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 ميناماات اتفاقية  يف األطراف مؤمتر 
 الزئبق  بشأن

 الثالث االجتماع
 2019 نوفمرب/الثاين تشرين 29-25 جنيف،

*املؤقت األعمال جدول من )ز(  5 البند
 

 فيها ينظر لكي األطراف مؤمتر على تُعرض مسائل
 واالمتثال التنفيذ جلنة بشأهنا: إجراء   يتخذ أو

 الزئبق بشأن ميناماات تفاقيةال التابعة واالمتثال التنفيذ جلنة أعمال عن تقرير
 األمانة  من  مذكرة

  بصفة  جلنة تشمل آلية، واالمتثال، التنفيذ جلنة بشأن الزئبق، بشأن ميناماات اتفاقية من 15 املادة نشئت   - 1
  من 3 للفقرة ووفقا   . هلا االمتثال واستعراض االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ لتعزيز األطراف، ملؤمتر اتبعة فرعية هيئة
 .األوائل عشر اخلمسة  اللجنة أعضاء ، 1/7-م ا  مبقرره األول،  اجتماعه يف األطراف مؤمتر انتخب  ،15 املادة

 مقرره مبوجب ، الثاين اجتماعه يف األطراف مؤمتر عليه ووافق اللجنة وضعته الذي  الداخلي ابلنظام مل  وع
 هناية حىت األطراف ؤمترمل األول العادي  االجتماع هناية من األوائل عشر اخلمسة اللجنة أعضاء يعمل ،2/4-م ا

  من   أعضاء  10  انتخاب  إعادة  الثالث  اجتماعه  يف  األطراف  مؤمتر  عتزموي  .األطراف  ملؤمتر  الثالث  العادي   اعاالجتم
 ملؤمتر والثالث  الثاين االجتماعني بني  ما  الفرتة  ويف .ملدتني جدد أعضاء  5و واحدة ملدة األوائل اللجنة أعضاء  بني

 . 2019 هحزيران/يوني 4و 3 يف ،جنيف يف ،واحدة مرة اللجنة اجتمعت ،األطراف

 .واالمتثال  التنفيذ  للجنة  الثاين  االجتماع  أعمال  عن  تقرير  ،املذكرة  هذه  مرفق  يف   ،تقدم  أبن   األمانة  تتشرفو  - 2
 واحتمال  فيه  للنظر  ،اللجنة  أعدهتا  اليت  النهائية  ةصيغ لاب  ،اللجنة  اختصاصات  مشروع  للتقرير  األول  التذييل  عرضوي

 لينظر اللجنة أعدته مقرر مشروع  الثاين التذييل عرض وي . الثالث اجتماعه يف األطراف مؤمتر جانب من اعتماده
  عليه  وافقت ،منوذج مشروع  الثالث التذييل وفروي  .املقرتحة االختصاصات اعتماد قرر  ما إذا األطراف مؤمتر فيه

  ،االتفاقية من  15 املادة  من )أ(  4 ابلفقرة  عمل   ا امتثاهل  خيص فيما  األطراف من املقدمة  الكتابية لتقارير ل ،اللجنة
 التذييل يف الوارد  املقرر مشروعيشري و  .الثالث اجتماعه يف األطراف مؤمتر جانب من اعتماده واحتمال فيه للنظر
 النموذج.  لىإىل املوافقة ع الثاين
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 املقرتح اختاذه من جانب مؤمتر األطراف  اإلجراء
  جلنة اختصاصات  واعتماد ،وتذييلته للجنة الثاين االجتماع تقرير يف النظر يف األطراف مؤمتر يرغب قد - 3

 اعتماد خلل نم اامتثاهل خيص فيما األطراف من املقدمة الكتابية التقارير منوذج على واملوافقة واالمتثال التنفيذ
 الشأن. هذا يف  مقرر
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 املرفق 
 يف املنعقد ،الزئبق بشأن ميناماات التفاقية التابعة واالمتثال التنفيذ للجنة الثاين االجتماع عن  تقرير

 2019  هحزيران/يوني  4و  3  يف  جنيف
 1  البند

 االجتماع  افتتاح
  يلي  فيما إليها  )املشار  الزئبق بشأن ميناماات التفاقية  التابعة  واالمتثال التنفيذ للجنة  الثاين االجتماع ع قد -1

 . 2019 هحزيران/يوني  4و 3 يف ،جنيف ،األول ةالدولي البيئة دار يف (‘‘ اللجنة’’  ابسم

 صباح  من  9  الساعة  يف  االجتماع  ،اللجنة  رئيس  انئبة  ، )رومانيا(  دوميرتو  سورينا  كلوداي  السيدة  افتتحتو  -2
 اهتمامهم  على  وشكرهتم   ،اللجنة  عن  نيابة   ،واملراقبني  اللجنة  أبعضاء   ورحبت  .2019  هحزيران/يوني  3  االثنني  يوم

 آان السيدة التاليني: اجلدد اللجنة أبعضاء ورحبت مثمرة. مناقشات إىل تتطلع أهنا  إىل وأشارت ،اللجنة بعمل
  والسيدة ،)إكوادور( مونتواي بيدرا أنطونيو خوسيه والسيد ،)الصني(  تشن هاجيون والسيدة ،)األرجنتني( كورالو
  )الوالايت مسيلنسكي جني  والسيد ، مولدوفا( مجهورية )  بولوكان  سفيتلان  والسيدة ، )التفيا( سنكالن  نورا سيلفيا

 األمريكية(. املتحدة

  أبعضاء   ،االفتتاحية  ملحظاهتا  يف   ،ميناماات  التفاقية  التنفيذية  األمينة  ،ريبيتو  سيلفا   روساان  السيدة  رحبتو  -3
  شك  بل سيسهم مما ، وخرباهتم معارفهم لثروة  مدركة   ،حضورهم على املراقبني وشكرت الثاين االجتماع يف اللجنة

 الذي ،األول اجتماعهم يف الداخلي النظام وضع يف الدؤوب عملهم على األعضاء وهنأت االجتماع. جناح يف
 . االتفاقية يف  عليه املنصوص النحو على ،الثاين  اجتماعه يف عليه املوافقة يف األطراف مؤمتر جناح أاتح

 سيلفا  السيدة  أشارت  ، للتفاقية  وفقا    ،األطراف  مؤمتر  يعتمدها  قد   اليت  ،اللجنة   ابختصاصات  يتعلق  فيماو  -4
 هذه حول ةمثمر  مناقشات إجراء إىل تتطلع إهنا  وقالت  تنيالدور  بني فيما اللجنة  به  قامت الذي  العمل إىل ريبيتو

  اللجنة تعمل أن لضمان  مفيدة تكون أن ميكن اليت واإلجراءات العمليات عناصر على الضوء وسلطت املسألة.
  ذلك يف مبا ،به  التنبؤ وإمكانية بعملها يتعلق فيما املصلحة ألصحاب واضحة توجيهات وتقدم طاقتها بكامل

 اللجنة بدور الوعي زايدة أو اامتثاهل فيما خيص للجنة الكتابية التقارير تقدمي كيفية  بشأن لألطراف توجيهات
  اللجنة تنظر أن إىل  احلاجة على  الضوء وسلطت إليها.  املسائل إحالة  هبا  ميكن اليت  السبلبشأن  وكذلك وأدائها

 تقدمي ذلك يف مبا  ،االتفاقية مبوجب األخرى  العمليات مع بشدة تداخلةامل سائلامل من عدد يف االجتماع هذا يف
  عمل   الفعالية تقييمو  2021-2020 السنتني لفرتة وامليزانية العمل وبرانمج ،21 ابملادة عمل   لتقاريرل األطراف

