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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
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البند ( 2ج) من جدول األعمال املؤقت*

املسائل التنظيمية :تنظيم العمل

شروح جدول األعمال املؤقت
البند 1
افتتاح االجتماع
 -1يعقد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف مركز املؤمترات الدويل يف جنيف،
 17شارع فارمييب ،جنيف ،يف الفرتة من  19إىل  23تشرين الثاين/نوفمرب  .2018ويفتتح االجتماع يف الساعة
 10:00صباح يوم االثنني  19تشرين الثاين/نوفمرب.
 -2وسيتوىل رائسة االجتماع الرئيس الذي انتخب يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،السيد مارك شاردوننس
(سويسرا) ،وذلك وفقاً للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول .
وستقدم البياانت االفتتاحية.
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البند 2
املسائل التنظيمية
(أ)

انتخاب أعضاء املكتب لفرتة ما بني الدورتني واالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف
 -4انتخب مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول أعضاء املكتب التالية أمساؤهم للعمل يف اجتماعيه األول
والثاين ،وكذلك خالل فرتة ما بني الدورتني:
الرئيس:

السيد مارك شاردوننس (سويسرا)

نواب الرئيس :السيد غريغوري ابيلي (أنتيغوا وبربودا)
السيد كاريل بالها (تشيكيا)
* .UNEP/MC/COP.2/1
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السيد سريج مويل آلوؤو آلوؤو (الغابون)
السيد ميتسوغو سايتو (الياابن)
السيد حممد خشاشنه (األردن)
السيد سيزار خواريس (املكسيك)
السيدة اتتياان رادوكانو (مجهورية مولدوفا)
السيدة نينا كرومنيري (السويد)
السيد ديفيد كابيندوال (زامبيا)
-5

وانتخب السيد ديفيد كابيندوال (زامبيا) للعمل يف منصب املقرر.

 -6ونظراً لعدم متكن السيد سيزار خواريس من إمتام فرتة تعيينه ،رشحت املكسيك السيد ميغيل أخنيل
إسبينوزا لوان ليحل حمله يف الفرتة املتبقية للعضوية.
 -7وعمالً ابلنظام الداخلي ملؤمتر األطراف ،سينتخب مؤمتر األطراف يف االجتماع الثاين من بني ممثلي
األطراف احلاضرة يف االجتماع رئيساً وتسعة نواب للرئيس يقوم أحدهم مبهمة املقرر ،ويعمل األعضاء املنتخبون
من اختتام االجتماع الثاين حىت اختتام االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك الفرتة الفاصلة بني االجتماعني.
(ب)

إقرار جدول األعمال
 -8قد ددد يود املؤمتر أن يدقر جد دددول أعمد ددالد دده اس د د د د د ددتند دداداً إىل جد دددول األعمد ددال املؤقد ددت الوارد يف الوثيقد ددة
.UNEP/MC/COP.2/1

(ج)

تنظيم العمل
-9

يعرض على مؤمتر األطراف مذكرة تصورية أعدهتا األمانة بشأن االجتماع (.)UNEP/MC/COP.2/2

 -10ويتوقع أن جيتمع مؤمتر األطراف يومياً من الساعة  10:00إىل الساعة  13:00ومن الساعة 15:00
إىل الساعة  18:00خالل الفرتة من يوم االثنني  19تشرين الثاين/نوفمرب إىل يوم اجلمعة  23تشرين الثاين/نوفمرب،
ما مل جتر أي تعديالت ضرورية على ذلك.
 -11وقد يود مؤمتر األطراف أن ينشئ ما قد يراه ضرورايً من األفرقة املصغرة وغريها من األفرقة العاملة أثناء
الدورة ،وأن حيدد والية كل منها.

