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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

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

 *األعمال املؤقتمن جدول )ج(  2لبند ا
 املسائل التنظيمية: تنظيم العمل 

 جدول األعمال املؤقت املشروح 
 1البند 

 افتتاح االجتماع 
سُيعقد االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف مركز املؤمترات الدويل يف   -1

. وسُيفتتح االجتماع 2019تشرين الثاين/نوفمرب  29إىل  25فارمييب، جنيف، يف الفرتة من شارع  17جنيف، 
 تشرين الثاين/نوفمرب. 25 ،صباح يوم االثنني 10:00يف الساعة 

وال يوسيتوىل رائسة االجتماع الرئيس الذي انتخب يف االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف، السيد ديفيد كابيند -2
 قاً للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول.)زامبيا(، وذلك وف

 وستُلقى بياانت افتتاحية. -3
 2البند 

 املسائل التنظيمية
 انتخاب أعضاء املكتب لفرتة ما بني االجتماعني ولالجتماع الرابع ملؤمتر األطراف  )أ(

التالية أمساؤهم للعمل يف اجتماعه الثالث،  انتخب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين أعضاء املكتب  -4
 وكذلك خالل فرتة ما بني الدورتني:

 السيد ديفيد كابينديوال )زامبيا( الرئيس: 
 السيدة أليسون ديكسون )كندا( نواب الرئيس: 

 السيدة ماراي ديل مار سوالنو ترخيوس )كوستاريكا(  
 

*
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 السيد كاريل بالها )تشيكيا(    
 غابون(الآلوو آلوو )السيد سريج مويل    
 السيدة ماريسيا تشارلز )غياان(    
 السيد عادل جهاخنان )مجهورية إيران اإلسالمية(   
 السيد حممد خشاشنه )األردن(    
 السيدة سفيتالان بولوكان )مجهورية مولدوفا(    
 السيدة نينا كرومنري )السويد(    

 املقرر. وانتخب السيد كاريل بالها )تشيكيا( للعمل يف منصب  -5
ونظرًا لعدم متكن السيد عادل جهاخنان من إمتام فرتة تعيينه، رشحت مجهورية إيران اإلسالمية السيد   -6

 .من فرتة تعيينه املتبقية املدةليحل حمله يف  حمسن نزيري أصل
ووافق مؤمتر األطراف، فيما خيص اجتماعاته الالحقة، على أن تكون الرائسة ابلتناوب بني املناطق حسب   -7

 الرتتيب األجبدي.
وعماًل ابلنظام الداخلي ملؤمتر األطراف، سينتخب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث من بني ممثلي   -8

األطراف احلاضرة يف االجتماع رئيسًا وتسعة نواب للرئيس يقوم أحدهم مبهمة املقرر، ويعمل األعضاء املنتخبون 
 الرابع ملؤمتر األطراف، مبا يف ذلك الفرتة الفاصلة بني االجتماعني.من اختتام االجتماع الثالث حىت اختتام االجتماع  

 إقرار جدول األعمال )ب( 
ة  ـــوارد يف الوثيقـــــت الـــال املؤقـــــدول األعمـــــادًا إىل جــــــدول أعماله استنـــــر جـــــر أن يُقـــــود املؤمتــــد يـــق -9

UNEP/MC/COP.3/1. 
 تنظيم العمل )ج(

 .(UNEP/MC/COP.3/2) الرئيسأعدها بشأن االجتماع عرض على مؤمتر األطراف مذكرة تصورية ت -10
  15:00ومن الساعة  13:00إىل الساعة  10:00ويتوقع أن جيتمع مؤمتر األطراف يوميًا من الساعة  -11

ين الثاين/نوفمرب،  تشر   29تشرين الثاين/نوفمرب إىل يوم اجلمعة    25خالل الفرتة من يوم االثنني    18:00إىل الساعة  
 ما مل جتر أي تعديالت ضرورية على ذلك.

صغرة وغريها من األفرقة العاملة أثناء  ُـ وقد يود مؤمتر األطراف أن ينشئ ما قد يراه ضرورايً من األفرقة امل -12
 الدورة، وأن حيدد والية كل منها. 