  3 املادة من 9 ابلفقرة  عمل   األطراف من املقدمة اإلخطارات مسألة  يف النظر إىل  اللجنة ودعت . 22 ابملادة
  األساس  لتوطيد حيوي  االجتماع هذا أن  مفاده رأي  عن وأعربت  املصدرة. األطراف غري  مع ابلتجارة  املتعلقةو 

  أن  وضمان املصلحة أصحاب ومجيع األطراف ثقة  كسب   من اللجنة  ميّكن إطار وتوفري  ،للجنة والتشغيلي املتني
  من أكدت أبن واختتمت .ية وفعال حا نجبالتفاقية ا وتنفيذ البلدان دعم يف الكفاءة من قدر  أبقصى اللجنة تتسم

 عملها.  يف اللجنة لدعم األمانة استعداد جديد

 سيلفا السيدة أشارت ،اللجنة أعضاء هبا  أدىل اليت االستهللية وامللحظات االفتتاحي البيان وعقب -5
 االجتماع.  حضور  من  يتمكن  مل  ،)الربازيل(  برييرا  كوستا  هنريك  دييغو  السيد  وهو  ، اللجنة  أعضاء  أحد  أن   إىل  ريبيتو
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 : أمساؤهم التالية  األعضاءالثاين  االجتماع حضرو  -6

 األفريقية: الدول من

 )إسواتيين( دالميين هلوبيلس بيانكا السيدة

 )مدغشقر( اري هنجايراندراينوم ليليان هانيرتيناينا السيدة

 )سرياليون( كامارا  هللا عبد حممد السيد

 اهلادئ: واحمليط  آسيا دول من

 مدة  من   املتبقية  للفرتة  )الصني(   يانك  وانغ  السيدة  حمل  لتحل  عيّنةامل  ، )الصني(  تشن  هاجيون  السيدة
 عضويتها

 اإلسلمية(  إيران )مجهورية بلوجي علي حيدر السيد

  أنوار   ب.  د.   م.  س.  السيد  حمل  ليحل  عنّي امل  ، النكا(  )سري   سوماثيباال  غيليكاماال  وادووايت  السيد
 جاايتيلكي 

 والشرقية: الوسطى أورواب دول من

 املتبقية  للفرتة  )بلغاراي(   مالينوف  بويكو  السيد  حمل  لتحل   عيّنةامل  ، )التفيا(  نس كالن  نورا  سيلفيا  السيدة
 عضويته مدة من

  )مجهورية  بودوروغني إنغا  السيدة حمل لتحل عيّنةامل ، مولدوفا(  )مجهورية بولوكان  سفيتلان  السيدة
 عضويتها  مدة من املتبقية للفرتة مولدوفا(

 )رومانيا(  دوميرتو سورينا كلوداي  السيدة

 الكارييب: البحر  ومنطقة اللتينية أمريكا دول من

  املتبقية  للفرتة  )األرجنتني(  أكوستا  أليخاندرا  السيدة  حمل  لتحل  عيّنةامل  ،)األرجنتني(  كورالو  آان  السيدة
 عضويتها مدة من

 )إكوادور( مونتواي بيدرا أنطونيو خوسيه السيد

 أخرى: ودول الغربية أورواب دول من

 )هولندا( آلست فان جانني السيدة

 )سويسرا( غوفوين مارك السيد

 الندسيدل  جنيفر  السيدة  حمل  ليحل  عنّي امل  ،األمريكية(  املتحدة  )الوالايت  مسيلنسكي   جني  السيد
 . عضويتها مدة من املتبقية للفرتة األمريكية( املتحدة )الوالايت

  ،واستكهومل  وروتردام  ابزل  اتفاقيات  أمانة  من  ،كولر  فوينوف  جولييت  السيدة  ،مراقبني  ثلثة  اللجنة  دعتو  -7
 العامل  الفريق  من  ، تولوتو  مارغريتا  والسيدة  ،بيجني  جامعة   ،البيئية  واهلندسة  العلوم  كلية  من  ،مي   فينجكياو  والسيد

 السيد يتمكن ومل  أبكمله.  االجتماع يف املشاركة إىل األورويب البيئي مكتبلل التابع الزئبق على ابلقضاء املعين
 التقنيني اخلرباء لفريق مشاركة  رئيسة  بصفتها  ، سيبكوفا كاترينا  السيدة اللجنة دعتو  احلضور.  من  مي  فينجكياو
 وترتيبات  الفعالية  تقييم  إطار  يف  للنظر  األول  اجتماعه  يف  األطراف  مؤمتر  أنشأه  الذي   الفعالية  بتقييم  املعين  املخصص

 األعمال. جدول من 7 البند إطار يف  املناقشات يف  املشاركة إىل ،العاملي الرصد
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 2  البند
 التنظيمية  املسائل

 األعمال جدول إقرار )أ(
 :(UNEP/MC/ICC.2/1) املؤقت األعمال جدول أساس  على األعمال جدول اللجنة أقرت -8

 االجتماع. افتتاح - 1

 التنظيمية: املسائل - 2

 األعمال؛ جدول إقرار )أ( 

 املكتب؛ أعضاء انتخاب )ب(

 العمل. تنظيم )ج( 

 واالمتثال. التنفيذ جلنة اختصاصات - 3

 .التوجيهات املتعلقة ابلتقارير الكتابية املقدمة من كل طرف فيما خيص امتثاله - 4

 . 21 ابملادة عمل   الوطين  اإلبلغ بشأن حتديث - 5

 . 3 املادة من  9 ابلفقرة  عمل   األطراف من املقدمة اإلخطارات - 6

  عمل    الفعالية   تقييم  إلجراء  استخدامها  ميكن  اليت   15  ابملادة  عمل    املقدمة  والتوصيات  املعلومات - 7
 . 22 ابملادة

 واالمتثال. التنفيذ جلنة عمل برانمج - 8

 واالمتثال.  التنفيذ للجنة الثالث االجتماع انعقاد وموعد مكان - 9

 أخرى.  مسائل - 10

 التقرير. اعتماد - 11

 االجتماع. اختتام - 12
 املكتب  أعضاء انتخاب )ب( 

 )سرياليون( كامارا  هللا عبد حممد والسيد ة  رئيس )رومانيا( دوميرتو سورينا كلوداي  السيدة اللجنة انتخبت -9
  وعمل   الثالث. االجتماع اختتام حىت الثاين  االجتماع اختتام من  تبدأ اليت الفرتة يف للعمل ا  ومقرر  ة للرئيس ا  انئب

  بني من أعضاء 10 الثالث اجتماعه يف انتخاب سيعيد األطراف مؤمتر أن إىل أشري ،للجنة الداخلي ابلنظام
  على  اللجنة أعضاء الرئيس وانئب  ةالرئيس تشكر و  .ملدتني جدد أعضاء  5و واحدة ملدة األوائل اللجنة أعضاء

 للجنة.  األول االجتماع منذ اهلم أولوها  اليت الثقة

 العمل تنظيم )ج(
 . املؤقت األعمال جدول شروح يف الوارد النحو على الثاين الجتماعها العمل تنظيم على اللجنة وافقت -10
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 3  البند
 واالمتثال  التنفيذ  جلنة  اختصاصات

 األطراف  مؤمتر   جانب   من  اعتمادها  الحتمال  احملتملة  خرى األ  ختصاصاتاال  يف   النظر  إىل  اللجنة  انتقلت -11
 االتفاقية.  من 15 املادة من 5 ابلفقرة عمل  