البند 3
النظام الداخلي ملؤمتر األطراف
 -12اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول نظامه الداخلي .ولكن ال تزال اجلملة الثانية من الفقرة  1من
املادة  ،45والفقرة  3من املادة  45موضوعتني بني أقواس .وقد يود مؤمتر األطراف النظر يف اعتماد الفقرات
املعلقة على النحو املبني يف مرفق الوثيقة .UNEP/MC/COP.2/3

البند 4
التقرير عن واثئق تفويض املمثلني يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف
 -13تعرض على مؤمتر األطراف مذكرة أعدهتا األمانة بشأن حالة التصديق على اتفاقية ميناماات حىت 18
أيلول/سبتمرب .)UNEP/MC/COP.2/INF/14( 2018
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 -14وعمالً ابملادة  20من النظام الداخلي ،سيفحص املكتب واثئق تفويض املمثلني ،ويقدم تقريره عنها إىل
مؤمتر األطراف .ووفقاً للمادة  ،21يكون للممثلني احلق يف املشاركة يف االجتماع بصفة مؤقتة ريثما يتخذ مؤمتر
األطراف قراراً بشأن قبول واثئق تفويضهم.

البند 5
اء بشأهنا
مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو يتخذ إجر ً

 -15أعطي مؤمتر األطراف مسؤولية النظر يف عدد من املسائل يف اجتماعه الثاين ،وذلك على أساس نص
االتفاقية أو بناء على املقررات اليت اعتمدت يف االجتماع األول ( ،UNEP/MC/COP.1/29املرفق األول) ،على
النحو املبني أدانه .وترد البنود الفرعية بنفس الرتتيب الذي جاءت فيه يف جدول األعمال املؤقت ،وحسب ترتيب
املواد ذات الصلة من االتفاقية ،وال يعكس هذا ابلضرورة ترتيب أولوية النظر فيها من مؤمتر األطراف.

(أ)

اإلطالقات
 -16تنص املادة  9من االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر األطراف ،يف أقرب وقت من الناحية العملية ،توجيهات
بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ،آخذاً يف االعتبار أي فرق بني املصادر اجلديدة والقائمة،
واحلاجة إىل تقليل اآلاثر الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن ح ّد ممكن؛ وبشأن منهجية إلعداد قوائم جرد اإلطالقات.
ويف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،نظر االجتماع يف وضع هذه التوجيهات ،وشجع يف مقرره ا م،17/1-
األطراف على أن حتدد املصادر الثابتة ذات الصلة على الصعيد الوطين عمالً ابلفقرتني ( 2ب) و 3من املادة 9
يف أقرب وقت ممكن ،وأن تقدم معلومات إىل األمانة بشأن املصادر اليت دحددت على أهنا ذات أمهية.
 -17ويعرض على مؤمتر األطراف مذكرة من األمانة بشأن التوجيهات فيما يتعلق إبطالقات الزئبق
( .)UNEP/MC/COP.2/4/Rev.1واستجابة للدعوة إىل تقدمي مسامهات ،وردت تقارير من ثالثة أطراف ،حيدد
أحدها مصادر ميكن أن تكون ذات صلة ابإلطالقات .ولذلك قد يود مؤمتر األطراف أن يؤجل األعمال املتعلقة
بوضع التوجيهات إىل موعد تقدمي األطراف للتقارير الكاملة األوىل عمالً ابملادة  ،21حبلول  31كانون
األول/ديسمرب  .2021وقد ترغب األطراف يف تقدمي معلومات ذات صلة إىل األمانة عندما تصبح متاحة ،وقد
يرغب مؤمتر األطراف يف أن يعيد النظر يف هذه املسألة يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف بعد تقدمي التقارير
الكاملة.

(ب)

التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق خبالف نفاايت الزئبق
 -18تنص املادة  10من االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر األطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم
توضع مبوجب اتفاقية ابزل بشأن
بيئياً للزئبق ومرّكبات الزئبق ،آخذاً يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة َ
ُّ
التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلّص منها عرب احلدود وأي توجيه آخر ذي صلة .ونظر مؤمتر األطراف يف
اجتماعه األول يف وضع هذه املبادئ التوجيهية ،وطلب إىل األمانة إجراء مزيد من التنقيح ملشروع املبادئ التوجيهية
الذي قدم يف االجتماع.
 -19وأجرت األمانة هذا التنقيح ،ويرد يف الوثيقة
للنظر فيه واحتمال اعتماده من مؤمتر األطراف.

