجتماع األول ملؤمتر األطراف،  -3
، وإنشاء أماكن العمل يف األمانة، جديداً  إنشاء األمانة بوصفها كياانً اإلنشاء ومشلت خطوات اتفاقية ميناماات. 

االستئمانية لالتفاقية، والشروع يف تنفيذ برانمج عمل ، وإنشاء الصناديق وتصنيفها وإجياد الوظائف يف األمانة
األمانة، وإرساء التعاون والتنسيق مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى، مبا فيها أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام 

 واستكهومل والوحدات ذات الصلة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة.
ر التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة رسالًة من رئيسة ، تسلم املدي201٧ويف كانون األول/ديسمرب  -٤

سويسرا يف ذلك الوقت، السيدة دوريس لواثرد، تؤكد مضمون العرض املقدم من حكومة سويسرا أثناء االجتماع 
 الرسالة األصلية، اليت تؤكد عناصر تستنسخاألول ملؤمتر األطراف، الستضافة أمانة اتفاقية ميناماات يف جنيف. و 

  .UNEP/MC/COP.2/INF/4العرض السويسري، يف الوثيقة 
على أن يعمل  2018أيلول/سبتمرب  1٤و 13ووافق املكتب يف اجتماعه الذي عقد يف جنيف يومي  -5

رئيس مؤمتر األطراف مع أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل يف وضع وثيقة معلومات 
على طلب املكتب، )أ( خمتلف اخلدمات اليت تقدمها أمانة اتفاقية ميناماات، )ب( كيف ميكن شراء تتضمن، بناًء 

خمتلف اخلدمات من أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل أو تقامسها معها، يف حال قرر ذلك مؤمتر األطراف، 
 وترد تلك املعلومات يف الوثيقة ية ميناماات.)ج( كيف ستؤثر هذه املشرتايت أو اخلدمات املشرتكة على ميزانية اتفاق

UNEP/MC/COP.2/INF/7. 
 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف

يف مسألة األمانة واستعراض الرتتيبات التنظيمية، مبا يف ذلك املوقع ومسامهة  قد يرغب املؤمتر يف النظر -6
 .1/11-، وفق ما هو مقرر يف املقرر ا مالبلد املضيف
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 املرفق
 األمانة: 1/11-م ا املقرر

 األطراف، مؤمتر إن
 االتفاقية، من 2٤ املادة من 1 الفقرة مبوجب األمانة إنشاء يالحظ إذ
 األمم لربانمج التنفيذي املدير يؤدي أن على تنص االتفاقية من 2٤ املادة من 3 الفقرة أن إىل يشري إذ

 لالتفاقية، األمانة وظائف للبيئة املتحدة
 للبلد السنوية وابملسامهة جنيف يف األمانة الستضافة سويسرا حكومة قدمته الذي ابلعرض يرحب وإذ

 سويسري، فرنك ليونم وقدرها املضيف
 العام، االستئماين للصندوق ستخصص املضيف البلد مسامهة من املائة يف 60 نسبة أن يقرر - 1

 ؛النامية البلدان من املندوبني سفر لدعم اخلاص االستئماين للصندوق املائة يف ٤0 نسبة ستخصص بينما
 يتم أن على األمانة، وظائف يؤدي أن للبيئة املتحدة األمم لربانمج التنفيذي املدير إىل يطلب  - 2

 ؛جنيف يف املوجودة ميناماات اتفاقية طريق أمانة عن البداية يف ذلك
 املضيف، البلد ومسامهة املوقع ذلك يف مبا التنظيمية، الرتتيبات الثاين اجتماعه يف يستعرض أن يقرر - 3

 ؛(1)الدائمة األمانة الستضافة سويسرا حكومة قدمته الذي العرض لروح وفقاً 
 اجلهات مع االقتضاء، حسب والتنسيق، التعاون مبواصلة ذلك، انتظار يف األمانة، تقوم أن يطلب - ٤

 املتحدة األمم برانمج من املعنية والوحدات واستكهومل وروتردام ابزل اتفاقيات أمانة فيها مبا األخرى، املعنية الفاعلة
 .الصلة ذات العملية والدراية اخلربات من الكاملة االستفادة أجل من للبيئة

______________ 
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