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  املتحدة للبيئة

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما 
 بشأن الزئبق

  الثالثاالجتماع 
  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩-٢٥ جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت )ج( ٢البند 
  املسائل التنظيمية: تنظيم العمل

  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما بشأن الزئبق الثالثمذكرة تصورية لالجتماع 

  مذكرة من األمانة
ن تقدم، يف مرفق هذه املذكرة، مذكرة  ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  الثالثالجتماع ل تصوريةتتشرف األمانة 

  لالجتماع.اإلعداد والغرض من هذه املذكرة هو مساعدة املشاركني يف  ميناما بشأن الزئبق، أعدها رئيس مؤمتر األطراف.

                                                           
*  *UNEP/MC/COP.3/1.  
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  املرفق

  أعدها رئيس مؤمتر األطراف تصوريةمذكرة 
  مقدمة  -أوالً 

يف اإلعداد يتمثل الغرض الرئيسي من هذه املذكرة يف مساعدة األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين  - ١
االتفاقية  تتطلب، اليت واملسائلاملقررات لالجتماع من أجل ضمان جناحه، مبا يف ذلك من خالل التأكد من أن 

 .يف اجتماعه الثالث، سيتم تناوهلا واالنتهاء منها بشكل كافمؤمتر األطراف أن ينظر فيها 

سوف الذي  ،بعض التوقعات العامة لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف ويف هذه املذكرة التصورية، حددتُ  - ٢
سته لتشاور مع املكتب، وُ و . أتوىل ر موعات اإلقليميةو ضعت هذه التوقعات  ، ويسرين من خالل املكتب مع ا

 .القادمنستعد لالجتماع بينما عليها مجيع أصحاب املصلحة أُطلع أن 

بعد االجتماع الثاين مبا يزيد قليالً على اثين عشر شهراً، وميثل فرصة لتعزيز التقدم  يُعقد االجتماع الثالث - ٣
ت اجلارية اليت هلا  الكبري الذي أُحرز حىت اآلن، وكذلك إلحراز مزيد من التقدم بشأن عدد من املسائل والوال

ائية حمددة،  أن املسائل شجهد كبري ببذل يلزم من املتوقع أن االتفاقية. وكان  على النحو الذي تنص عليهمواعيد 
واالجتماع بعقد االجتماع الثاين بعد سنة واحدة الذي التزمنا فيه الرئيسية يف وضع النظام الداخلي الجتماعنا، 
 كل سنتني.  بعد ذلكأن تعقد االجتماعات العادية ، و الثالث بعد سنتني من انعقاد االجتماع األول

  وتنظيمه العملتوقيت   -نياً 
قرر مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الثاين، أن يعقد اجتماعه الثالث يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات يف  - ٤

يوم اإلثنني املوافق  ١٠:٠٠الساعة . وعليه، سُيفتتح االجتماع ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥الفرتة من 
الثاين/نوفمرب. واستناداً   تشرين  ٢٩يوم اجلمعة املوافق  ١٨:٠٠يف الساعة ، وُخيتتم ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥

موعات اإلقليمية  سُيعد لعقدإىل املمارسة الناجحة يف االجتماعني األول والثاين ملؤمتر األطراف،  اجتماعات ا
 .٢٠١٩الثاين/نوفمرب   تشرين  ٢٤يوم األحد املوافق  لمكتبلاجتماع لعقد و لألمم املتحدة، 

أن جيتمع مؤمتر األطراف يف جلسة عامة، وقد  يُنتظروخالل مدة االجتماع اليت تبلغ أسبوعًا واحداً،  - ٥
أيضًا مناقشات يف جمموعات أصغر، حسب االقتضاء. ووفقًا ملا قرره مؤمتر األطراف، لن يُعقد جزء رفيع  ُجترى

 املستوى يف االجتماع الثالث.
جلستني يومياً، من اجلدول اليومي املقرتح للجلسات العامة سيتألف ويف الفرتة بني يومي اإلثنني واجلمعة،  - ٦

 ١٥:٠٠ومن الساعة  ١٣:٠٠إىل الساعة  ١٠:٠٠الساعة على أن تكون مدة كل جلسة ثالث ساعات، من 
) ١٤:٤٥ إىل الساعة ١٣:١٥الساعة أحداث جانبية خالل وقت الغداء (من وستُنظم . ١٨:٠٠إىل الساعة 

). وأدعوكم إىل ١٩:٠٠إىل الساعة  ١٨:١٥ الساعة(من  بعد الظُهرويف املساء بعد اجللسة العامة اليت تعقد 
ا شركاء االتفاقية.  املشاركة يف هذه األحداث، اليت ستتناول مواضيع هامة تتضمن األنشطة اليت يضطلع 

 منها االتفاقيقوم جبملة أمور ، لكي ٩:٠٠إىل الساعة  ٨:٠٠الساعة وسيجتمع املكتب، كل صباح من  - ٧
إىل  ٩:٠٠الساعة للمجموعات اإلقليمية الفرصة لالجتماع كل صباح من  وستتسىنعلى ترتيب األعمال اليومية. 

