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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 الثالثاالجتماع 
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *األعمال املؤقتمن جدول  8البند 
 مكان وموعد انعقاد االجتماع الرابع 

 ملؤمتر األطراف

 مكان وموعد انعقاد االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف
 مذكرة من األمانة

بشأن مكان   2/5-اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، يف اجتماعه الثاين، املقرر ا م -1
مؤمتر  وجه من املقرر،  2الفقرة ومبوجب ملؤمتر األطراف.  واالجتماعات الالحقة االجتماع الثالثوموعد انعقاد 

يف  ، وذلكالستضافة االجتماع العادي الرابع ملؤمتر األطرافتقدمي عروض من أجل ألطراف لالدعوة  األطراف
 واالستمرار على هذا النحو فيما خيص االجتماعات العادية الالحقة. ،   موعد مناسب لالجتماع العادي الثالث

قدم، قبل كل اجتماع عادي، ن تأ ةالتنفيذي ةويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضًا إىل األمين -2
 املقرر، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف.من  2تقييماً للعروض املقدمة عماًل ابلفقرة 

إىل جهات التنسيق  2019أاير/مايو  3بتاريخ  رسالة  ةالتنفيذي ةاألمين ت ، أرسلوبناء على ما سبق -3
الوطنية لالتفاقية، والبعثات الدائمة لدى برانمج األمم املتحدة للبيئة والبعثات الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة 

استضافة االجتماع   إىل تقدمي عروض  ُدعيت األطراف ن وذكرت أب 2/5-ا م املقرر إىل أشارت فيها يف جنيف، 
إىل   25املقرر أن يُعقد يف جنيف يف الفرتة من  للمؤمتر يف موعد مناسب لالجتماع الثالث الرابع ملؤمتر األطراف

جتماع الرابع إىل . ودعت احلكومات اليت ترغب يف تقدمي عرض الستضافة اال2019تشرين الثاين/نوفمرب  29
، لتمكني األمانة من اختاذ الرتتيبات ذات الصلة، مبا يف  2019 ةمتوز/يولي 12تقدمي عروضها إىل األمانة حبلول 

أن الدعوة كانت مفتوحة أيضاً ألي    األمينة التنفيذية  ذلك جتهيز الواثئق ذات الصلة لالجتماع الثالث. وأوضحت 
 ل موعد انعقاد االجتماع الثالث. ستصبح طرفاً يف االتفاقية حبلو  ةدول
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من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى  2019أاير/مايو  28وتلقت األمانة بعد ذلك مذكرة شفوية مؤرخة  -4
غارسيا، وزير خارجية كولومبيا.  تروخيو من السيد كارلوس هوملز  رسالة مكتب األمم املتحدة يف جنيف، مرفقة ب

عرض حكومة كولومبيا الستضافة االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف يف  رسالةال هذهغارسيا يف  تروخيو وأعلن السيد 
إىل أمهية االجتماع الرابع يف تسريع وتعزيز االلتزام   رسالته . وأشار يف  2021اتفاقية ميناماات، املقرر أن يُعقد يف عام  

وتفرض  القدرات الوطنية، أن تعزز من شأهنا مقررات عاملي مبعاجلة مشكلة التلوث ابلزئبق من خالل اعتماد ال
 الستعادة املواقع امللوثة، من بني مبادرات أخرى. اجليدة مارسات وترسخ املعلى جتارة الزئبق الرقابة 

املذكرة، مل تكن األمانة قد تلقت أي عروض أخرى. ويرد عرض حكومة كولومبيا  وحىت وقت إصدار هذه   -5
 يف مرفق هذه املذكرة.

 أكدت  حكومة كولومبيا   ولكنطرفاً يف اتفاقية ميناماات.  كولومبيا  ال متثل  وحىت وقت إصدار هذه املذكرة،   -6
اإلجراءات إهناء قاد االجتماع الثالث وأوضحت أهنا بصدد لألمانة عزمها على أن تصبح طرفًا حبلول موعد انع

 . 2019آب/أغسطس   27االتفاقية حبلول يداع صك تصديقها لدى وديع الوطين إلاملطلوبة يف تشريعها 

يف   ، وذلكاملعلومات بشأن عرضهابعزمها على تقدمي مزيد من األمانة أبلغت حكومة كولومبيا كذلك و  -7
 االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.

 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف العرض املقدم من حكومة كولومبيا الستضافة االجتماع الرابع ملؤمتر  -8

 األطراف.
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 املرفق 
تلقتها األمانة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى مكتب  2019أاير/مايو  28مذكرة شفوية مؤرخة 

 األمم املتحدة يف جنيف

 من اإلسبانية[ مرتمجة ]
 ]شعار الوزارة[

S-GAA-19-023573 

 2019أاير/مايو   28بوغوات، كولومبيا، 
 السيدة روساان سيلفا 

 األمينة التنفيذية
 الزئبقاتفاقية ميناماات بشأن 

 : مقرتح مقدم من كولومبيا الستضافة املؤمتر الرابع لألطراف يف اتفاقية ميناماات املوضوع
 عزيزيت األمينة التنفيذية:

 تتعلق هذه الرسالة ابملؤمتر الرابع لألطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق.
الزئبق مادة سامة هلا آاثر خطرية على صحة اإلنسان والبيئة. وينتقل يف مجيع أحناء العامل أبن  يُعرتف ،كما نعلمو 

كولومبيا، ابعتبارها دولة متأثرة بشكل خطري  واستخدمت  الزئبق عرب الرتبة واملياه واهلواء، ويعرب احلدود الوطنية. 
  1658القانون بوسائل منها إصدار  بتلوث الزئبق، عدداً من اإلجراءات الرامية إىل احلد من استخدام هذه املادة

 ومن خالل التنفيذ املبكر التفاقية ميناماات.  2013لعام 
كولومبيا خالية من الزئبق وتعزيز التنمية املستدامة وتعزيز احلوكمة  حتقيق  وملواصلة هذه اجلهود وإحراز تقدم حازم حنو  

أعلن أن حكومة كولومبيا تقرتح استضافة املؤمتر الرابع لألطراف يف اتفاقية  البيئية على الصعيد العاملي، يسرين أن 
 . 2021ميناماات، املقرر أن يُعقد يف عام  

 من شأهنامقررات  التلوث ابلزئبق، من خالل  مشكلة  وسيكون املؤمتر ضرورايً لتسريع وتعزيز االلتزام العاملي مبعاجلة  
، من يدة الستعادة املواقع امللوثةاجلمارسات وترسخ املالزئبق جتارة على وتفرض الرقابة القدرات الوطنية،  تعززأن 

 . بني أمور أخرى 
 أغتنم هذه الفرصة ألكرر التأكيد على تقديري الكبري لسيادتكم. وأود أن

 ]التوقيع[
 غارسيا تروخيو كارلوس هوملز 

 وزير اخلارجية

______________ 