 اختصاصات بشأن مقرتحات’’  بعنوان وثيقة إىل االنتباه األمانة ةممثل تاسرتع ،البند هذا عرض عندو  -12
 املقرتحات أن إىل أشارتو  األوىل. اجتماعها يف اللجنة من مقدم لطلب استجابة عدتأ   ‘‘ واالمتثال التنفيذ جلنة

 من وردت اليت والتعليقات األول اجتماعها يف اللجنة انقشتها اليت احملتملة العناصر قائمة أساس على وضعت
  ، أساسية  كمعلومات  توضيحية  مذكرات  مشلت  اليت  ،املقرتحات  وضعت  وقد  الدورتني.  بني  ما  فرتة  خلل  األعضاء
 إجراءات  يف  النظر  مت  كما  للجنة.  الداخلي  والنظام  15  املادة  أحكام   ضوء  يف  ،احلاالت  بعض  يف  خيارات  وكذلك

 آلية إدارة جلنة اختصاصات ذلك يف مبا ،األخرى  األطراف متعددة البيئية للتفاقيات االمتثال أو/و التنفيذ جلان
  اللجنة وافقت ، العام ا وهنجه املقرتحات يكلهب املتعلق العرض  وعقب . هلا واالمتثال ابزل  اتفاقية تنفيذ تشجيع

 لعملها. كأساس  استخدامها على

  ؛ وهدفها اللجنة نطاق  اخلصوص  وجه على تشمل  ، االختصاصات بشأن مقرتحات اللجنة انقشت و  -13
 تنظر قد اليت التوصيات أنواعو  ؛ ليهاإ االستناد ميكن اليت اإلضافية املشاورات أو اخلربة أو املعلوماتو  ؛وظائفهاو 

  بتسوية العلقةو  ؛ األمانة وظائفو  ؛ هلا االمتثال استعراضو  االتفاقية  أحكام مجيع تنفيذ تشجيع أجل من  فيها
 السرية.  محاية  وأخريا   ،االتفاقية  من 25 املادة مبوجب املنازعات

  وكلفت ، الثالث اجتماعه يف  فيه نظريل األطراف مؤمتر إىل لتقدميه اختصاصات مشروع اللجنة وضعتو  -14
  مشروع ويرد .فروعه  بني  ةاملناسب ةاملرجعي اإلحالة  لضمان  ضرورية تكون قد تعديلت أي  إبجراء األمانة

 ما إذا األطراف مؤمتر فيه لينظر مقرر مشروع اللجنة وضعت كما  التقرير. هلذا األول التذييل يف االختصاصات
 التقرير. هلذا الثاين التذييل يف  املقرر مشروع  ويرد الثالث. اجتماعه يف للجنة أخرى  اختصاصات اعتماد يف رغب

 4  البند
 امتثاله  خيص  فيما  طرف  كل  من  املقدمة  الكتابية  لتقاريراب  املتعلقة  التوجيهات
  واليت  ، اامتثاهل   خيص  فيما   األطراف  من  املقدمة  الكتابية   ابلتقارير  املتعلقة  التوجيهات   مسألة   اللجنة  انقشت  -15

 الثاين.  اجتماعها يف فيها  نظرت أن على ،األول اجتماعها يف  ،وافقت

  اهل وصف يرد واليت ،التوجيهات هلذه احملتملة العناصر األمانة  ةممثل تقدم ،ةالرئيس من دعوة على بناء  و  -16
 العناصر  من  العديد  انقشت  اللجنة  أن  إىل   وأشارت  . املؤقت  األعمال  جدول  شروح  من   15و  14  الفقرتني  يف   ا  أيض

  أيضا   وقالت  خرى.األ تملةاحمل ختصاصاتاال مناقشة عندمن جدول األعمال  3  البند إطار  يف  مستفيض بشكل
 األطراف.  من  املقدمة  الكتابية  التقارير  إعداد  عملية  لتيسري  موحدا    منوذجا    لألطراف  تتيح  أن  يف  ترغب  قد  اللجنة  إن

  مع ا  متام التوجيهات هذه مثل  تتواءم أن ينبغي  ه أن إىل اللجنة أشارت  ،ذلك  ىتل الذي  اآلراء تبادل يفو  -17
 إاتحة على كذلك  اللجنة ووافقت اعتمادها. األطراف مؤمتر يقرر قد اليت االختصاصات من الصلة ذي  الفرع
  هذا مثل على األطراف مؤمتر يوافق أن  غيبين هوأن  الكتابية ا تقاريره إعداد عند استخدامه لألطراف ميكن منوذج

  اإللكرتونية. ابلوسائل اللجنة فيه  لتنظر وإاتحته  منوذج مشروع  إعداد األمانة إىل اللجنة تطلب ،ولذلك .النموذج
  الوارد املقرر  مشروع شري وي  .التقرير هلذا الثالث التذييل يف  ،اللجنة استعرضتها اليت بصيغته  ،النموذج مشروع  ويرد

 ذلك. األطراف مؤمتر  قرر إذا النموذج على املوافقة إىل أعله  14  الفقرة يفوصفه 
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 5  البند
 21  ابملادة  عمال    الوطين  اإلبالغ  بشأن  حتديث

  أن  إىل ة  مشري  ، 21 للمادة وفقا   الوطين اإلبلغ  عن  حتديثا   األمانة  ةممثل ت قدم ،البند هذا عرض عند -18
.  1/8-م ا املقرر يف األول اجتماعه يف األطراف جانب من الوطين لإلبلغ ومنوذجا   ا  توقيت اعتمد األطراف مؤمتر
  يف أساسها على للجنةا تنظر أن ميكن اليت املعلومات من أنواع ثلثة من واحدة الوطنية التقارير أن إىل توأشار 

 ذات ملنهجيةوا الفردية سائلامل على الضوء التقارير هذه تسلط  أن وميكن .15 املادة من 4 ابلفقرة عمل   سائلامل
  لفرتة األول  القصري تقريره تقدمي طرف كل  على ،املعتمد الزمين لإلطار  ا  فقو و  واالمتثال. التنفيذ من كلب الصلة

 حبلول األول الكامل وتقريره ، 2019 ديسمرب/األول  كانون  31 حبلول ،املتاحة املعلومات أساس على ،السنتني
 . 2021  ديسمرب/األول كانون  31

 لتقدمي  النهائي املوعد إىل اانتباهه تسرتعى ،احلكومات مجيع إىل  رسالة إرسال مت  إنه األمانة  ةممثل  تقالو  -19
جهة  تعينيب قدما   املضي على اآلن حىت ذلكب تقم مل اليت األطراف شجعتو  ،2019 عام هناية يف ولاأل التقرير

  األمانة  أن إىل أيضا   وأشارت .17 املادة من 4 الفقرة مبوجب طلوبامل النحو على هبا  ةاخلاص ةوطنيال االتصال
  األوىل  القصرية   الوطنية  اتقاريره   من   إلكرتونية  نسخ  تقدمي  لألطراف  يتيح  اإلنرتنت  على  لإلبلغ   نظام   إنشاء  بصدد

 سنتني. كل  تقدم اليت

  ة،اللحق ا اهتاجتماع ومواعيد عملها برانمج مناقشة  عند ،أن تراعي إىل  اللجنة األمانة  ةممثل تدعو  -20
 البند  إطار  يف  انقشت  اللجنة  أن  إىل  ة  مشري   ،2019  ديسمرب/األول  كانون  31  حبلول  قدمست    اليت  القصرية  التقارير

