
MC األمم املتحدة 
UNEP/MC/COP.2/Dec.3  

Distr.: General 

6 December 2018 

Arabic 

Original: English  برانمج األمم 
 املتحدة للبيئة 

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

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

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثان  املقرر الذي اعتمده

 

 

 : اإلطالقات 2/3-املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
احلاجة إىل ضبط، وحيثما أمكن، خفض إطالقات الزئبق ومرّكبات الزئبق إىل األراضي واملياه   إذ يدرك

 ميناماات بشأن الزئبق،  تناوهلا أحكام أخرى من اتفاقية من مصادر اثبتة ذات صلة ال ت

 أبنه يتعني على مؤمتر األطراف أن يعتمد، يف أقرب وقت ممكن عمليا ، توجيهات تتعلق   وإذ يسلم أيضا  
 أبفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية وأبساليب إعداد قوائم اجلرد لإلطالقات من تلك املصادر، 

أنه يتعني على كل طرف أن حيدد فئات املصادر الثابتة ذات الصلة، يف موعد أقصاه    وإذ يدرك كذلك
 ،لك على حنو منتظمنسبة له، وبعد ذثالثة أعوام من اتريخ دخول االتفاقية حّيز النفاذ ابل

يتعني على كل طرف أن يضع قائمة جرد لإلطالقات من املصادر ذات الصلة، وذلك يف    أنه وإذ يدرك  
لنسبة له، وأن حيتفظ  أقرب وقت ممكن عمليا  ويف أجل أقصاه مخسة أعوام بعد اتريخ دخول االتفاقية حيِّّز النفاذ اب

 ، هبا بعد ذلك

فإن من املهم احلصول على معلومات قابلة  أبنه بغية تقييم فعالية االتفاقية مع مرور الوقت    وإذ يسلم أيضا  
 يما يتعلق ابإلطالقات، للمقارنة ف

  ، أبن األطراف ستقدم تقارير عن مصادر إطالقاهتا ذات الصلة وعن تدابري للتحكم فيها  وإذ يسلم كذلك
 ، ٢١يف تقاريرها عمال  ابملادة 
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يسلم  الوطني  وإذ  التقارير  يف  املضمنة  املعلومات  مقارنة  أجل  من  املهم  أبنه  من  فإن  اإلطالقات  عن  ة 
 استخدام منهجيات موحدة ومعروفة إلعداد قوائم اجلرد،

وفقا    يقرر -1 اخلمس،  املتحدة  األمم  مناطق  يف  األطراف  من  يشكل  تقنيني  خرباء  فريق    إنشاء 
قوائم   لالختصاصات الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر، إلعداد مشروع توجيهات بشأن املنهجيات اخلاصة إبعداد

 اجلرد لفئات املصادر الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة؛
كانون الثاين/يناير   15إىل األمانة الدعوة إىل تقدمي ترشيحات من األطراف ألعضاء الفريق حبلول    يطلب

 فريق؛ العرب مناطق األمم املتحدة اخلمس، ودعم عمل  ٢٠١٩
الفريق إىل أن يعمل، بغرض حتقيق الفعالية من حيث التكلفة، يف املقام األول من خالل الوسائل    يوجه

 ذلك احللقات الدراسية الشبكية؛  اإللكرتونية، مبا يف 
احلاجة إىل أن يعقد فريق اخلرباء و تركيبة  يف اجتماعه الثالث يف  مرة أخرى  أن ينظر مؤمتر األطراف    يقرر

 ؛ ا  مباشر  ا  اجتماع الفريق
إىل األمانة أن تدعو األطراف واجلهات املوقعة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل حتديد فئات    يطلب

 أعاله؛  ١املشار إليها يف الفقرة ثابتة احملتملة لإلطالقات لكي تدرج يف القائمة املصادر ال
أعاله وأن تدرج يف التقرير  ٥املعلومات املشار إليها يف الفقرة  إىل األمانة أن جتمع يف تقرير   يطلب أيضا  

بق املتسرِّب وتقدير كميته الصادرة  فئات املصادر الثابتة ذات الصلة احملددة يف مجلة واثئق من بينها ُعدة حتديد الزئ
ميناماات،   اتفاقية  األولية مبوجب  والتقييمات  للبيئة،  املتحدة  األمم  برانمج  للزئبقعن  املقبل  العاملي  لعام   والتقييم 

 ؛ 2018
  فريق لكي ينظر فيه وفقا  الأعاله مع    ٦إىل األمانة أن تتبادل التقرير املذكور يف الفقرة    يطلب كذلك

 للجدول الزمين احملدد يف املرفق الثاين هلذا املقرر؛ 
فريق أن يقدم التقرير، مبا يف ذلك قائمة أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ الإىل    يطلب

، إىل جانب هيكل وخريطة طريق مقرتحة لوضع مشروع توجيهات بشأن  ٩تفاقية عدا املادة  تتناوهلا أحكام اال ال
 منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف اجتماعه الثالث؛

فريق أن يضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات موحدة ومعروفة إلعداد قوائم جرد الإىل    يطلب أيضا  
أعاله لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف اجتماعه   ٧لمصادر املذكورة يف القائمة املشار إليها يف الفقرة  ل

 الرابع؛ 
وضع توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  صعيد  أن يؤجل العمل على    يقرر 

 شأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد. عداد مشروع التوجيهات بإإىل حني الفراغ من 

 3/ 2-ابملقرر ا م  األولاملرفق 
ابملادة مشروع اختصاصات فريق خرباء تقنيني معين ابلتوجيهات املتعلقة إبطالقات الزئبق سينشأ عمالً  

 من االتفاقية   ٩
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 الوالية  -أوالً 
، فريق خرباء تقنيني  ٢/٣-م   ا  ه أنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات يف اجتماعه الثاين، مبوجب مقرر  -1

