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املسائل التنظيمية :تنظيم العمل

مذكرة تصورية لالجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
مذكرة من األمانة
تتشرف األمانة بأن تقدم ،يف مرفق هذه املذكرة ،مذكرة تصورية بشأن االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،أعدها رئيس مؤمتر األطراف.
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املرفق
مذكرة تصورية أعدها رئيس مؤمتر األطراف
 -1يف املذكرة التصورية هذه أود أن أغتنم الفرصة لكي أعرض بعض التوقعات العامة لالجتماع الثاين ملؤمتر
األطراف ،الذي سوف أتوىل رئاسته .وقد وضعت هذه التوقعات بالتشاور مع املكتب ،ومع اجملموعات اإلقليمية
من خالل املكتب ،ويسرين أن أتقامسها مع مجيع أصحاب املصلحة فيما نستعد لالجتماع القادم.
 -2وسيوفر االجتماع الثاين ،الذي يعقد بعد أكثر من  12شهرا من األول ،فرصة لتعزيز التقدم احملرز يف
اجتماع العام املاضي ،وإلحراز املزيد من التقدم بشأن عدد من املسائل اجلارية .ومن املتوقع أن تكون هناك حاجة
إىل بذل جهد كبري بشأن املسائل الرئيسية يف وضع النظام الداخلي الجتماعاتنا ،اليت تنص على أن يعقد
االجتماعان الثاين والثالث ،على التوايل ،بعد سنة أو سنتني من االجتماع األول ،وبعد ذلك تعقد اجتماعات
عادية مرة كل سنتني.
 -3ويف االجتماع األول ،اختذنا قرارات هامة من أجل التنفيذ املتواصل لالتفاقية ،مبا يف ذلك تقدمي توجيهات
بشأن تشغيل الربنامج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية ومدته واختصاصاته ،وتقدمي توجيهات
إىل مرفق البيئة العاملية بشأن اسرتاتيجيات شاملة وسياسات وأولويات برناجمية ،وأهلية احلصول على موارد مالية
واستخدامها ،من بني أمور أخرى .و خ
اختذت إجراءات إضافية ضرورية على صعيد انتخاب أول أعضاء للجنة
التنفيذ واالمتثال .وبت مؤمتر األطراف يف مسألة النظام الداخلي والقواعد املالية له وهليئاته الفرعية ،وبقيت املسائل
املعلقة فقط اليت تركت بني أقواس معقوفة .واعتمدنا العديد من الوثائق التوجيهية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق مبصادر
إمدادات بالزئبق والتجارة فيه ،وكذلك انبعاثات الزئبق ،ومرفق البيئة العاملية بصفته كيانا لآللية املالية .كذلك
أصدرنا تكليفات إلجناز العمل فيما بني الدورات بشأن عدد من املسائل ،مبا يف ذلك التخزين املؤقت والنفايات،
واخلطوات الالزمة للتحضري لتقييم الفعالية على النحو املطلوب مبوجب املادة  .22ويف االجتماع األول ،رحب
مؤمتر األطراف أيضا بالعرض الذي قدمته حكومة سويسرا الستضافة أمانة االتفاقية يف جنيف ،إىل جانب مسامهة
سويسرا السنوية البالغة  1مليون فرنك سويسري بوصفها البلد املضيف ،وطَلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم
املتحدة للبيئة االضطالع مبهام األمانة بداية من خالل أمانة اتفاقية ميناماتا املوجودة يف جنيف .وقرر املؤمتر أيضا
أن يستعرض الرتتيبات التنظيمية يف اجتماعه الثاين.
 -4ويف االجتماع املقبل ،يتعني إجناز املزيد من العمل بشأن طائفة من املسائل اليت عرضت يف االجتماع
األول ،مع مواصلة النظر يف املسائل املعلقة اليت تشمل النظام الداخلي ،والقواعد املالية ،ومذكرة التفاهم مع مرفق
البيئة العاملية ،وبعض األحكام اخلاصة بالربنامج الدويل احملدد .وستناقَش مسألة العمل التقين اجلاري ،وال سيما
إعداد مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت ،وحتديد عتبات للنفايات ،والعمل على وضع توجيهات بشأن إدارة
املواقع امللوثة ،بغية مواصلة النظر فيها من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث .وسينظر مؤمتر األطراف ،يف
اجتماعه الثاين ،أيضا يف تقرير فريق اخلرباء املخصص املعين بتقييم الفعالية ويقرر بشأن العمل اإلضايف ،إن وجد،
الضروري لتوفري إطار لتقييم فعالية اتفاقية ميناماتا .وسينظر يف املعلومات املتعلقة بإطالقات الزئبق إىل الرتبة أو
املياه وبانبعاثات الزئبق من احلرق املكشوف للنفايات ،وكذلك املعلومات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة التقنية
ونقل التكنولوجيا .وسيستعرض مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين ،وفقا للقرار الذي يتخذه االجتماع األول ،أيضا
الرتتيبات التنظيمية لألمانة ،وتعديالت امليزانية ذات الصلة ،والنظام الداخلي املقرتح للجنة التنفيذ واالمتثال.