 . 21 للمادة وفقا   املقدمة الوطنية التقارير أساس  على سائلامل يف ستنظر كيف  3

 6  البند
 3  املادة  من 9  ابلفقرة  عمال    األطراف  من  املقدمة  اإلخطارات
  تقدمها أن  يتعني واليت ، 3 املادة من 9 ابلفقرة  عمل   اإلخطارات يف النظر إىل ذلك بعد اللجنة انتقلت -21

  وقررت 3 املادة من 7 الفقرة يف عليها منصوص معينة شروط مبوجب ابملوافقة ا  عام ا  إخطار  قدمت اليت األطراف
  3 املادة من 9 الفقرة أن  إىل أشري و  األطراف. غري من عند قيامها ابالسترياد 3 املادة من 8 الفقرة تطبيق عدم
  جيوز و   15  ملادةعمل  اب  الداعمة  واملعلومات  اإلخطارات  هذه  من  أي   وتقييم  ابستعراض  اللجنة  تقوم  أن  على  تنص

 األطراف. مؤمتر إىل ،وفقا  للمقتضى ،توصيات تقدم أن

  من  9 الفقرة  يف عليه املنصوص اإلجراء تعرض  اليتو  ،املسألة ذههب املتعلقة املذكرة األمانة  ةممثل وقدمت -22
 والتدابري  الصادرات  على  الطرفاليت يفرضها    قيودال  لوصف  طلوباملو   ، اللزمة  الداعمة  املعلومات  وكذلك  ، 3  املادة

  وأشارت األطراف. غري من املستورد الزئبق منشأ وبلدان الزئبق كميات  عن معلومات عن فضل   ،احمللية التنظيمية
 املادة من 10 الفقرة يف املوصوف النحو على ،األطراف ملؤمتر الثاين االجتماع اختتام حلني متاح اإلجراء أن إىل
 اإلجراء العمل هبذا ابقراره األمانة أخطرت ،األمريكية املتحدة والوالايت واتيلند كندا  هي ،أطراف ثلثة وأن  ،3

 احملدد. الزمين اإلطار خلل

  األمانة  إىل   اللجنة  طلبت   ،ذلك  تلت   اليت  املناقشة   ويف   .الداعمة  واملعلومات  اإلخطارات  يف  اللجنة  نظرتو  -23
 وبلدان بكميات املتعلقة ابملعلومات يتصل  فيما إخطارها  توضيح اتيلند يف  ةالوطني االتصال جهة  إىل  تطلب أن

 األطراف. غري من املستورد الزئبق منشأ



UNEP/MC/COP.3/13 

8 

 7  البند
 عمال   الفعالية تقييم إلجراء استخدامها ميكن اليت 15 ابملادة عمال   املقدمة والتوصيات املعلومات

 22  ابملادة
 املعلومات  أساس  على  إجراؤه  يتعني  ي ذال و   ،22  ابملادة  عمل    االتفاقية  فعالية  تقييم  مسألة  يف  اللجنة  نظرت -24

  ،15 ابملادة عمل   املقدمة والتوصيات املعلومات ذلك يف  مبا  ، املتاحة واالقتصادية  واملالية  والتقنية  والبيئية العلمية
 . 21 ابملادة عمل   املقدمة التقارير وكذلك

  الفعالية بتقييم املعين املخصص التقنيني اخلرباء لفريق املشاركة الرئيسة ، سيبكوفا كاترينا  السيدة قدمتو  -25
  عن عامة حملة ،الفعالية تقييم إطار وعناصر الرصد ترتيبات لوضع األول اجتماعه يف األطراف مؤمتر أنشأه الذي 
  ،2019 أبريلنيسان/ 12 إىل  8 من  جنيف يف  املنعقد ، األخري اجتماعه يف  املنجز العمل سيما  ال و  ،الفريق عمل
  اتفاقية فعالية  تقييمل وضعها  املقرر  الرتتيبات بشأن الثالث  اجتماعه  يف األطراف مؤمتر  إىل الفريق تقرير إعداد ويف

  من  يسعى و  ،لتقريره املقرتحة املؤشرات وضع من االنتهاء بصدد الفريق أن إىل  وأشارت دوري. بشكل ميناماات 
  فعالية  عن حمتمل مؤشر صياغة  كيفية   بشأن اللجنة أعضاء منظورات على احلصول إىل  املشارك الرئيس خلل

  عمليةال يف اللجنة هبا  تسهم  أن ميكن اليت املعلومات أفضل بشكل فهمي أن  ا  أيض ريدي الفريق إن وقالت  اللجنة.
 الفعالية.  تقييملالشاملة 

 أجل من للفريق ة املشارك ة الرئيس مع اختصاصاهتا مشروع  تقاسم  على اللجنة وافقت  ،اآلراء تبادل بعدو  -26
  ا  تقييم جتري  أن ينبغي فإهنا  ،مؤشر إىل  حاجة  وجود حالة  يف  أنه إىل اللجنة أشارت كما  اللجنة. منظور توضيح

 على التوصية هذه إىل أشريو  .اللجنة إىل املقدمة احلاالت عدد عرض من بدال   ،املشاكل حل على اللجنة قدرةل
 بعد. حاالت أي  تتلق ومل  ،للتو عملها بدأت قد كانت  اللجنة ألن  ،أولية توصية أهنا

 8  البند
 واالمتثال  التنفيذ  جلنة  عمل  برانمج

 االجتماعني  بني  الفرتة  اخلصوص   وجه   على  يغطي  الذي   ،املقبل  عملها  برانمج  إىل  ذلك  بعد  اللجنة  انتقلت -27
  ، ةالرئيس من دعوة على  بناء  و  اللجنة.  عمل على املرتتبة  املالية  اآلاثر عن فضل   ،األطراف ملؤمتر والرابع الثالث

 .املسألة هبذه املتعلقة املناقشات لدعم أعدهتا اليت الوثيقة األمانة  ةممثل تقدم

  من  املقدمة  السنتني  لفرتة   األوىل  القصرية  الوطنية  التقارير  يف  املقبلة  الفرتة  يف  تنظر  أن  على  اللجنة  وافقتو  -28
  4 للفقرة ا  وفق لعملها كأساس  تستخدمها قد اليت املعلومات ونوع وظائفها ضوء ويف  .21 ابملادة عمل   األطراف

 طلب وأي  األطراف ملؤمتر الثالث االجتماع عن يصدر طلب أي  يف ا  أيض نظرت أن ميكن فإهنا ،15 املادة من
 . امتثاله خيص فيما  ما طرف من مقدم

  الثالث   االجتماعني  بني  مطلوبة  كونت  قد  اليت  اللجنة  اجتماعات  عدد  بشأن  ذلك  تلت  اليت  املناقشة  يفو  -29
 ضوء يف اللجنة تقديرات أشارت ،التكاليف على يؤثرس ذلك ألن نظرا   ،هتامد وكذلك ،األطراف ملؤمتر والرابع
  تطلب وإذا الدورتني. بني ما  فرتة  خلل أايم  3 ملدة لوجه   وجها   اجتماع إىل ستحتاج أهنا  إىل املتوقع العمل عبء
 بني املفضل ليس اخليار هذا أن رغم ،اإللكرتونية ابلوسائل جتماعاتاال عقد إمكانية إىل اللجنة أشارت ،األمر
 األعضاء. مجيع
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  اجتماعها  تكاليف  لتغطية  كافية  ميزانية  إىل   احلاجة  على  اللجنة  وافقت  ،عملها ل  املالية   اآلاثر  مناقشة  عندو  -30
 الرتمجة  أو  الرتمجة  ذلك  يف   مبا  ،واليتهاب  للوفاء  به  ضطلعت  أن  يتعني  قد  حمدد  عمل  وأي   أايم  ثلثةملدة    يستمر  الذي 