 3البند 
 45النظام الداخلي ملؤمتر األطراف: النظر يف املادة 

من املادة  1متر األطراف يف اجتماعه األول، نظامه الداخلي، ابستثناء اجلملة الثانية من الفقرة اعتمد مؤ  -13
، اللتني بقيتا بني أقواس. واتفق مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين على إرجاء النظر  45من املادة  3والفقرة  45

وقد يود مؤمتر األطراف النظر يف اعتماد الفقرات  إىل اجتماعه الثالث.  45يف النص الوارد ضمن أقواس يف املادة 
 .UNEP/MC/COP.3/3املعلقة على النحو املبني يف مرفق الوثيقة 
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 4البند 
 التقرير عن واثئق تفويض املمثلني يف االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف

  23ات حىت تعرض على مؤمتر األطراف مذكرة من األمانة بشأن حالة التصديق على اتفاقية ميناما -14
 .(UNEP/MC/COP.3/INF/21) 2019 أيلول/سبتمرب

من النظام الداخلي، سيفحص املكتب واثئق تفويض املمثلني، ويقدم تقريره عنها إىل   20وعماًل ابملادة  -15
مؤمتر  ، يكون للممثلني احلق يف املشاركة يف االجتماع بصفة مؤقتة ريثما يتخذ 21ووفقًا للمادة  مؤمتر األطراف.

 األطراف قراراً بشأن قبول واثئق تفويضهم.
 5البند 

 مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها أو يتخذ إجراًء بشأهنا 
عطي مؤمتر األطراف مسؤولية النظر يف عدد من املسائل يف اجتماعه الثالث، وذلك على أساس نص أُ  -16

واجتماعه الثاين ، (UNEP/MC/COP.1/29)اعتمدت يف اجتماعه األول االتفاقية أو بناًء على املقررات اليت 
(UNEP/MC/COP.2/19) .وترد البنود الفرعية بنفس الرتتيب الذي جاءت فيه يف جدول  على النحو املبني أدانه

فيها    األعمال املؤقت، وحسب ترتيب املواد ذات الصلة من االتفاقية، وال يعكس هذا ابلضرورة ترتيب أولوية النظر
 من مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث. 

 املنتجات املضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق  )أ(
 استعراض املرفقني ألف وابء ‘1’ 

من االتفاقية على استعراض املرفقني ألف وابء يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات  5و 4تنص املاداتن  -17
وتناول مؤمتر األطراف املسألة ووافق على إرجاء النظر فيها إىل اجتماعه الثالث،   بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ. 

 ويطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيها ذلك االجتماع.
عملية استعراض  واستجابة هلذا الطلب، أعدت األمانة مذكرة عن استعراض املرفقني ألف وابء توضح -18

وقد يود مؤمتر  ، بناًء على طلب املكتب.(UNEP/MC/COP.3/4)املرفقات واقرتاح مشروع مقرر بشأن هذه املسألة  
 األطراف أن ينظر يف عملية استعراض املرفقني ألف وابء ومشروع املقرر. 

 اقرتاح تعديل املرفق ألف  ‘ 2’
جمموعة من البلدان تقدم مقرتحًا يرمي إىل تعديل ، رسالة من 2019أاير/مايو  8تلقت األمانة، يف  -19

 املرفق ألف لالتفاقية، يطلب إىل مؤمتر األطراف أن ينظر يف التعديل املقرتح يف اجتماعه الثالث. 
من االتفاقية على أن تُبل ِّغ األمانة نص أي تعديل مقرتح هلذه االتفاقية إىل    26من املادة    2وتنص الفقرة   -20

جتماع الذي سُيقرتح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل، وأن تُبل ِّغ األمانة أيضًا املوقعني  األطراف قبل موعد اال
وبناء على ذلك، أرسل األمني التنفيذي  على هذه االتفاقية ابلتعديالت املقرتحة وتبل ِّغ هبا كذلك الوديع، للعِّْلم.

ى االتفاقية نقل فيها نص التعديل املقرتح  إىل األطراف واجلهات املوقعة عل 2019أاير/مايو  24رسالة مؤرخة 
وأرسل األمني التنفيذي رسالة متابعة   وأُرسلت الرسالة أيضاً إىل الوديع، للعِّلم. إدخاله على املرفق ألف لالتفاقية.