موعات اإلقليمية على تيسري نشر ١٠:٠٠الساعة  تيب أعمال كل يوم رت املتعلقة بعلومات امل. وأود أن أشجع ا
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موعات اإلقليمية، ولكن الشفوية الرتمجة  تُقدمكل جمموعة. ولن مكتب  أعضاء  عن طريق  ستتاحالجتماعات ا
ا للرتمجالشفوية دوات للرتمجة األتسهيالت و ال موعات اإلقليمية يف اختاذ الرتتيبات اخلاصة   .ة الشفويةإذا رغبت ا
ئق ما قبل الدورة على ماع على حنو يستغين عن األوراقرتتيبات لعقد االجتالواختذت األمانة  - ٨ . وتُتاح و

إلضافة إىل ذلك،  .)١(املوقع الشبكي لالتفاقية ئق الدورة، ستتاح و ئق االجتماع، مبا يف ذلك و على مجيع و
م أو أجهزة  واأن ُحيضر ويتوقع من املشاركني موقع شبكي أُنشئ لالجتماع.  أجهزة الكمبيوتر احملمولة اخلاصة 

ئق.   .وسيتاح الدعم التقين يف موقع انعقاد االجتماعأخرى للوصول إىل الو

فتتاح تشرين الثاين/نوفمرب،  ٢٥ويف صباح يوم اإلثنني املوافق  - ٩ سأقوم، بصفيت رئيس مؤمتر األطراف، 
 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، الذي سُيطلب إليه بعد ذلك اعتماد جدول أعمال االجتماع.

سم جمموعة من البلدان.  - ١٠ ت املمثلني املتحدثني  ت، بدءاً من بيا وسأتيح بعد ذلك الفرصة إللقاء البيا
ت افتتاحية قصرية. وستقتصر مدة كل بيان وعند الطلب، ستتسىن لفرادى األطرا ف واملراقبني الفرصة إللقاء بيا

ت أطول من ذلك على أن تقدموا إىل األمانةعلى مخس دقائق. وأود أن أشجعكم  ت ال، وكذلك أي بيا بيا
أن نتمكن من االنتقال بسرعة من اجللسة االفتتاحية  ملإذ  ،الداخلي الشبكيلنشرها على املوقع وذلك وطنية، ال

 إىل املناقشات املوضوعية يف اجللسة العامة.
م عملنا، على أساس اجلدول الزمين املؤقت يوسنشرع يف النظر يف مسائل تنظيمية أخرى، مبا يف ذلك تنظ - ١١

 للعمل الذي سُيقدم إليكم.

،  تعرضوسأطلب بعد ذلك إىل األمانة أن  -١٢ انتخاب املوظفني لفرتة ما بني الدورتني واالجتماع الرابع ملؤمتر
لتفاصيل جراؤه إلتقدمي معلومات عن انتخاب أعضاء جلنة التنفيذ واالمتثال، املتوقع  خالل االجتماع، وأن تذكر 

مج الدويل احملدد لدعم بناء  إلقراراملتعلقة بضرورة عقد االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  أعضاء جملس إدارة الرب
لتايل، ستتسىن  للفرتة املقبلة، بناءً  القدرات واملساعدة التقنية على الرتشيحات الواردة من املناطق خالل االجتماع. و

لس اإلدارة، واال الفرصة للمجموعات اإلقليمية عتبارات للنظر يف الرتشيحات، مع مراعاة اخلربات املطلوبة 
ت يف وقت الحق خالل االجتماع.  اجلنسانية، واالعتبارات األخرى ذات الصلة. ومن املتوقع أن ُجترى االنتخا

ئق التفويض. أن تعرض وسُيطلب إىل األمانة  - ١٣ أن يفحص  ويتَوقعالنهج الالزم اتباعه فيما يتعلق بو
ئق تفويض املمثلني احلاضرين لالجتماع وأن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف بعد ظهر يوم اخلميس املوافق  املكتب و