 .امليزانية األطراف مؤمتر يوزع أن على أيضا   اللجنة ووافقت احلاجة. حسب  ،الشفوية

 9  البند
 واالمتثال  التنفيذ  للجنة  الثالث  االجتماع  انعقاد  وموعد  مكان

  عام  من األول الربع يف أايم  3 دةمل يستمر وأن وجه  ا  وجه الثالث  اجتماعها يعقد أن  اللجنة قررت -31
 اجتماعات مع ذلك يف مبا ،تعاقبية اجتماعات لعقد احملتملة الفرص مراعاة مع الدقيق الوقت حتديدو  ،2021

  واتفاقية ،احلدود عرب منها والتخلص اخلطرة النفاايت نقل يف التحكم بشأن ابزل اتفاقية يف األطراف ؤمتراتم
  يف متداولة خطرة معينة آفات ومبيدات كيميائية  مواد على علم عن املسبقة  املوافقة إجراء بتطبيق املتعلقة روتردام
  تلقي يتم مل ما ،جنيف يف االجتماع عقدي  وس .الثابتة  العضوية امللواثت بشأن استكهومل واتفاقية ،الدولية التجارة
 االجتماع.  الستضافة األعضاء أحد من عرض

 10  البند
 أخرى  مسائل

لكي تنظر  وأدائها اللجنة دور عن عرض مشروع تعد أن  األمانة إىل األول اجتماعها يف اللجنة طلبت -32
  العرض استعراض بعدو  .إليها  املسائل إحالة هبا ميكن  اليت بشأن السبل وكذلك ، الثاين اجتماعها يف  اللجنة فيه

  املناقشة  مراعاة  مع  املسألة  بشأن  حتديث  تقدمي  األمانة  إىل  اللجنة  طلبت  ،الطلب  هلذا  استجابة  األمانة  أعدته  الذي 
 االجتماع. هذا يف جرت اليت

 11  البند
 التقرير  اعتماد

  األمانة.   من  بدعم  املقرر  يعّده  مشروع   إىل  استنادا    ،اإللكرتونية  ابلوسائل  تقريرها  اعتماد  على  اللجنة  وافقت -33
 ،اللجنة وضعته الذي النحو على ،االختصاصات مشروع فيها يرد اليت املرفقات ذلك يف مبا التقرير، وسيقّدم
  فضل    ،اللجنة  استعرضته  الذي   النحو   على  ، اامتثاهل  خيص   فيما   األطراف  من  املقدمة  الكتابية   التقارير   منوذج   ومشروع 

 الثالث.  اجتماعه يف فيه للنظر األطراف مؤمتر إىل  الصلة ذي  املقرر  مشروع  عن

 12  البند
 االجتماع  اختتام

  ة الرئيس تشكر  ،ةالتنفيذي ةواألمين ةالرئيس وانئب ةالرئيس هبا  تأدل اليت اخلتامية امللحظات أعقاب يف -34
  4 املوافق الثلاثء يوم من 18:50 الساعة  يف االجتماع اختتام توأعلن عملهم على واألمانة اللجنة أعضاء

 . 2019 هحزيران/يوني
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 األول التذييل
 الزئبق  بشأن  ميناماات  التفاقية  التابعة  واالمتثال  التنفيذ  جلنة  اختصاصات  مشروع

 الديباجة -أوال  
  أحكام  مع  ابالقرتان  الزئبق  بشأن  ميناماات  التفاقية  التابعة  واالمتثال  التنفيذ  جلنة   اختصاصات  قرأت    أن   جيب -1

  النظام هذا أحكام من حكم أي  بني  تضارب أي  نشوء حالة ويف .للجنة الداخلي النظام  عن فضل   االتفاقية
 . للتفاقية الَغَلبة تكون االتفاقية،  أحكام من حكم وأي  الداخلي

 االقتضاء.  حسب ،األطراف مؤمتر أو املعين الطرف لنظر اللجنة تصدرها  توصية أي  ختضعو  -2

 لتفاقية. ل  الفضلى صلحةامل خيدم ومبا مبوضوعية اللجنة أعضاء يعملو  -3

 واهلدف  النطاق -اثنيا  
 . هلا االمتثال استعراضو  االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ تشجيع يف اللجنة هدف يتمثل -4

 .لألطراف الوطنية والظروف للقدرات خاصة عناية  وتويل تسهيلي طابع ذات اللجنة تكونو  -5

  حسب  ،توصيات تصدرو  واالمتثال ابلتنفيذ املتعلقة ملنهجيةوا الفردية سائلامل من كل  اللجنة تدرسو  -6
 األطراف. ؤمترمل ،االقتضاء

 اللجنة  وظائف -اثلثا  
 15 املادة  من  )أ(  4 للفقرة  ا  وفق امتثاله خيص فيما طرف من  مقدم كتاب   تقرير أي يف النظر -ألف

  15  املادة  من  )أ(   4  ابلفقرة  عمل    امتثاله  خيص  فيما   طرف   أي   من  مقدم  كتايب  تقرير  أي   يف  اللجنة  تنظر -7
  اهتمام وإيلء تيسريية  بطريقة حلها يف واملساعدة القلق موضع للمسألة اجلذرية واألسباب الوقائع تقييم هبدف
 فيما طرف أي  من املقدمة الكتابية التقارير وجهوت .املعين للطرف الصلة ذات الوطنية والظروف للقدرات خاص
  ابلوسائل  إرساهلا  ويفضل  ،املتحدة  لألمم  الست  الرمسية  اللغات  إبحدى   ،األمانة  من خلل  ،اللجنة  إىل  امتثاله  خيص

 حتدد: جيب أن و  ،اإللكرتونية

التقرير الذي  يلحت يتالو  للطرف التابعة خرى اهليئة املختصة األ أو الوطنية االتصال جهة اسم ( أ)
 ؛ اهب  االتصال بياانتو  ،نفسه الطرف امتثالخيص 

 ؛للطرف الوطنية والظروف والقدرات لقلقموضع ا لمسألةل ووصف األساسية املعلومات (ب)
 ؛ االتفاقية  من (ذات الصلة )األحكام الصلة ي ذ احلكم ( ج)
 ؛لقلقموضع ا لمسألةللتصدي ل جارية  أو ت بذل جهود أي  عن معلومات (د)
 احملمية.  أو السرية ابملعلومات يتعلق خاص طلب أي  (ه)

 لزم إذا ،تكميلية معلومات اللجنة تطلب وميكن أن صفحات. مخس الكتابية التقارير تتجاوز أال جيبو  -8
  أسبوعني غضون يف  اللجنة عناية ل تكميلية معلومات أي  ، األمانة  خلل  من ،يقدم أن املعين للطرف وز وجي .األمر

 ليزيةكاإلن  اللغة  غري  املتحدة  لألمم   الرمسية  اللغات  إبحدى   تكميلية  معلومات  تقدمي  حالة   ويف   . اللجنة  طلب  تلقي  من
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 احلالة هذه ويف ،االجتماع يف املعلومات عرض ميكن ،افيه النظر فيه سيتم الذي  االجتماع قبل ترمجتها تيسري وال
 للجنة. الداخلي النظام من 39 للمادة وفقا   يةنكليز اإل اللغة إىل  لمعلوماتل شفويةتوفر ترمجة 