UNEP/MC/COP.2/5

مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة
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(ج)

نفاايت الزئبق ،وعلى وجه اخلصوص النظر يف العتبات ذات الصلة
 -20تنص املادة  11من االتفاقية على أن حيدد مؤمتر األطراف املستوايت احلدية (العتبات) ذات الصلة،
ابلتعاون مع اهليئات ذات الصلة يف اتفاقية ابزل .ونظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف هذه املسألة وأنشأ
عملية مفتوحة.
 -21ويرد يف الوثيقة  UNEP/MC/COP.2/6تقرير عن نتائج تلك العملية ،يف حني ترد يف مرفق الوثيقة
 UNEP/MC/COP.2/INF/10جتميع للمعلومات اليت قدمها اخلرباء املرشحون واليت من شأهنا أن تسهم يف حتديد
عتبات نفاايت الزئبق .وقد يود مؤمتر األطراف أن يستعرض التقدم الذي حققته العملية املفتوحة ،وأن يقرر اختاذ
املزيد من اإلجراءات ،مع مراعاة أكثر الطرائق فعالية لتحديد العتبات ذات الصلة ،مبا يف ذلك العمل اإلضايف
الالزم لتحديد عتبات لنفاايت الزئبق ،على النحو الذي حدده اخلرباء واملوصوف يف مرفق الوثيقة
.UNEP/MC/COP.2/6

(د)

التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة
 -22تنص املادة  12من االتفاقية ،املتعلقة ابملواقع امللوثة ،على أن يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن
إدارة املواقع امللوثة .ونظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف وضع هذه التوجيهات وطلب إىل األمانة أن تعد
مشروع توجيهات أويل بشأن املواقع امللوثة وتعممه إلكرتونياً على اخلرباء املرشحني ،الذين سيقدمون تعليقات إىل
األمانة .وعلى األمانة ،عند إعدادها املشروع األويل للتوجيهات ،أن تستند إىل املعلومات املقدمة من قبل والعمل
املضطلع به يف منتدايت أخرى ،وتستخدم املخطط هليكل وحمتوى التوجيهات الذي وافق عليه مؤمتر األطراف
بوصفه أساساً.
 -23ويرد يف املرفق الثاين للوثيقة  UNEP/MC/COP.2/7مشروع التوجيهات الذي أعدته األمانة ابلتشاور مع
اخلرباء املعينني .وابلنظر إىل أنه ال ميكن إجراء مرحلة التعليق الثانية املنصوص عليها يف خريطة الطريق إلعداد
مشروع التوجيهات ،قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف مشروع التوجيهات ويف احلاجة إىل مواصلة العمل عليه.

(هـ)

تشغيل اآللية املالية
 -24تنشئ املادة  13من االتفاقية آلية لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب،
وتشتمل هذه اآللية على الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية وبرانمج دويل حمدد لدعم بناء القدرات
واملساعدة التقنية ،وألغراض هذه االتفاقية ،يعمل الصندوقان بتوجيهات من مؤمتر األطراف ويدعتَربان مسؤولني
أمامه.

’‘1

مرفق البيئة العاملية
 -25اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ويف مقرره ا م 5/1-مشروع 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 .وانقش مؤمتر األطراف أيضاً مسألة مشروع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة
العاملية ،واتفق على إرجاء مواصلة النظر يف هذه املسألة إىل اجتماعه الثاين.
 -26ويعرض على مؤمتر األطراف حتديث بشأن املسائل املتعلقة ابلصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية
( ،)UNEP/MC/COP.2/8لكي ينظر فيه ابالقرتان مع تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
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يف اجتماعه الثاين ( ،UNEP/MC/COP.2/INF/3املرفق) ويف ضوء الشرط املنصوص عليه يف املادة  13من االتفاقية
أبن يستعرض مؤمتر األطراف اآللية املالية املنشأة مبوجب تلك املادة يف موعد ال يتجاوز اجتماعه الثالث ،قد
يرغب مؤمتر األطراف يف أن حيدد يف اجتماعه الثاين كيفية االضطالع بذلك ملكون الصندوق االستئماين التابع
ملرفق البيئة العاملية واملعلومات املطلوبة ملثل هذا االستعراض ،وأن يطلب من مرفق البيئة العاملية وأمانة اتفاقية ميناماات
واجلهات األخرى أن تقدم ،حسب الضرورة ،املعلومات املطلوبة للنظر يف هذه املسألة يف اجتماعه الثالث.
’‘2

الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية
 -27قرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول أن برانمج األمم املتحدة للبيئة سيستضيف الربانمج الدويل احملدد
ووافق على ترتيبات االستضافة الضرورية ،والتوجيهات املتعلقة بعمليات للربانمج الدويل احملدد ومدته ،وكذلك
اختصاصات الربانمج .وطلب مؤمتر األطراف إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقاً
استئمانياً للربانمج وينفذ ترتيبات اإلدارة.
 -28وسيعرض على مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين تقرير شامل عن الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء
القدرات واملساعدة التقنية ( ،)UNEP/MC/COP.2/9فضالً عن املبادئ التوجيهية لتقدمي الطلبات للجولة األوىل
من عملية تقدمي الطلبات إىل الربانمج الدويل احملدد ( .)UNEP/MC/COP.2/INF/16وبوجه خاص ،قد يرغب مؤمتر
األطراف يف النظر يف مسألتني بقيتا معلقتني من اجتماعه األول ومها مسألة عدم أهلية األطراف للتمويل،
واختصاصات الربانمج الدويل احملدد ،حيث تشري الفقرة  1إىل أن جملس اإلدارة يتكون من  10أعضاء ”اتبعني
لد د د“ أو ”تدرشحهم“ األطراف .ويف ضوء الشرط الذي يتطلب أن يستعرض مؤمتر األطراف اآللية املالية يف موعد
ال يتجاوز اجتماعه الثالث ،قد يرغب املؤمتر يف أن حيدد يف اجتماعه الثاين كيفية االضطالع بذلك ملكون الربانمج
الدويل احملدد من االستعراض واملعلومات املطلوبة ملثل هذا االستعراض ،وأن يطلب من جملس اإلدارة وأمانة اتفاقية
ميناماات واجلهات األخرى ،حسب الضرورة ،توفري املعلومات الالزمة للنظر يف هذه املسألة يف اجتماعه الثالث.

(و)

بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا
 -29تنص املادة  14من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق واملتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل
التكنولوجيا ،على أن ينظر مؤمتر األطراف ،حبلول موعد اجتماعه الثاين وبعده على أساس منتظم ،يف املعلومات
عن املبادرات القائمة والتقدم احملرز فيما يتعلق أبنواع التكنولوجيا البديلة؛ وأن ينظر يف احتياجات األطراف من
أنواع التكنولوجيا البديلة ،وال سيما األطراف من البلدان النامية؛ وأن حيدد التحدايت اليت تواجهها األطراف يف
نقل التكنولوجيا ،ال سيما األطراف من البلدان النامية.
 -30واستجابة للنظر يف هذه املسألة يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،التمست األمانة املقرتحات والتقارير
بشأن تلك املسائل من األطراف وغريها من اجلهات املعنية ،وأعدت مذكرة عن ذلك ()UNEP/MC/COP.2/10
ومذكرة تتضمن جتميعاً ملا ورد من مسامهات ( .)UNEP/MC/COP.2/INF/5وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف
املعلومات اليت قددمت ،وأن يوجه انتباه األطراف واجلهات املعنية ،ال سيما تلك اليت توفر بناء القدرات واملساعدة
التقنية ،إىل أشكال التكنولوجيا البديلة ،واملبادرات احلالية واألنشطة املذكورة يف اإلفادات ،وكذلك إىل االحتياجات
والتحدايت املبينة فيها .وقد يرغب مؤمتر األطراف أيضاً يف مواصلة النظر يف هذه املسألة يف اجتماعه الرابع ،آخذاً
يف االعتبار أي إفادات وتقارير أخرى ترد من األطراف فضالً عن املعلومات اليت قدمتها اجلهات املعنية األخرى،
ومجعتها األمانة ،أو أبلغت عنها األطراف مبوجب املادة .21

5

UNEP/MC/COP.2/1/Add.1

(ز)