 تشرين الثاين/نوفمرب. ٢٨

 األفرقة املصغرةاستخدام   -لثاً 
لبت أكثر تفصيًال قبل ا بشكلفيها النظر  تستدعي قد تكون هناك مسائل تتطلب مزيداً من النظر أو - ١٤
لتايل، قد  فيها  ظليهلذا النظر التفصيلي اإلضايف، إال أنين آمل أن  أفرقة مصغرةتشكيل  يلزميف اجللسة العامة. و

ت اليت تقتضيها الضرورةاألفرقة استخدام هذه  األصغر إىل األفرقة . وسُتقدم نتائج مداوالت عند أدىن املستو
 مؤمتر األطراف يف جلسة عامة للنظر فيها ورمبا املوافقة عليها أو اعتمادها.

ت اليت يواجهها العديد من الوفود يف تغطية جمموعة واسعة  - ١٥ لتحد وإنين واملكتب على دراية كاملة 
املتعلقة  القراراتوستُتخذ  وسنسعى إىل قصر عدد اجللسات املتزامنة على جلستني. ،املتزامنةالنطاق من املناقشات 

لتشاور مع املكتب طوال فرتة انعقاد االجتماع. موعات الالزمة وتنظيم عملها   بعدد وطبيعة ا
                                                           

)١(http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP3  . 
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مج أفرقة ولقد تصور مبدئيًا تشكيل  - ١٦ اتصال معنية بتقييم الفعالية، واملسائل التقنية، ومعنية أيضًا برب
مل أن نكون قادرين على تشكيل  حة   موعد قريبيف  اتصال فريقأول العمل وامليزانية. و كيوم اإلثنني بغية إ

سة تلك األفرقةللمداوالت اهلامة اليت جتريها أكرب قدر ممكن من الوقت  االتصال رئيسان أفرقة . وسيتوىل ر
م واآلخر من بلد متقدم، كما جرت العادة. وأذكر جمدداً أنه سيكون من  أيضاً األمثل مشاركان، أحدمها من بلد 

 مراعاة التوازن بني اجلنسني.
 مسائل بشأن جدول أعمالنا  -رابعاً 

هامة من أجل التنفيذ املتواصل لالتفاقية، مبا يف ذلك تقدمي  مقرراتيف االجتماعني األول والثاين، اختذ  -١٧
مج الدويل احملدد ومدته واختصاصاته، وتقدمي توجيهات إىل مرفق البيئة العاملية بشأن  توجيهات بشأن تشغيل الرب

ت الشاملة السياسات الو سرتاتيجيات الا جمية، وأهلية احلصول على واألولو الية واستخدامها. وجتدر املوارد املرب
مج الدويل احملدد، الذي اعتمد حىت اآلن، بفضل مسامهات اجلهات املاحنة،  اإلشارة هنا إىل التشغيل الكامل للرب

مج يف أيلول/سبتمرب جملس إدارة وجيتمع مخسة مشاريع يف جولته األوىل،  العتماد مشاريع يف اجلولة  ٢٠١٩الرب
يف جلنة التنفيذ واالمتثال واعتماد  األعضاء األوائلانتخاب على صعيد ضرورية  إضافية الثانية. واُختذت إجراءات

 لهي والقواعد املالية النظام الداخل يف مسألة مؤمتر األطراف وبتالنظام الداخلي الذي وضعته اللجنة لتيسري عملها. 
اعتمد و  هذه القواعد. يف مربعةاليت تُركت بني أقواس  ومل يبق سوى عدد من املسائل غري احملسومةوهليئاته الفرعية، 

ئق  عدداً  ت الزئبق، والتخزين واالجتار بهلزئبق اإلمداد مبصادر  ، مبا يف ذلك ما يتعلقالتوجيهيةمن الو ، وانبعا
ت الزئبق.  الفخباملؤقت السليم للزئبق  بشأن عدد من املسائل،  فيما بني الدورتنيتُنجز  عمالوكلفنا أيضاً من نفا

ت،  حكومة  الذي قدمتهوترتيبات تقييم فعالية االتفاقية. وقرر قبول العرض  واإلطالقاتمبا يف ذلك عتبات النفا
مسامهة سويسرا السنوية البالغة مليون فرنك سويسري  وقبلنا أيضاً سويسرا الستضافة أمانة مستقلة لالتفاقية يف جنيف، 

مج األمم املتحدة للبيئة أن  ةالتنفيذي ةبوصفها البلد املضيف، وطلبنا إىل املدير   االضطالع مبهام األمانة. تواصللرب
مج األمم للمضي يف وميثل اجتماعنا الثالث فرصة ممتازة  - ١٨ ه بدعم من بر تعزيز األساس القوي الذي أنشأ