 األقل  على  أسابيع  مخسة  قبل  همن  مببادرة  صلة  ذات  إضافية  معلومات  قدمأن ي  ا  أيض  املعين  للطرف  جيوزو  -9
  ابللغة ا  ملخص إضافية  معلومات أي  تتضمن أنينبغي و  .تقريره يف النظر فيه سيتم الذي  االجتماع افتتاح من
 صفحتني. ال يتجاوز طوله  يةنكليز اإل

أنه   واضحيكون من ال أو تراه دون املستوى  ابلنظر يف أي تقريرقدما   املضي  عدم تقرر  أن  للجنة جيوزو  -10
 . الصحة  من له  أساس  ال

 واملعلومات  والتوصيات  هانظر   بنتيجة  ،الطرف  ذلك  مع  التشاور   بعد  ،املعين  الطرف  تزود  أن   للجنة  جيوزو  -11
 يلي:  مبا يتعلق فيما  االستعراض قيد ابملسألة املتعلقة الصلة ذات اإلضافية

 ؛ اإلقليمية أو احمللية التنظيمية نظمها تعزيز أو /و إنشاء ( أ)
 مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت واألطراف األطراف النامية البلدان إىل سيما الو  ،املساعدة تقدمي (ب)

 ؛القدرات وبناء التكنولوجيا  نقل فضل  عن ،والتقين املايل الدعم على احلصول بكيفية يتعلق فيما ،انتقالية
 رتبطوما ي ،االمتثال لتحقيق اسرتاتيجية ،املعين الطرف مع وابلتشاور االقتضاء حسب ،صياغة ( ج)

 ؛ اللجنة إىل االسرتاتيجية تلك تنفيذ عن تقرير وتقدمي ، مقرتح زمين  جدولهبا من 
 اللجنة.  إىل احملرز التقدم عن لإلبلغ  متابعة ترتيبات أي  (د)

 ودرجتها ونوعها ابالمتثال املتعلقة الصعوابت سبب مراعاةو  أعله اإلجراء اختاذ بعد ،اللجنة رأت إذاو  -12
 األطراف مؤمتر إىل  ،االقتضاء حسب ،توصيات تقدم، عليها أن ة لذلكضرور  ،الطرف قدرة فضل  عن ،وتواترها

 االختصاصات. هذه  من اخلامس للفرع وفقا  

  فضال  عن   15  املادة   من   )ب(  4  للفقرة   وفقا    21  للمادة   وفقا    الوطنية  التقارير  أساس  على   سائلامل  يف  النظر -ابء
 15 املادة من )ج( 4 للفقرة وفقا   األطراف مؤمتر  من املقدمة الطلبات

 للمادة وفقا   الوطنية التقارير أساس على واالمتثال ابلتنفيذ املتعلقة ملنهجيةوا الفردية املسائل دراسة عند -13
أن  اللجنة على ،15 املادة من )ج( 4 ابلفقرة عمل   األطراف مؤمتر وطلبات 15 املادة من )ب( 4 والفقرة 21

 للقدرات خاص اهتمام وإيلء تيسريية بطريقة ،واالمتثال هلا  االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ تشجيع إىلتسعى 
 .لألطرافاملعنية  الوطنية والظروف

 ،الداخلي  النظام  من  40  للمادة  وفقا    21  ابملادة  عمل    املقدمة  الوطنية  التقارير  اللجنة  على  األمانة  توزعو  -14
  االختصاصاتهذه  من السادس  الفرع الواردتني يف  )ج( 26و )ب(  26 للفقرتني وفقا   املعدة تقاريرها  فضل  عن

 .اللجنة هافي لتنظر

  غضون  يف  15  املادة  من  )ج(  4  ابلفقرة  عمل    األطراف  مؤمتر  يقدمه  طلب  أي   اللجنة  على  األمانة  توزعو  -15
 يف القبيل هذا من طلب  أي  يف اللجنة تنظرو  .الطلب فيه مد  ق   الذي  األطراف مؤمتر اجتماع اختتام من شهرين

 اللحق. اجتماعها

وفقا  للفرع   إضافية مشاورات أو خربات أو معلومات ىلتستند إ أن للجنة جيوز ،عملها دعممن أجل و  -16
 االختصاصات.هذه  من لرابعا
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 نتائج  ،املعنية  األطراف  أو  املعين  الطرف  مع  التشاور   بعد  ،أطراف  عدة  أو  طرف  إىل   تقدم  أن  للجنة   جيوزو  -17
  حسب ،توصيات تقدمأن و  ،نظرها  قيد ابملسألة املتعلقة الصلة  ذات اإلضافية واملعلومات والتوصيات نظرها

 االختصاصات. هذه  من اخلامس وفقا  للفرع  ،األطراف مؤمتر إىل  ،االقتضاء

 واالمتثال  للتنفيذ ملنهجية ا  سائلامل يف النظر -جيم
  التقارير  يف  نظرها  ها بعد في تنظرأن و  واالمتثال لتنفيذاملتعلقة اب ملنهجيةا سائل امل حتدد أن  للجنة  جيوز -18

  طلب   على  بناء    أو   21  ابملادة   عمل  املقدمة    الوطنية  لتقاريرايف    أو   ا امتثاهل  خيص  فيما  األطراف  من   املقدمة  الكتابية
 األطراف. مؤمتر من

 األطراف. مؤمتر إىل توصيات تقدمأن  للجنة جيوز  ،ملنهجيةا سائلامل هذه من أي  معاجلة أجل منو  -19

 األطراف مؤمتر  إىل ريراتقال تقدمي -دال
 العمل عن ميناماات اتفاقية يف األطراف مؤمترمن اجتماعات  عادي  اجتماع كل  إىل تقريرا   اللجنة تقدم -20

  وهذه للجنة الداخلي والنظام ،االتفاقية  يف عليه املنصوص  النحو على ،وظائفهاللوفاء ب به قامت الذي 
 األطراف. مؤمتر فيها لينظر توصيات اإلبلغ  هذا يشمل قدو  االختصاصات.

 الذي  األطراف  مؤمتر  اجتماع  افتتاح  قبل  ا  أسبوع  12  يتجاوز  ال  موعد  يف  األمانة  إىل  تقريرها  اللجنة  تقدمو  -21
 فيه. سينظر

 اللجنة  ليهااليت ميكن أن تستند إ  ضافيةاإل  شاوراتامل  أو  ربةاخل  أو  علوماتامل -رابعا  
 يلي: ما منها  ،أمور  ملةأن تقوم جب للجنة  جيوز ،وظائفهاء أداعند  -22

  ذلك  يف مبا  ،للتفاقية الفرعية واهليئات األطراف مؤمتر وتوصيات ومقررات تقارير االستناد إىل ( أ)
 ؛ 22 ابملادة  عمل   الفعالية بتقييم يتعلق مافي

  خيص فيما تقريرا  كتابيا   قدمالذي  طرفال من ،األمانة خلل من ،املعلومات من مزيد طلب (ب)
 ؛ نظره قيد املنهجية واالمتثال التنفيذ مسائل بشأن األطراف مجيع ومن امتثاله

 ؛ للتفاقية األخرى  الفرعية اهليئات مع التشاور ( ج)
 املعلومات إىل ابإلضافة املعلومات من مزيد طلب ،املنهجية واالمتثال التنفيذ مسائل حالة يف (د)

  خلل من  ا ،ومناسب ضروراي   تراه حسبما  ،خارجية ربة االستعانة خبو  ،)ج(  إىل  )أ( الفرعية ابلفقرات عمل   املقدمة
 ؛ األمانة