، إىل األطراف واملوقعني على االتفاقية، توفر ترمجة التعديل املقرتح للمرفق، ابللغات  2019متوز/يوليه  25مؤرخة 
 لألمم املتحدة. مس األخرى الرمسية اخل
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ويرد التعديل املقرتح واملعلومات التوضيحية اإلضافية ذات الصلة، دون حترير رمسي، يف مرفق الوثيقة  -21
UNEP/MC/COP.3/21د يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف التعديل املقرتح.. وق 

 رموز النظام املنسق  ‘3’
إىل األمانة أن تقرتح، ابلتعاون مع   2/9- م  األطراف، طلب املؤمتر يف مقرره ايف االجتماع الثاين ملؤمتر  -22

شراكة املنتجات يف الشراكة العاملية للزئبق التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة وابلتشاور مع املنظمات املعنية، ُُنجاً  
زئبق واملنتجات اليت يضاف إليها الزئبق يضاف إليها ال للرموز اجلمركية من أجل تعريف ومتييز املنتجات اليت ال

املدرجة يف املرفق ألف لالتفاقية، مبا يف ذلك النهج الرامية إىل املواءمة فيما بينها إن أمكن، مع مراعاة نتائج الدراسة  
ومبوجب ذلك املقرر، طُلب إىل األمانة أن تعمم   االستقصائية بشأن مبادرة النظام املنسق اليت أعدهتا الشراكة. 

على األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة مشروع تقرير للحصول على التعليقات عليه حبلول أاير/مايو  
، وأن تُنقح مشروع التقرير آخذة يف االعتبار التعليقات الواردة، وأن تقدم التقرير إىل مؤمتر األطراف يف 2019

 اجتماعه الثالث للنظر فيه. 
يضاف   ن األمانة بشأن النهج املتبعة لتحديد ومتييز املنتجات اليت الويعرض على مؤمتر األطراف مذكرة م -23

إليها الزئبق واملنتجات اليت يضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق ألف على أساس النظام املنسق  
(UNEP/MC/COP.3/5)إضافة إىل معلومات أساسية عن املسألة ،(UNEP/MC/COP.3/INF/12)  قد يرغب  . و

 األطراف يف النظر يف املعلومات املقدمة.مؤمتر 
 إطالقات الزئبق  )ب( 

من االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت من الناحية العملية، توجيهات   9تنص املادة   -24
ة، بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، آخذاً يف االعتبار أي فرق بني املصادر اجلديدة والقائم

 واحلاجة إىل تقليل اآلاثر الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن حد  ممكن؛ وبشأن منهجية إلعداد قوائم جرد اإلطالقات.
، فريق خرباء تقنيني إلعداد مشروع توجيهات  2/3-م ويف اجتماعه الثاين، أنشأ مؤمتر األطراف، يف مقرره ا -25

 اً ووفق ادر الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة.بشأن املنهجيات اخلاصة إبعداد قوائم اجلرد لفئات املص
قائمة أبي فئات   مبا يف ذلك لالختصاصات املنصوص عليها يف مرفق املقرر، يتعني على الفريق أن يعد تقريراً 

، إىل جانب هيكل وخريطة طريق 9ملصادر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة  
 حة لوضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به. مقرت 
يت تتضمن كمرفق ال  (UNEP/MC/COP.3/6)ويعرض على مؤمتر األطراف مذكرة من األمانة عن املسألة -26

املقرر ويوافق  وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف التقرير ومشروع  مشروع مقرر وتقرير من فريق اخلرباء التقنيني.
 على األعمال املقبلة بشأن هذه املسألة.

 نفاايت الزئبق، وعلى وجه اخلصوص النظر يف العتبات ذات الصلة )ج(
ذات الصلة ابلتعاون مع    نفاايت الزئبق  من االتفاقية على أن حيدد مؤمتر األطراف عتبات  11تنص املادة   -27

ونظر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف هذه املسألة وأنشأ عملية مفتوحة  اهليئات ذات الصلة يف اتفاقية ابزل.
يف   ، فريق خرباء تقنيني للمضي قدماً 2/2-م وأنشأ مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، يف مقرره ا بشأن املسألة.