جلنة التنفيذ واالمتثال
 -31تنشئ املادة  15من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق ،آلية ،تشمل جلنة بصفة هيئة فرعية اتبعة ملؤمتر األطراف،
لتعزيز تنفيذ االتفاقية واستعراض االمتثال جلميع أحكامها .ويف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،انتخب املؤمتر
األعضاء األوائل يف اللجنة الذي بلغ عددهم  15عضواً ،واجتمع هؤالء مرة واحدة خالل الفرتة الفاصلة بني
االجتماعني ،وذلك يف جنيف يومي  29و 30أاير/مايو .2018
 -32ويعرض على مؤمتر األطراف تقرير االجتماع األول للجنة التنفيذ واالمتثال (،UNEP/MC/COP.2/11
املرفق) ،وتضمن التقرير يف التذييل األول نص النظام الداخلي الذي أعدته اللجنة ،والذي يعرض وفقاً للفقرة 5
من املادة  15على مؤمتر األطراف للموافقة عليه يف اجتماعه الثاين .وقد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف تقرير
اللجنة ،واملوافقة على النظام الداخلي للجنة التنفيذ واالمتثال.

(ح)

التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية
 -33تدعو عدة أحكام من االتفاقية إىل التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية .وبوجه خاص ،حتدد
املادة  16أنه ينبغي ملؤمتر األطراف يف معرض حبثه للقضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة أن يقوم ابلتشاور والتعاون
مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة ،وفقاً للمقتضى ،وبتعزيز
التعاون وتبادل املعلومات مع تلك املنظمات وفقاً للمقتضى.
 -34وترد املعلومات املتعلقة ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية يف مذكرة األمانة عن
تلك املسألة ( ،)UNEP/MC/COP.2/12اليت تتضمن يف مرفقها معلومات مستكملة عن األنشطة اليت تنفذها
منظمة الصحة العاملية فيما يتعلق ابالتفاقية .وقد يود مؤمتر األطراف أن يطلب إىل األمانة أن تواصل عمليات
التعاون والتآزر النشطة بشأن املسائل املتصلة ابلصحة مع املنظمات احلكومية الدولية املعنية ،وال سيما منظمة
الصحة العاملية ،ومنظمة العمل الدولية ،وأن ينظر يف األشكال اليت قد يتخذها هذا التعاون وكيفية تنفيذه.
 -35وقد يود مؤمتر األطراف أيضاً أن حييط علماً بعمل منظمة الصحة العاملية ،وال سيما عملها املتعلق
ابلتوجيهات الرامية إىل معاجلة اجلوانب الصحية يف سياق وضع خطط العمل الوطنية بشأن تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق ) ،(UNEP/MC/COP.2/INF/17وأن يوصى ابستخدام وثيقة التوجيهات عند وضع خطط العمل
الوطنية هذه.

(ط)

تقييم الفعالية
 -36تنص املادة  22من االتفاقية على إجراء تقييمات لفعاليتها .ويف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،اعتمد
املؤمتر يف مقرره ا م 9/1-خريطة طريق لوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر الطراف ببياانت رصد مقارنة ،وعناصر إطار
لتقييم الفعالية مبوجب املادة  .22وتشمل خريطة الطريق اجتماعاً مباشراً لفريق خرباء خمصص من أجل إعداد
مشروع تقرير يشمل املخطط العام إلطار تقييم الفعالية وخطته وعناصره .وبناء على ذلك ،اجتمع فريق اخلرباء
املخصص يف أواتوا يف الفرتة من  5إىل  9آذار/مارس .2018
 -37ويرد تقرير عن خمطط إطار تقييم الفعالية وخطته وعناصره يف مذكرة األمانة الصادرة هبذا الشأن
( ،)UNEP/MC/COP.2/13اليت تتضمن يف مرفقها توصيات فريق اخلرباء .ويرد تقرير فريق اخلرباء املخصص يف مرفق
الوثيقة  ،UNEP/MC/COP.2/INF/8يف حني تتضمن الوثيقة  UNEP/MC/COP.2/INF/15جتميعاً للتعليقات اليت
قدمت بشأن مشروع التقرير الذي أعده الفريق .وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف التوصيات والتعليقات املذكورة
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أعاله .وقد يود أيضاً أن يطلب إىل فريق اخلرباء املخصص أن يواصل عمله وأن يستعرض توصياته ،مع مراعاة
املسائل اليت أثريت والتوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين ،وأن يقدم تقريراً يتضمن املزيد من
التفاصيل عن الرتتيبات املقرتحة فيما يتعلق ببياانت رصد قابلة للمقارنة وعناصر إطار لتقييم الفعالية لكي ينظر
فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث.
(ي)