 املقدمة الكتابية التقارير أساس على فيها النظر يتم اليت الفردية واالمتثال لتنفيذا مسائل حالة يف (ه)
 )أ( الفرعية لفقراتاب عمل   املقدمة تلك إىل  ابإلضافة املعلومات من زيدامل طلب ، اامتثاهل خيص فيما األطراف من
 الطرف من  مسبقة مبوافقة  ، األمانة خلل من  ا ،ومناسب  ضروراي   تراه حسبما ،خارجية ربةاالستعانة خبو  ، )ج(  إىل

 ؛املعين
  ،األطراف مؤمتر من طلب على  بناء   فيها  النظر تمي اليت الفردية واالمتثال لتنفيذا مسائل  حالة  يف ( و)

،  خارجية  ربةاالستعانة خبو   ،)ج(   إىل   )أ(  الفرعية  لفقراتاب  عمل    املقدمة  تلك  إىل   ابإلضافة  املعلومات  من  زيدامل  طلب
  مؤمتر توجيهاتحسب  أو املعين الطرف من مسبقة  مبوافقة  ،األمانة خلل من ا ، ومناسب ضروراي   تراه حسبما

 ؛األطراف
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 أداء لغرض الطرف ذلك إقليم يف املعلومات مجع ،املعين الطرف من دعوة على بناء   ،تيسري ( ز)
 ؛اللجنة وظائف

  االتفاقية   من   24  ابملادة  عمل    تطويرها  مت   اليت  ها تومعرف  خربهتا   من  واالستفادة  األمانة   مع  التشاور  ( ح)
 اللجنة. نظر قيد املسائل عن ،تقرير شكل يف  ،االقتضاء حسب ،األمانة من معلومات وطلب

 أحكام مجيع تنفيذ تشجيع أجل من اللجنة فيها تنظر قد اليت األطراف مؤمتر إىل التوصيات أنواع -خامسا  
 هلا االمتثال  واستعراض  االتفاقية

 واستعراض االتفاقية  أحكام تنفيذ تشجيع إىل  األطراف مؤمتر إىل  اللجنة من املقدمة التوصيات هتدف -23
 الوطنية والظروف للقدرات خاصة عناية تويلأن و  تسهيلي طابع ذاتالتوصيات  تكون أن بوجي  .هلا االمتثال

 .لألطراف

  ال  املثال سبيل على ،ملنهجيةوا الفرديةواالمتثال  لتنفيذا مبسائل املتعلقة التوصيات ملتتش وميكن أن -24
 يلي:  ماعلى  ،احلصر

 ابلرتتيبات يتعلق مافي ذلك يف مبا  ،االتفاقية أحكام تنفيذ يف األطراف أو الطرف لدعم خطوات ( أ)
 ؛ مطلوبة تكون قد اليت املؤسسية أو اإلجرائية أو التشريعية

وما    ،واالمتثال  التنفيذ  لتحقيق  اسرتاتيجية  بوضع  املعنية  األطراف  أو   املعين  الطرف  قيام  احلاجة إىل (ب)
 ؛املذكورة االسرتاتيجية تنفيذ عن تقرير وتقدمي ،اللجنة إىل هاوتقدمي  مقرتح  زمين جدوليرتبط هبا من 

 ؛التقنية أو  املؤسسية أو  القانونية املسائل يف ذلك يف مبا ،اخلرباء مساعدة ( ج)
 التكنولوجيا. نقل وكذلك ،املستهدفة  والتقنية املالية املساعدةوتقدمي  القدرات بناء (د)

  بيان  إبصدار األطراف مؤمتر توصي أن للجنة جيوز  ، أخري وكملذ  ذلكإىل حاجة  هناك تكون عندماو  -25
  تشجيعو  االتفاقية أحكام تنفيذ على املعنية األطراف أو املعين الطرف ملساعدة املشورة تقدمأن و  ابالمتثال يتعلق

 األطراف. مجيع بني التعاون

 األمانة  وظائف -ا  سادس
  ،أن تقوم األمانة على ،للجنة الداخلي النظام ويف  االتفاقية من 24 املادة يف احملددة املهام مع مبا يتسق -26

 : ، مبا يلياالختصاصات من هذه األخرى األجزاء  يف احملددة املهام إىل ابإلضافة 

  واختاذ  ، 15 املادة من  )أ( 4 ابلفقرة  عمل   ا امتثاهل خيص  فيما األطراف من  تقارير كتابية مجع ( أ)
  أي فضل  عن  ،الداخلي النظام من  23 للمادة وفقا   اللجنة على وتوزيعها ،يةنكليز اإل اللغة  إىل لرتمجتها الرتتيبات
  من أسبوعني غضون يف اللجنة على يةنكليز اإل ابللغةاملقدمة  التقارير وزعوت .الطرف يقدمها إضافية معلومات
  إىل ةرتمجفتوزع نسخة منها م يةنكليز اإل غري املتحدة لألمم الرمسية اللغات إبحدى  التقارير املقدمة. أما استلمها
 ؛ استلمها  من أسابيع أربعة غضون يف اللجنة على اإلنكليزية

  هاأسس على بناء   سائل امل يف  اللجنة تنظر وعندما  ، 21 للمادة وفقا   املقدمة الوطنية  التقارير مجع (ب)
 التقارير هذه تشمل أن ب وجي .اللجنة فيها لتنظر الصلة ذات التقارير إعداد ،15 املادة من )ب( 4 لفقرةوفقا  ل
  عن   تنشأ  قداليت    عينةامل  سائلامل  وحتديديف جمال اإلبلغ    األطراف  أداء  عن  معلومات  ،احلصر  ال  املثال  سبيل  على

 ؛ للجنة تكون ذات أمهية قد واليت التقارير
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  وفقا   ،وتوزيعها يةنكليز اإل اللغة إىل منها فروع أو الوطنية التقارير لرتمجة اللزمة الرتتيبات اختاذ ( ج)
 ؛الداخلي النظام من 40 للمادة

 مؤمتر اجتماع اختتام بعد شهرين غضون يف اللجنة إىل األطراف مؤمتر  هقدمي طلب  أي  إحالة (د)
 ؛الطلب فيه ق دم الذي  األطراف

 األطراف  من  املعلومات  من  مزيد  التماس   ، أعماهلا  تسيري   تسهيل  أجل  من  اللجنة  طلب  على  بناء   (ه)
 ؛مطلوبة داعمة واثئق أو  ريراتق أي  وإعداد هاومجعاألخرى  واملصادر

 اللجنة. بعمل يتعلق فيما  األطراف مؤمتر أو اللجنة هات سندها إلي أخرى  مهام أي  أداء ( و)
 االتفاقية  من   25  املادة  مبوجب  املنازعات  بتسوية  العالقة -سابعا  

  من  25  املادة  أبحكام   املساس  ودون  متميزين  اللجنة  وعمل  واالمتثال  التنفيذ  آلية  تشغيل  يكون جيب أن   -27
 املنازعات. بتسوية املتعلقة االتفاقية

 السرية  محاية -اثمنا  
  مبا   ،بسرية  اللجنة  إىل  املقدمة  املعلومات  غري أن  بسرية.  اللجنة  وتوصيات  تقارير  ت عامل  ال   ،عامة  كقاعدة -28
 بسرية. تعامل أن جيب  ،امتثاله  خيص فيما طرف من املقدمة تلك ذلك يف

  