ت الزئبق خالل فرتة ما بني الدورتني وطلب إىل األمانة أن تقدم تقريرا إىل مؤمتر األطراف املناقشة بشأن عتبات نفااي
 يف اجتماعه الثالث عن نتائج عمل فريق اخلرباء التقنيني.
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تتضمن كمرفق مشروع     (UNEP/MC/COP.3/7)ويعرض على مؤمتر األطراف مذكرة من األمانة عن املسألة -28
التقنيني، وكذلك مذكرة من األمانة بشأن قوائم مركبات الزئبق واملنتجات املضاف مقرر وتقرير من فريق اخلرباء 

وقد يود مؤمتر األطراف استعراض التقدم احملرز  الستكمال التقرير.  (UNEP/MC/COP.3/INF/18)إليها الزئبق
 أن هذه املسألة. خالل فرتة ما بني الدورتني، وأن ينظر يف مشروع املقرر، ويوافق على األعمال املقبلة بش

 التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة  )د( 
من االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة. ونظر  12تنص املادة  -29

ومركبات الزئبق، ويف مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، يف مشروع التوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة ابلزئبق 
، وطلب إىل األمانة أن تدعو األطراف وأصحاب املصلحة إىل تقدمي تعليقات ومعلومات إضافية  8/ 2-م مقرره ا

وطلب إىل األمانة أن تنقح مشروع التوجيهات، مع   الستكمال املزيد من التحسينات على مشروع التوجيهات.
 ر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث. األخذ يف االعتبار التعليقات املقدمة، لكي ينظ

تتضمن كمرفقات مشروع   (UNEP/MC/COP.3/8)ويعرض على مؤمتر األطراف مذكرة من األمانة  -30
توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة، الذي أعدته األمانة ابلتشاور مع اخلرباء، ومشروع مقرر، إىل جانب معلومات  

د يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف مشروع  . وق (UNEP/MC/COP.3/INF/13)تقنية إضافية بشأن هذه املسألة
 التوجيهات الحتمال اعتماده.

 اآللية املالية  )هـ(
من االتفاقية آلية لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت املناسب،   13املادة  حتدد -31

وتشتمل هذه اآللية على الصندوق االستئماين التابع ملرفق البيئة العاملية وبرانمج دويل حمدد لدعم بناء القدرات 
بتوجيهات من مؤمتر األطراف ويُعَتربان مسؤولني  واملساعدة التقنية، وألغراض هذه االتفاقية، يعمل الصندوقان

 أمامه. 
 مرفق البيئة العاملية  ‘1’

مشروع التوجيهات املقدمة إىل مرفق البيئة  5/ 1-م اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ويف مقرره ا -32
احلصول على موارد مالية  العاملية بشأن االسرتاتيجيات الشاملة والسياسات العامة واألولوايت الربانجمية وأهلية 

واستخدامها، وبشأن قائمة إرشادية بفئات األنشطة اليت ميكن أن تتلقى الدعم من الصندوق االستئماين ملرفق  
واعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية  البيئة العاملية.

(UNEP/MC/COP.2/19 ، 83الفقرة .)  ودخلت مذكرة التفاهم حيز النفاذ بعد موافقة جملس مرفق البيئة العاملية
 . 2019عليها يف اجتماعه السادس واخلمسني، املعقود يف حزيران/يونيه 

ويعرض على مؤمتر األطراف مذكرة من األمانة تقدم معلومات مستكملة عن املسائل املتعلقة مبرفق البيئة  -33
عن تقرير جملس مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر    فضالً    (UNEP/MC/COP.3/9; UNEP/MC/COP.3/9/Add.1)  العاملية

قد يرغب مؤمتر األطراف يف النظر يف املعلومات . و  (UNEP/MC/COP.3/INF/2)األطراف يف اجتماعه الثالث
 املقدمة.

 التقنية الربانمج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة  ‘ 2’
أن برانمج األمم املتحدة للبيئة سيكون  ،1/6 -م قرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول، يف مقرره ا -34

املؤسسة املضيفة للربانمج الدويل احملدد ووافق على ترتيبات االستضافة الضرورية، إىل جانب التوجيهات املتعلقة 
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 ةالتنفيذي ةوكذلك طلب مؤمتر األطراف إىل املدير  واختصاصات الربانمج. بعمليات الربانمج الدويل احملدد ومدته، 
تنفذ ترتيبات اإلدارة على النحو الوارد يف  أن نشئ صندوقًا استئمانيًا للربانمج و تلربانمج األمم املتحدة للبيئة أن 

 وبناء على ذلك، أُنشئ الصندوق االستئماين للربانمج الدويل احملدد. مرفقي املقرر.
 ددـــــي احملـــالدول جـــــلربانم ة ابـــــل املتعلقـــــاملسائأن ـــــراف تقرير بشـــــــ ر األطـــــمـى مؤتـــرض علــــويع -35