القواعد املالية
 -38اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ومبقرره ا م 10/1-نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له وألي هيئة
فرعية قد ينشئها ،وكذلك األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة .وال تزال هناك نصوص حماطة أبقواس يف
الفقرة ( 3ه) من املادة  5من القواعد املالية ،ويف الفقرتني  2و 5من مرفق القواعد املالية .وقد يود مؤمتر األطراف
أن ينظر يف النصوص الواردة بني أقواس ( ،UNEP/MC/COP.2/14املرفق) هبدف اعتماد نص هنائي.

(ك)

األمانة
 -39ويف االجتماع األول ملؤمتر األطراف ،ويف مقرره ا م ،11/1-طلب املؤمتر إىل املدير التنفيذي لربانمج
األمم املتحدة للبيئة أن يؤدي وظائف أمانة اتفاقية ميناماات ،على أن يتم ذلك يف البداية عن طريق أمانة لالتفاقية
مقرها يف جنيف؛ وقرر أن يستعرض يف اجتماعه الثاين الرتتيبات التنظيمية ،مبا يف ذلك املوقع ومسامهة البلد
املضيف ،وفقاً لروح العرض الذي قدمته حكومة سويسرا الستضافة األمانة الدائمة؛ وطلب أن تقوم األمانة ،يف
انتظار ذلك ،مبواصلة التعاون والتنسيق ،حسب االقتضاء ،مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى ،مبا فيها أمانة
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل( )1والوحدات املعنية من برانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل االستفادة الكاملة
من اخلربات والدراية العملية ذات الصلة.
 -40وتعرض على مؤمتر األطراف م ددذكرة من األم ددان ددة بشد د د د د د د ددأن اس د د د د د ددتعراض الرتتيب ددات التنظيمي ددة ل م ددان ددة
( ،)UNEP/MC/COP.2/15/Rev.1واإلض د د د ددافة امللحقة هبا اليت تتض د د د ددمن يف مرفقها مش د د د ددروع مقرر اقرتحه املكتب
ويعكس االتفدداق الددذي توص د د د د د د ددل إليدده مؤمتر األطراف يف اجتمدداعدده األول بش د د د د د د ددأن عندداص د د د د د ددر ترتيبددات األمددانددة
( )UNEP/MC/COP.2/15/Add.1وتعرض على مؤمتر األطراف أيض داً رس ددالة من رئيس ددة س ددويس درا ،الس دديدة دوريس
لواتر ،تؤكد مض ددمون العرض الذي قدمته حكومة س ددويسد درا ( ،UNEP/MC/COP.2/INF/4املرفق) ،وتقرير مرحلي
عن أنشطة األمانة يف الفرتة الفاصلة بني اجتماعي مؤمتر األطراف ) ،(UNEP/MC/COP.2/17ويتضمن معلومات
عن التعاون والتآزر بني أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واس د د د د د ددتكهومل وأمانة اتفاقية ميناماات؛ واملعلومات اليت طلبها
املكتب بش د ددأن اخلدمات املختلفة اليت تقدمها األمانة ،وكيف ميكن ش د د دراء اخلدمات املختلفة من أمانة اتفاقيات
ابزل وروتردام واسد ددتكهومل أو تقامسها مع هذه األمانة ،والكيفية اليت سد ددتوثر هبا عمليات الش د دراء تلك على ميزانية
اتفاقية ميناماات ) ،(UNEP/MC/COP.2/INF/7وتقرير من أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واسد ددتكهومل بشد ددأن أنشد ددطة
التعاون مع أمانة اتفاقية ميناماات يف جماالت االهتمام املش د د د د د ددرتك ) .(UNEP/MC/COP.2/INF/11وقد يود مؤمتر
األطراف أن حييط علماً ابملعلومات املقدمة يف الواثئق اليت عرضددت عليه لكي ينظر فيها .قد يود أيض داً أن يعتمد
مشددروع املقرر بشددأن العناصددر الرئيسددية الثالثة لرتتيبات األمانة ،على النحو الذي اقرتحه املكتب ،وأن ينشددئ فريق
اتصال للنظر يف تفاصيل تلك الرتتيبات والتعاون مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل.
( )1أمانة اتفاقية ابزل بشد د د ددأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء
املوافقة املسد د د د ددبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية ،واتفاقية اسد د د د ددتكهومل بشد د د د ددأن
امللواثت العضوية الثابتة.
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(ل)