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 -5إنين أنظر إىل اجتماعنا الثاين على أنه فرصة ممتازة لتعزيز العمل الذي بدأ ،والبناء على التقدم احملرز حىت
اآلن .وسوف متنح اإلحاطات التقنية املشاركني إمكانية زيادة معارفهم خبصوص جمموعة متنوعة من املواضيع اهلامة.
وأتوقع أن يكون االجتماع الثاين مبثابة اجتماع عمل مركز ،ولذلك فإنين أشجع مجيع الوفود على إجراء مناقشات
متهيدية سابقة له ،مبا يف ذلك مشاورات إقليمية ومناقشات ثنائية .وقد قرر املكتب عدم إنشاء جلنة جامعة يف
االجتماع الثاين ،وفقا للممارسة املتبعة يف االتفاقيات األخرى يف جمال املواد الكيميائية والنفايات .ويف الواقع فإن
سبب إنشاء اللجنة اجلامعة يف االجتماع األول هو هتيئة مكان  -كبديل للجنة تفاوض حكومية دولية  -ميكن
فيه لغري األطراف أن تشارك بصورة كاملة يف إجناز األعمال اليت يتعني إجنازها يف االجتماع األول .أما يف االجتماع
الثاين فنحن ندخل يف املرحلة العادية من عمر االتفاقية ،ومل نعد حباجة إىل جلنة جامعة لتقوم بعملنا.
 -6وسيفتتح االجتماع الثاين يف صباح االثنني  19تشرين الثاين/نوفمرب .وبعد اجللسة االفتتاحية سوف تتاح
للمجموعات اإلقليمية ،وكذلك لفرادى األطراف واملراقبني ،عند الطلب ،الفرصة لإلدالء ببيانات افتتاحية قصرية.
وحيدونا األمل يف أن نتمكن من االنتقال على وجه السرعة من اجللسة االفتتاحية إىل املناقشات املوضوعية يف
اجللسة العامة.
 -7وأتوقع أن تعقد مناقشات األسبوع يف جلسة عامة بشكل رئيسي ولكن أيضا يف جمموعات صغرية
حسب احلاجة ،وال سيما الستخالص نتائج االجتماع .إنين أعتزم إهناء املسائل اليت ال تتطلب قرارا رمسيا يف
اجللسة العامة عن طريق موجز ،وبيان ذلك يف تقرير االجتماع .أما املسائل اليت ال ميكن الوصول إىل اتفاق بشأهنا
يف اجللسة العامة فستحال إىل أفرقة اتصال .ووفق مناقشات املكتب فإنين أعتزم إنشاء فريقي اتصال معنيني بتقييم
الفعالية وباملسائل التقنية والتمويل ،وكذلك فريق أو فريقني معنيني باملسائل املؤسسية واملسائل املتعلقة بامليزانية ،مبا
يف ذلك مسائل األمانة .وحيدوين األمل يف أن نتمكن من إنشاء أفرقة االتصال األوىل منذ صباح يوم االثنني من
أجل إتاحة أقصى قدر ممكن من الوقت إلجناز عملها اهلام .وسريأس أفرقة االتصال رؤساء مشاركون اعتزم عند
اختيارهم كفالة التمثيل العادل للمجموعات اإلقليمية .ونظرا لصغر حجم بعض الوفود فإنه سيجري ،قدر
املستطاع ،التقليل إىل أدىن حد ممكن من عدد االجتماعات اليت تعقد بشكل متزامن.
 -8وآمل بل وأتوقع أنه حبلول هناية االجتماع الثاين سيكون لدينا حل لعدد من املسائل املعلقة ،مبا يف ذلك
إجياد حل دائم لرتتيبات األمانة .وأتوقع أن نتمكن من إحراز تقدم جيد بشأن املسائل التقنية ،ال سيما تلك اليت
مكنت فرتة تقدمي التعليقات اخلاصة هبا من إجياد حل للمسائل خالل فرتة ما بني الدورات .وإنين أتطلع إىل فرصة
العمل معكم مجيعا يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب املقبل ،واملشاركة يف املناقشات القوية بروح من التعاون الودي
للتأكد من أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تواصل إحراز تقدم صوب حتقيق هدفها الشامل.
_____________
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