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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 األول االجتماع
 4027 سبتمرب/أيلول 42-42 جنيف،

*من جدول األعمال املؤقت ‘5’)أ(  5البند 
 

 يتخذ إجراء   لكيعلى مؤتمر األطراف تعرض مسائل 
مسائل تنص عليها  بشأنها في اجتماعو األول:

عضوية لجنة التنفيذ واالمتثال على النحو  االتفاقية:
 ٥١من المادة  ٣المشار إليو في الفقرة 

 ٥١من المادة  ٣عضوية لجنة التنفيذ واالمتثال على النحو المشار إليو في الفقرة 
 مذكرة من األمانة

بشأن الزئبق، املتعلقة بلجنة التنفيذ واالمتثال،  اتفاقية ميناماتامن  25من املادة  2مبوجب الفقرة  - 2
أنشأت األطراف يف االتفاقية جلنة بصفة ىيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف، لتعزيز تنفيذ واستعراض االمتثال جلميع 

 أحكام ىذه االتفاقية.
اف وينتخبهم عضواً، ترشحهم األطر  25من املادة نفسها على أن تتأّلف اللجنة من  ٣وتنص الفقرة  - 4

مؤمتر األطراف مع إيالء املراعاة الواجبة للتمثيل اجلغرايف العادل استنادًا إىل املناطق اخلمس لألمم املتحدة؛ وأن 
يُنَتَخب األعضاء األوائل يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف، وبعد ذلك وفقًا للنظام الداخلي للجنة الذي يقره 

على أن يكون ألعضاء اللجنة اختصاص يف ميدان ذي  أيضاً  ٣ين. وتنص الفقرة مؤمتر األطراف يف اجتماعو الثا
 صلة هبذه االتفاقية ويعكس توازناً مناسباً يف اخلربات.

 اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
إىل الرتشيحات اليت قدمتها األطراف، قد يود مؤمتر األطراف أن ينتخب األعضاء األوائل يف  استناداً  - 4

 يف مرفق ىذه املذكرة.الوارد على غرار  جلنة التنفيذ واالمتثال، وأن يعتمد مقرراً 
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 المرفق
 ٣في الفقرة  : عضوية لجنة التنفيذ واالمتثال على النحو المشار إليو[xx]/٥-ما مشرع المقرر 

 ٥١من المادة 

 إن مؤمتر األطراف،
التالية أمساؤىم أعضاء يف  شخاصية ميناماتا بشأن الزئبق، األاتفاقمن  25من املادة  ٣للفقرة  ، وفقاً ينتخب

 جلنة تعزيز تنفيذ مجيع أحكام ىذه االتفاقية واستعراض االمتثال هلا:
 [يستكملمن منطقة أفريقيا: ]

 [يستكمل: ]واحمليط اهلادئ من منطقة آسيا
 [يستكملمن منطقة شرق ووسط أوروبا: ]

 [يستكملمن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: ]
 [يستكملمن دول أوروبا الغربية ودول أخرى: ]
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