(UNEP/MC/COP.3/10و ،Corr.1  ؛UNEP/MC/COP.3/10/Add.1)  وللعلم، املبادئ التوجيهية للجولة الثانية من ،
املعلومات املقدمة  وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف. (UNEP/MC/COP.3/INF/3)تقدمي الطلبات إىل الربانمج 

 وأن يؤكد عضوية جملس إدارة الربانمج لفرتة الوالية الثانية عند ترشيح أعضاء يف االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.
 استعراض اآللية املالية  ‘3’

طلب مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الثاين )على النحو املبني يف تقرير ذلك االجتماع،  -36
UNEP/MC/COP.2/19 إىل األمانة أن جتمع املعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية والربانمج  120، الفقرة )

من االتفاقية   13ن املادة م 11الدويل احملدد واألطراف واملصادر األخرى ذات الصلة، اليت حددت يف الفقرة 
ابعتبارها ضرورية الستعراض اآللية املالية لالتفاقية، وأن يقدم جتميعاً هلذه املعلومات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف 

 يف اجتماعه الثالث. 
ا  مب  (UNEP/MC/COP.3/11)واستجابة هلذا الطلب، أعدت األمانة مذكرة بشأن استعراض اآللية املالية -37
ومل تقدم األطراف أو املصادر األخرى  ذلك املعلومات الواردة من مرفق البيئة العاملية والربانمج الدويل احملدد.يف 

وقد يود مؤمتر األطراف أن   . 13من املادة    11ذات الصلة معلومات عن هذه املسألة على النحو احملدد يف الفقرة  
 مصاحب للمذكرة. ينظر يف املعلومات املقدمة، مبا يف ذلك مشروع قرار 

 بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا  )و(
، إىل األمانة أن جتمع املعلومات املقدمة 11/ 2-م طلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، يف مقرره ا  -38

لدعم األطراف يف   من الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية القائمة عن بناء القدرات واملساعدة التقنية فيها
ويف املقرر   تنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقية ميناماات، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث. 

على أمهية االستعانة، حسب االقتضاء، ابلرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية   نفسه، شدد مؤمتر األطراف أيضاً 
املراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة، يف تنفيذ بناء القدرات واملساعدة التقنية مبا يتوافق  والوطنية، مبا يف ذلك 

 من االتفاقية.  14مع املادة 
واستجابة هلذا الطلب، التمست األمانة املقرتحات بشأن تلك املسائل من األطراف وغريها من اجلهات   -39

مذكرة تتضمن جتميعًا ملا ورد من معلومات و   (UNEP/MC/COP.3/12)املعنية، وأعدت مذكرة عن ذلك
(UNEP/MC/COP.3/INF/14).   وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف املعلومات املقدمة وأن يسرتعى انتباه األطراف

، إىل  14وأصحاب املصلحة املعنيني، وخاصة أولئك الذين ينفذون بناء القدرات واملساعدة التقنية عماًل ابملادة 
واملبادرات واملعلومات املذكورة يف التقريرين الواردين وكذلك إىل االحتياجات والتحدايت اليت ُسلط الضوء  األنشطة  

وقد يود أيضاً يف مواصلة النظر يف هذه املسألة يف اجتماعاته املقبلة، آخذاً يف االعتبار أي إفادات وتقارير  عليها.
متها اجلهات املعنية األخرى، ومجعتها األمانة، أو أبلغت عنها  أخرى ترد من األطراف فضاًل عن املعلومات اليت قد

 .21األطراف مبوجب املادة 
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 جلنة التنفيذ واالمتثال  )ز( 
هيئة فرعية   بوصفها من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، آلية، تشمل جلنة تنفيذ وامتثال  15تنشئ املادة  -40

ويف اجتماعه األول، انتخب  اتبعة ملؤمتر األطراف، لتعزيز تنفيذ االتفاقية واستعراض االمتثال جلميع أحكامها.
من أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا مرتني حىت اآلن يف جنيف   عضواً   15، أول  1/7-م مؤمتر األطراف، يف مقرره ا