 د يف املرفق الثاين هلذا املقرر. للجدول الزمين احملد للعمل على توجيهات تتعلق إبطالقات الزئبق، وفقا  
من املقرر    ٥املعلومات املشار إليها يف الفقرة    اخلرباء، كخطوة أوىل، يف االعتبار يف تقرير  وسيأخذ فريق   -2
 . ٢/٣-م ا

وسوف يعد فريق اخلرباء تقريرا  يشتمل على قائمة أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ   -3
طريق مقرتحة لوضع مشروع توجيهات بشأن    ، إىل جانب هيكل وخريطة٩ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة  

 منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن أمكن يف اجتماعه الثالث.
ويف اخلطوة التالية سيضع فريق اخلرباء مشروع توجيهات بشأن منهجيات موحدة ومعروفة إلعداد قوائم   -4

لكي يعتمدها مؤمتر األطراف إن    2/3-م  من املقرر ا  8شار إليها يف الفقرة  لمصادر املدرجة يف القائمة امللجرد  
 أمكن يف اجتماعه الرابع. 

 العضوية  -اثنياً 
من  يعني مخسٌة منهم    ا ،تقني  ا  ري خبوعشرين  حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، سيضم الفريق مخسة   -5

االجتماع األول للفريق، سيدعو الفريق واألمانة خرباء من  مناطق األمم املتحدة اخلمس. وقبل  كل منطقة من  
 ركة بصفة مراقبني، حسب االقتضاء. املنظمات ذات الصلة والصناعة واجملتمع املدين إىل املشا

 مؤهالت األعضاء واملراقبني املوصى هبا  -اثلثاً 
 : يتعني أن يتميز األعضاء واملراقبون بواحد على األقل من املؤهالت التالية -6

ة ملصادر الزئبق )مثال  من  الفئات الفرعية ذات الصل  الكتلي/التوزان الكتلي للزئبق يفمعرفة التدفق   ( أ)
 التقين يف/مع القطاعات ذات الصلة(؛ العمل

 اخلربة ذات الصلة ابلنهج املختلفة للرصد والقياس وحساب االنبعااثت واإلطالقات؛ (ب)
 وانتقاهلا؛ الت إطالقات امللواثت املعرفة بسج ( ج)
برانمج   وقياس كمياهتا اليت طورهاالزئبق    حتديد إطالقات  أدوات  اخلربة أو التجربة يف استخدام عدة (د)

 األمم املتحدة للبيئة. 

 أعضاء املكتب -رابعاً 
 يسري اجتماعاته واألعمال األخرى.سينتخب فريق اخلرباء الرئيسني املشاركني لت -7

 األمانة -خامساً 
االتفاقية الدعم اإلداري لفريق اخلرباء. وسوف جتمع اإلفادات املقدمة الواردة ونتائج املشاورات  تقدم أمانة   -8

 بشأن هذه املسألة.



UNEP/MC/COP.2/Dec.3 

 

4 

 

 املسائل اإلدارية واإلجرائية -سادساً 
 ينطبق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف، مع تعديل ما يلزم تعديله، على فريق اخلرباء.  -9

 وترتيبات العمل االجتماعات   -سابعاً 
هبدف حتقيق فعالية الكلفة، سيعمل الفريق يف املقام األول عن طريق الوسائل اإللكرتونية، مبا يف ذلك   -10

 احللقات الدراسية الشبكية.
 .إذا كان الفريق سيعقد اجتماعا  مباشرا   فيماسينظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث  و  -11

 اللغة  - اثمناً 
هي لغة عمل فريق اخلرباء. وسيرتجم مشروع التوجيهات املقدم للنظر فيه إىل مؤمتر األطراف   اإلجنليزيةاللغة   -12

 والتوجيهات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف إىل اللغات العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية.
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 2/3-ابملقرر ا م  املرفق الثان 

 فريق اخلرباء التقنيني املعين ابإلطالقات حىت االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف اجلدول الزمين ألنشطة  
 التوقيت  النشاط 

تعمم األمانة دعوة  إىل األطراف واجلهات املوقعة واجلهات األخرى صاحبة  
املصلحة لتحديد فئات املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات لكي تدرج يف  

 . من هذا املقرر  ١الفقرة القائمة املشار إليها يف 

 ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون 

 ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون  إنشاء فريق اخلرباء 
 ٢٠١٩آذار/مارس   . تتقاسم األمانة قائمة فئات املصادر الثابتة ونتائج الدعوة مع فريق اخلرباء

يعقد الفريق اجتماعه األول ابلوسائل اإللكرتونية إلعداد أول مشروع لقائمة  
أحكام   تتناوهلا  ال  املنشأ  بشرية  هامة  اثبتة  إطالقات  ملصادر  فئات  أبي 

املادة   عدا  لوضع  ٩االتفاقية  مقرتحة  طريق  هيكل وخريطة  جانب  إىل   ،
 . مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به

 ٢٠١٩نيسان/أبريل 

األخرى صاحبة   واجلهات  املوقعة  واجلهات  األطراف  األمانة مجيع  تدعو 
 . املصلحة إىل تقدمي تعليقات 

 ٢٠١٩أاير/مايو 

 ٢٠١٩متوز/يوليه  . ضع مشروع التقرير ت و األمانة  جتمع 
 ٢٠١٩آب/أغسطس  ويوافق عليه. التقرير الفريق نقح ي

تقدمي تقرير الفريق، مبا يف ذلك قائمة أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة  
، وهيكل وخريطة  ٩هامة بشرية املنشأ ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة  

طريق مقرتحة يفضيان إىل وضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد  
 جتماعه الثالث. قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف ا

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب 

 

 

 