UNEP/MC/COP.3/13 

15 

 الثاين التذييل

 بشأن ميناماات التفاقية التابعة واالمتثال التنفيذ جلنة اختصاصات :[--/]3-م ا املقرر مشروع
 الزئبق 

 إن مؤمتر األطراف،
 من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق،  15من املادة   5إىل الفقرة   يشريإذ  

 ،(1)جلنة التنفيذ واالمتثال التابعة للتفاقية  أعماليف التقرير عن وقد نظر 
 العمل الذي تضطلع به جلنة التنفيذ واالمتثال،  مع التقدير  يلحظوإذ  
 منوذج على واملوافقة  ، املقرر هلذا األول املرفق يف الواردة واالمتثال التنفيذ جلنة  اختصاصات اعتماد يقرر 

 املقرر.  هلذا  الثاين  املرفق  يف  الواردو  اامتثاهل  خيص  فيما األطراف  مناملقدمة    الكتابية  التقارير

  

 
(1) UNEP/MC/COP.3/13 . 
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 الثالث التذييل
 )أ((  4  الفقرة  ،15  )املادة  اامتثاهل  خيص  فيما  األطراف  مناملقدمة    الكتابية  التقارير  منوذج  مشروع

 مالحظات:
  ميناماات   اتفاقية  من  15  املادة  من  )أ(  4  ابلفقرة  عمل    امتثاله  خيص  فيما  طرفال  من  املقدمة  الكتابية  التقارير  رسلت  

 التايل:  العنوان ىل ، إاألمانة خللمن  ،واالمتثال التنفيذ جلنة إىل
Secretariat of the Minamata Convention on Mercury   
United Nations Environment Programme   
Postal address: Avenue de la Paix 8-14, 1211 Geneva 10, Switzerland 

E-mail: mea-minamatasecretariat@un.org 

  ،اإللكرتونية  ابلوسائل  ذلك   يكون  أن   ويفضل   ،املتحدة  لألمم   الست   الرمسية  اللغات  إبحدى   الكتابية   التقارير  تقدمو 
 .طيه املرفق النموذج يف  الواردة العناصر على حتتوي أن و 

 صفحات. مخسطول التقرير  تجاوز ي أال  جيبو 

 على  أسابيع  مثانية  قبل  األمانة  إىل  يصل  أن  ينبغي  ،للجنة  التايل  االجتماع  أعمال  جدول  يف  التقرير  إدراجومن أجل  
 االجتماع. لذلك األول اليوم من األقل

إىل   الطرف ذلك ي دعى ،فردي  طرف  ابمتثال يتعلق حمدد تقرير أساس  على ما  مسألة  يف  اللجنة تنظر عندماو 
 والطرف اللجنة تتفق مل ما ،للمراقبني مفتوحة اجللسات هذه تكون الو  .يف هذه املسألة اللجنة نظر يف  ملشاركةا

  أمام مغلقة التوصيات على التصويت أو التوصيات عداداخلاصة إب املداوالت كونوت .ذلك خلف على املعين
 املراقبني. مجيع

  أي  ، األمانة خلل من ،املعين لطرفا يقدم  أن  وزوجي . األمر لزم  إذا ،تكميلية معلومات اللجنة  تطلب وجيوز أن 
 اللجنة. من الطلب استلم من أسبوعني غضون  يف اللجنة لعناية صلة ذات تكميلية معلومات

يتيسر ترمجتها قبل    وال  يةنكليز اإل  اللغة  غري  املتحدة  لألمم  الرمسية  اللغات  إبحدى   تكميلية  معلومات  تقدمي  حالة  يفو 
النظر فيها، ميكن عرض املعلومات يف االجتماع، ويف هذه احلالة توفر ترمجة شفوية  االجتماع الذي سيتم فيه 

 . من النظام الداخلي للجنة 39للمعلومات إىل اللغة اإلنكليزية وفقا  للمادة 

قبل مخسة أسابيع على األقل من  ،منه مببادرة صلة ذات إضافية معلومات أن يقدم ا  أيض املعين للطرف جيوزو 
جتماع الذي سيتم فيه النظر يف تقريره. وينبغي أن تتضمن أي معلومات إضافية ملخصا  ابللغة اإلنكليزية افتتاح اال

 . ال يتجاوز طوله صفحتني
  خيص  فيما األطراف أحد من املقدمة  الكتابية التقارير  يف  اللجنة نظر عن املعلومات من مزيدوللطلع على 

 :التايل املوقع على ةاملتاح ،واختصاصاهتا  للجنة الداخلي  النظام إىل الرجوع  يرجى ،امتثاله
www.mercuryconvention.org . 
 

  

http://www.mercuryconvention.org/
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 الطرف املعين وبياانت االتصال -أوال  
االتصال هبا أو اهليئة   بياانتاالتصال الوطنية و  جهةاسم الطرف املعين وكذلك اسم  يرجى اإلشارة أدانه إىل]

 امتثال الطرف املعين.[خيص املختصة األخرى التابعة للطرف مقدم التقرير فيما 
 ]يرجى اإلشارة إىل اسم الطرف املعين ابلتقرير[  الطرف 

 مقدم التقرير   أو اهليئة املختصة األخرى التابعة للطرفاالتصال املعنية ابتفاقية ميناماات  جهةبياانت 
  االسم/اللقب: 

  ان الوظيفي: و العن 
  القسم/اإلدارة: 

  : املنظمة/املؤسسة 
  العنوان: 

  البلد:   املدينة:   الرقم الربيدي: 

رقم الفاكس )يرجى إدخال   : رقم اهلاتف )يرجى إدخال رمز البلد واملدينة( 
 عنوان الربيد اإللكرتوين:  : رمز البلد واملدينة( 

   

 املسألة موضع القلق  -اثنيا  
  ويرجى اإلشارة.  املقدمة، أي مسألة االمتثال  عن املسألة موضع القلق ووصف هلامعلومات أساسية    تقدمييرجى  ]

 .[ هبذه املسألة  حسبما تتصل للطرفإىل القدرات والظروف الوطنية 
 (  ذات الصلة )األحكامذو الصلة احلكم  -اثلثا  

ويرجى  تعلق هبا مسألة االمتثال. يي ذالو تفاقية لل ( ذات الصلة )األحكام الصلة  ي ذ احلكمإىل يرجى اإلشارة ]
حسب  املقابلة ( املرفقاتاملرفق ) أو  ()الفقرات الفرعية الفرعية  الفقرةأو الفقرة )الفقرات( أو  املادة )املواد( حتديد

 .[ االقتضاء
 ملعاجلة املسألة موضع القلق اجلهود املبذولة  -رابعا  

تقدمي معلومات عن أي جهود ب ذلت أو جارية ملعاجلة املسألة موضع القلق، وإن مل ت بذل أي جهود،  يرجى ]
 .[ السبب يف ذلك

 املعلومات السرية أو احملمية  - خامسا  
.  ةسريب، هامتثالخيص املعلومات املقدمة إىل اللجنة بسرية، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة من طرف فيما ت عامل ]

أدانه أي طلب معني يتعلق مبعلومات سرية أو حممية، على سبيل املثال املعلومات اليت ال  يرجى حتديد  ومع ذلك،  
 .[ينبغي اإلفصاح عنها يف تقارير وتوصيات اللجنة

 التوقيع  -سادسا  
االتصال الوطنية التفاقية ميناماات، أو إذا أحالتها سلطة خمتصة أخرى للطرف املعين، جهة توقّع على التقرير ]

 [ الشخص املخول له التوقيع ابلنيابة عنها.
___________ 