 . 2019يران/يونيه حز  4و  3ويومي  2018أاير/مايو  30و 29يف يومي 
، مبا يف  (UNEP/MC/COP.3/13)ويعرض على مؤمتر األطراف التقرير املتعلق ابالجتماع الثاين للجنة  -41

ويعرض التذييل الثالث مشروع منوذج للتقدميات  ذلك، مشروع اختصاصات اللجنة الوارد يف التذييل األول للتقرير.
اعتماد اختصاصات  و مؤمتر األطراف يف النظر يف تقرير اللجنة،    وقد يود .املقدمة من األطراف بشأن مدى امتثاهلا

ويرد مشروع مقرر يف التذييل  اللجنة، واملوافقة على مشروع النموذج من خالل اعتماد قرار بشأن هذه املسألة.
ضاء من بني  أع 10ومن املتوقع أيضًا أن يقوم مؤمتر األطراف، لفرتة الوالية الثانية للجنة، إبعادة انتخاب  الثاين.

 للنظام الداخلي للجنة.  أعضاء جدد لفرتة واليتني، وفقاً   5األعضاء األوائل يف اللجنة لفرتة والية واحدة وانتخاب  
 تقييم الفعالية  )ح(

من االتفاقية على إجراء تقييمات لفعالية االتفاقية. ويف االجتماع األول ملؤمتر األطراف،   22تنص املادة   -42
خريطة طريق لوضع ترتيبات لتزويد مؤمتر األطراف ببياانت رصد مقارنة، وعناصر    1/9-م اعتمد املؤمتر يف مقرره ا

، خارطة طريق  2/10-م ين، اعتمد املؤمتر، يف مقرره ا. ويف اجتماعه الثا22إطار لتقييم الفعالية مبوجب املادة 
جديدة إلعداد التقرير من جانب فريق اخلرباء التقنيني املخصص لتقييم الفعالية إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، 

  اً منقح  تقييمياً  لوجه مع الفريق املخصص بعضوية معدلة إلعداد تقرير يتضمن إطاراً  وجهاً  واليت تضمنت اجتماعاً 
مبا يف ذلك الرتتيبات اخلاصة ابلرصد. وحددت خارطة الطريق إطاراً زمنياً مشل فتح مشروع تقرير للتعليقات الواردة 

وتوافر تقرير ُنائي يف تشرين   2019من األطراف يف الفرتة من آب/أغسطس إىل منتصف أيلول/سبتمرب 
، تعين أنه لن تكون األمانة  10/ 2-م يف املقرر ا. وخارطة الطريق، اليت اتفق عليها األطراف  2019األول/أكتوبر  

قادرة على تقدمي الصيغة النهائية للتقرير إىل شعبة خدمات املؤمترات يف نريويب من أجل التجهيز والرتمجة، إال بعد  
دون  وضع الصيغة النهائية للتقرير يف أيلول/سبتمرب. ومن مث، سيتاح التقرير، بصيغته النهائية، ابللغة اإلنكليزية 

حترير رمسي، يف تشرين األول/أكتوبر. وعند إصدار النسخ الرمسية ابللغات، سوف تنشر على املوقع الشبكي  
 خارطة الطريق اليت اتفقت عليها األطراف يف املقررتشكل و  اخلاص جبزء االتفاقية املكرس لالجتماع املقبل.

طراف، اليت مبوجبها تصدر واثئق االجتماعات من النظام الداخلي ملؤمتر األ 11استثناء من املادة  2/10-م ا
 العادية للمؤمتر قبل ستة أسابيع من افتتاح االجتماع ذي الصلة.

 ؛UNEP/MC/COP.3/14)أن املسألة ــــ ة بشــــن األمانــــرة مــــ راف مذكـــــر األطــــرض على مؤمتـــويع -43
UNEP/MC/COP.3/14/Add.1 )ويعرض   .، تتضمن كمرفقات مشروع مقرر وتقرير من فريق اخلرباء التقنيني

ة  ــــر يف املسألـــــ ر يف النظـــدة املؤمتـــة اليت مجعها الفريق ملساعـــات التقنيــــ املعلوم اً ــــر أيضـــاملؤمت على
(UNUNEP/MC/COP.3/INF/15)  مبا يف ذلك استعراض معلومات الرصد املتاحة، واقرتاح عناصر وثيقة توجيه ،