لعمل على قضا  ت، والتوجيه بشأن إدارة تقنيةاملتحدة للبيئة. ويُنتظر منا أن نضطلع  ، من قبيل عتبات النفا
طالقات  التقنينياملواقع امللوثة، ورموز النظام املنسق. وسننظر يف تقارير فريق اخلرباء  بشأن التوجيهيات املتعلقة 

تتيح لنا توفري إطار لتقييم فعالية اتفاقيتنا. مقررات املعين بتقييم الفعالية بغية اعتماد  ينينالتقوفريق اخلرباء  ،الزئبق
لتفصيل يف العمل الكبري الذي أجنزه فريق اخلرباء  املعين بتقييم الفعالية للبت يف  التقنينيوسنحظى بفرصة النظر 

 لتكنولوجيا.هذا اإلطار اهلام لالتفاقية. وسُينظر أيضاً يف املعلومات املتعلقة ببناء القدرات، واملساعدة التقنية ونقل ا
االقرتاح العملي بشأن إطار مستقر لتبادل خدمات األمانة بني  سيعرض علينا، ٢/٧-ووفقًا للمقرر ا م - ١٩

زل وروتردام واستكهومل،  مج األمم املتحدة املقدم أمانة اتفاقية ميناما وأمانة اتفاقيات  من املدير التنفيذي لرب
مج العمل  ،للبيئة ما األمانة لرب لكي ننظر فيه. ويف اجتماعنا الثالث، سنستعرض أيضاً السيناريوهني اللذين أعد

يسمح لألمانة مبواصلة العمل من أجل تنفيذ االتفاقية مقرر دف اعتماد  ٢٠٢١-٢٠٢٠وامليزانية لفرتة السنتني 
 يف العامني املقبلني.وتقدمي الدعم لنا 

ء  تعراضُ ل جزءاً من مهامنا أيضاً اسوميث - ٢٠ ستعراض املرفقني ألف و اآللية املالية لالتفاقية واملسائل املتعلقة 
. وقدمت جمموعة من البلدان أيضًا اقرتاحًا بتعديل املرفق ٢٠٢٢لالتفاقية، والذي سُيستحق موعده حبلول عام 

أيضًا يف املسائل اليت ألف لالتفاقية ويتعني على مؤمتر األطراف النظر يف هذه املسألة اهلامة ومناقشتها. وسننظر 
لنظام الداخلي والقواعد املالية.ُحتسم مل   واملتعلقة 
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 النتائج املنشودة لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف  -خامساً 
 تتطلباالنتهاء من النظر يف مجيع املسائل اليت يف لالجتماع الثالث  كلنا حتقيقها  اليت نودالنتيجة تتمثل  - ٢١

يف هذا الوقت. واالتفاق  مؤمتر األطراف، أو البت فيها أو اعتمادها من النظر فيهاالسابقة املقررات االتفاقية أو 
حمددة، بينما قد ال تتطلب مسائل أخرى سوى أن مقررات املسائل يقتضي أن يعتمد مؤمتر األطراف  بعضبشأن 

 تنعكس موافقة مؤمتر األطراف يف تقرير االجتماع.
ا األمانة،  -٢٢ ئق اليت أعد وأشجعكم بقوة على االستعداد الكامل هلذا االجتماع اهلام، واالطالع على الو

ت، مبا يف ذلك املشاورات الو األناقشات املوإجراء  طنية واإلقليمية واملناقشات الثنائية، وكذلك ولية على خمتلف املستو
والوفود األخرى حسبما ترونه مناسباً، وذلك قبل وأثناء االجتماع على حد سواء.  املناطقاغتنام الفرصة للتشاور مع 

.سيمكّ و   ننا ذلك من حتقيق أقصى توافق يف اآلراء، مما سيتيح لنا مواصلة التقدم حنو حتقيق أهداف اتفاقية ميناما

أنفسهم للعمل بروح من التعاون يف االجتماع الثالث، مع إعداد املكتب، مجيع املشاركني على أ و وأحث،  -٢٣
إدراك واضح لألهداف املهمة لالتفاقية وهدفنا املشرتك املتمثل يف محاية صحة اإلنسان ومحاية كوكبنا من أجل أجيال 

رخيي يرمي إىلال ماملستقبل. وأتطلع إىل رؤيتكم يف جنيف لالحتف   “!جعل الزئبق جمرد ذكرى” رة أخرى حبدث 

_____________  