انبعااثت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت
 -41نظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف مسألة انبعااثت الزئبق املتصلة ابحلرق املكشوف للنفاايت،
ويف مقرره ا م ،14/1-دعا األطراف وغريها من الكياانت واملنظمات املهتمة إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات
عن ذلك .وكذلك طلب إىل األمانة ن تواصل جتميع املعلومات عن تلك املسألة ،وال سيما من البلدان النامية
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،مبا يف ذلك املعلومات املستمدة من قوائم اجلرد والتقييمات األولية
ملينامااتِ ،
ومعامالت االنبعاث والقياسات احلقيقية لالنبعااثت اليت تقدمها األطراف ،وأي معلومات ذات صلة
تضعها مؤمترات األطراف يف اتفاقييت ابزل واستكهومل ،وأن تقدم تلك املعلومات إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه
الثاين لكي ينظر يف ضرورة اختاذ مزيد من اإلجراءات.
 -42واستجابة لتلك الطلبات ،أعدت األمانة مذكرة بشأن هذه املسألة ) ،(UNEP/MC/COP.2/16فضالً عن
وثيقة تتضمن جتميعاً للمعلومات الواردة ( ،UNEP/MC/COP.2/INF/6املرفق) .وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر
يف املعلومات اليت قدمت ،وأن يطلب إىل األمانة ،ابلنظر إىل العدد احملدود من التقارير الواردة هبذا اخلصوص،
مواصلة جتميع املعلومات عن هذه املسألة من األطراف واجلهات املعنية األخرى ،فضالً عن املعلومات املستقاة من
نظر املؤمتر عموماً يف قوائم اجلرد املتاحة .وقد يود أيضاً أن يطلب إىل األمانة مواصلة التعاون يف املسألة مع أمانة
اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل ،وإفادة املؤمتر مبا يستجد من معلومات هبذا الصدد يف اجتماعه الثالث.