اء التقنيني، الذي يتضمن اإلطار املطلوب، وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تقرير فريق اخلرب  بشأن رصد الزئبق.
حبلول   ميناماات وملناقشة اإلطار هبدف اعتماده، واختاذ الرتتيبات الالزمة لالنتهاء من تقييم الفعالية األول التفاقية

 . 2023عام 
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 القواعد املالية )ط( 
داخليًا ونظامًا ماليًا له وألي هيئة نظامًا  ، 1/10-م اعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول ومبقرره ا -44

وال تزال هناك نصوص حماطة أبقواس يف   فرعية قد ينشئها، وكذلك األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة. 
ووافق املؤمتر يف اجتماعه   من مرفق القواعد املالية.  5و  2من القواعد املالية ويف الفقرتني    5)ه( من املادة    3الفقرة  
وقد يود أن ينظر يف النصوص الواردة بني أقواس   على أتجيل املسألة إىل اجتماعه الثالث.الثاين 

(UNEP/MC/COP.3/15 .هبدف اعتماد نص ُنائي )املرفق ، 
 األمانة )ي( 

، قبول العرض املقدم من حكومة سويسرا 2/1-م قرر مؤمتر األطراف، يف اجتماعه الثاين، يف مقرره ا -45
لربانمج األمم املتحدة للبيئة مواصلة أداء مهام األمانة   ةالتنفيذي ةف، وطلب إىل املدير الستضافة األمانة يف جني

 يف جنيف.  ةلالتفاقية من خالل أمانة اتفاقية ميناماات املوجود
لربانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن إطار   ةالتنفيذي ةويعرض على مؤمتر األطراف مقرتح عملي من املدير  -46

نة ذات الصلة بني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل  لتبادل خدمات األما
(UNEP/MC/COP.3/16) ،  ويرد التعاون بني األمانتني حىت اآلن ابلتفصيل   .7/ 2- م على النحو املطلوب يف املقرر ا

تقرير أمانة اتفاقيات   ويف   (UNEP/MC/COP.3/19)يف تقرير األمانة عن أنشطتها الرئيسية يف فرتة ما بني الدورتني
ابملقرتح العملي،  قد يود مؤمتر األطراف أن حييط علماً . و  (UNEP/MC/COP.3/INF/6)ابزل وروتردام واستكهومل

، على النحو املطلوب يف 2021-2020 ذلك فيما يتعلق ابلسيناريوهات املطروحة يف ميزانية فرتة السنتني مبا يف
 . 2/12-م  وا 2/7-م املقررين ا

 انبعااثت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت  )ك(
النامجة عن احلرق املكشوف  نظر مؤمتر األطراف، يف اجتماعيه األول والثاين، يف مسألة انبعااثت الزئبق  -47

وطلب كذلك من  وطلب يف اجتماعه الثاين، إىل األمانة أن تواصل مجع وإاتحة املعلومات ذات الصلة. للنفاايت.
ر األطراف األمانة االستمرار يف املشاركة يف هذه املسألة مع أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل وإطالع مؤمت

 شأن املسألة يف اجتماعه الثالث. على آخر املعلومات ب
. إضافًة إىل  (UNEP/MC/COP.3/17)واستجابة لتلك الطلبات، أعدت األمانة مذكرة بشأن هذه املسألة   -48

وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر  .UNEP/MC/COP.3/INF/16 اليت قدمها طرف يف الوثيقةاملعلومات ترد  ذلك
ابلنظر إىل العدد احملدود من الطلبات الواردة، إىل األمانة مواصلة مجع املعلومات يف املعلومات املقدمة، وأن يطلب،  

 ذات الصلة وإاتحة تلك املعلومات على املوقع الشبكي لالتفاقية.
 6البند 

 التعاون والتنسيق على الصعيد الدويل
وبوجه خاص، حتدد  ة.تدعو عدة أحكام من االتفاقية إىل التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية املعني -49

أنه ينبغي ملؤمتر األطراف يف معرض حبثه للقضااي أو األنشطة املتعلقة ابلصحة أن يقوم ابلتشاور والتعاون    16املادة  
مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة، وفقًا للمقتضى، وبتعزيز  

 ع تلك املنظمات وفقاً للمقتضى.التعاون وتبادل املعلومات م
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 منظمة العمل الدولية ؛منظمة الصحة العاملية )أ(
ترد املعلومات املتعلقة ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية يف مذكرة األمانة عن   -50

ليت تنفذها  اليت تتضمن يف مرفقاهتا معلومات مستكملة عن األنشطة ا ، (UNEP/MC/COP.3/18) تلك املسألة
وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف توجيه  منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق ابالتفاقية.