البند 6
برانمج العمل وامليزانية
 -43وافق مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ومبوجب مقرره ا م 15/1-على برانمج عمل األمانة وميزانيتها
للفرتة  .2019-2018وطلب أيضاً 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 .وطلب مؤمتر األطراف كذلك إىل
األمني التنفيذي أن يقدم يف اجتماعه الثاين ،معلومات مستكملة بشأن برانمج العمل والتنفيذ ،وعند االقتضاء
تقديرات لتكاليف اإلجراءات اليت تنطوي على آاثر يف امليزانية ومل تكن متوقّعة يف برانمج العمل األول ،لكنها
أدرجت يف مشاريع مقررات مقرتحة قبل اعتماد مؤمتر األطراف لتلك املقررات ،وابلتايل ترتتب عليها آاثر يف
امليزانية يف الفرتة األوىل من فرتات السنتني.
 -44واستجابة لذلك الطلب ،أعدت األمانة مذكرة معلومات مستكملة عن برانمج العمل وامليزانية املقرتحني
لفرتة الس د د ددنتني  ،)UNEP/MC/COP.2/18( 2019-2018جنباً إىل جنب مع ص د د ددفائح تفاص د د دديل وقائع برانمج
العمل وامليزانية ( .)UNEP/MC/COP.2/INF/9ويعرض على مؤمتر األطراف أيضداً تقرير مرحلي عن أنشددطة األمانة
يف الفرتة الفاصد د د د ددلة بني اجتماعي مؤمتر األطراف ( .)UNEP/MC/COP.2/17وتشد د د د ددمل الواثئق األخرى املتصد د د د ددلة
أبعمال األمانة وتقدمي الدعم ل طراف مذكرات من األمانة بشد د د د ددأن التعاون مع منظمة الصد د د د ددحة العاملية ومنظمة
العمل الدولية ( ،)UNEP/MC/COP.2/12وتقريراً عن أنشددطة اهليئات الدولية املعنية (،)UNEP/MC/COP.2/INF/2
واملعلومات اإلض ددافية اليت يطلبها املكتب بش ددأن اخلدمات احملتملة اليت ميكن أن تش درتيها أمانة اتفاقية ميناماات من
أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واس د د د د ددتكهومل ،والتكاليف املرتبطة هبا ( ،)UNEP/MC/COP.2/INF/7وتقريراً من أمانة
اتفاقيات ابزل وروتردام واس د د د ددتكهومل عن أنش د د د ددطة التعاون مع أمانة اتفاقية ميناماات يف جماالت االهتمام املش د د د ددرتك
( ،)UNEP/MC/COP.2/INF/11وعن أنش د ددطة الربانمج اخلاص لدعم التعزيز املؤسد د دس د ددي على الص د ددعيد الوطين من
أجل تنفيذ اتفاقيات ابزل وروتردام واسددتكهومل ،واتفاقية ميناماات بشددأن الزئبق ،والنهج االسدرتاتيجي لادارة الدولية
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للمواد الكيميائية ( ،)UNEP/MC/COP.2/INF/12وتقريراً عن األنش د د د ددطة املض د د د ددطلع هبا يف إطار برانمج الشد د د د دراكة
العاملية للزئبق ( ،)UNEP/MC/COP.2/INF/13ومعلومات مستكملة عن النهج االسرتاتيجي لادارة الدولية للمواد
الكيميائية (.)UNEP/MC/COP.1/INF/14
 -45وقد يود مؤمتر األطراف أن يناقش امليزانية ويعتمد مقرراً هبذا الشأن .وإذا قرر مؤمتر األطراف أال يعقد
اجتماعه الثالث يف العام  ،2019يلزم أن يتناول املقرر املتعلق بربانمج العمل وامليزانية أيضاً فرتة السنتني 2020
– ،2021لكي تتمكن األمانة من مواصلة عملها يف العام .2020

البند 7
مكان وموعد انعقاد االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف
 -46وفقاً للمادة  3من النظام الداخلي ،تعقد اجتماعات األطراف يف مقر األمانة ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف
خالف ذلك أو تتخذ األمانة ترتيبات مناسبة أخرى ابلتشاور مع األطراف .وتنص املادة  4من النظام الداخلي
على أن يعقد االجتماعان العاداين الثاين والثالث ملؤمتر األطراف سنوايً ،ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
وعلى ذلك ،قد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف مكان وموعد انعقاد اجتماعه الثالث.

البند 8
مسائل أخرى
 -47قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف مسائل أخرى تدثار أثناء االجتماع .وقد يود النظر ،يف مجلة أمور
منها ،عملية استعراض املرفقني ألف وابء من االتفاقية ،عمالً ابلفقرة  8من املادة  ،4والفقرة  10من املادة .5

البند 9
اعتماد التقرير

 -48سيددعى مؤمتر األطراف إىل حبث واعتماد التقرير عن أعمال اجتماعه الثاين ،الذي يعده املقرر ،وذلك
يف جلسة عامة تعقد يوم اجلمعة  23تشرين الثاين/نوفمرب ،مع إدخال أية تعديالت قد تكون ضرورية .ووفقاً
املقرر ،بدعم من األمانة ،إبعداد
للممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة ،قد يود االجتماع أن يتفق على أن يقوم ّ
اجلزء من التقرير املتعلق ابجللسات العامة اليت تعقد يف اليوم األخري من االجتماع ،وإضافته إىل تقرير االجتماع يف
إطار السلطة املمنوحة لرئيس املكتب .وسيعمم التقرير النهائي لالجتماع بعد اختتام االجتماع.

البند 10
اختتام االجتماع
 -49يتوقع أن خيتتم االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف أعماله حبلول الساعة  18:00من يوم اجلمعة  23تشرين
الثاين/نوفمرب .2018
____________
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