طلب إىل األمانة ملواصلة عمليات التعاون والتآزر النشطة بشأن املسائل املتصلة ابلصحة مع منظمة الصحة العاملية،  
 ومنظمة العمل الدولية.

 املنظمات واهليئات الدولية األخرى  )ب( 
ترد معلومات عن أنشطة املنظمات واهليئات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بعملها بشأن الزئبق يف الوثيقة  -51

UNEP/MC/COP.3/INF/17. 
 7البند 

 برانمج العمل وامليزانية
عد، ميزانية لفرتة  تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين 2/12 -م  وا 1/15-م طلب مؤمتر األطراف يف مقرريه ا -52

لكي ينظر فيها يف اجتماعه الثالث، مع توضيح املبادئ الرئيسية، واالفرتاضات،   2021- 2020السنتني 
واالسرتاتيجية الربانجمية اليت تستند إليها امليزانية، وعرض النفقات لفرتة السنتني املعنية يف شكل برانجمي ومصنفًة  

قدم ت، أن  ةالتنفيذي  ةمع تدعيم كل نشاط بصحيفة وقائع للنشاط. وطلب أيضاً إىل األمينحسب أنشطة امليزانية،  
، أحدمها يبقي على امليزانية 2021- 2020سيناريوهني، عند إعداد امليزانيات وبرانمج العمل لفرتة السنتني 

تعني إدخاهلا على ابلقيمة االمسية واآلخر يعكس التغيريات اليت ي 2019-2018التشغيلية عند مستوى عام 
 السيناريو املذكور أعاله لكي يليب االحتياجات والتكاليف املتوقعة أو الوفورات املتصلة هبا. 

واستجابة لذلك الطلب، أعدت األمانة مذكرة عن برانمج العمل وامليزانية املقرتحني لفرتة السنتني   -53
2020 -2021 (UNEP/MC/COP.3/20)ية ، مع صحائف وقائع أنشطة امليزان(UNEP/MC/COP.3/INF/9) ،

وامليزانيات التشغيلية املقرتحة لسيناريوهي التمويل   (UNEP/MC/COP.3/INF/10)ومعلومات عن املسائل املالية
(UNEP/MC/COP.3/INF/11).   يعرض على مؤمتر األطراف أيضاً تقرير عن األنشطة الرئيسية لألمانة خالل الفرتة و

تشمل الواثئق األخرى املتصلة أبعمال . و  (UNEP/MC/COP.3/19)الفاصلة بني اجتماعي مؤمتر األطراف
الدولية ودعم األطراف مذكرات من األمانة بشأن التعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل  األمانة

(UNEP/MC/COP.3/18)،  وتقرير من أمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل(UNEP/MC/COP.3/INF/6)  ،
وتقرير عن األنشطة اليت تضطلع هبا اهليئات واألماانت الوكاالت الدولية ذات الصلة بشأن الزئبق  

(UNEP/MC/COP.3/INF/17)  ،  لدعم التعزيز املؤسسي على الصعيد  ومذكرة من األمانة عن أنشطة الربانمج اخلاص
الوطين من أجل تنفيذ اتفاقيات ابزل، وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، والنهج االسرتاتيجي 

لربانمج األمم املتحدة للبيئة   ةالتنفيذي  ة، وتقرير املدير (UNEP/MC/COP.3/INF/5)لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  
، ومعلومات مستكملة (UNEP/MC/COP.3/INF/4)برانمج األمم املتحدة للبيئة دعماً التفاقية ميناماات    عن أعمال

وتقرير عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الشراكة العاملية   (UNEP/MC/COP.3/INF/8) عن النهج االسرتاتيجي
 .(UNEP/MC/COP.3/INF/7)للزئبق التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة 
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وقد يود مؤمتر األطراف أن يستعرض السيناريوهني لربانمج العمل وامليزانية املقدمني من األمانة واملعلومات  -54
 األخرى املقدمة يف هذا الصدد، وأن يناقش مقرر بشأن برانمج العمل وامليزانية لألمانة لفرتة السنتني

 ويتفق عليه ويعتمده. 2021- 2020
 8البند 

 انعقاد االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف مكان وموعد 
من النظام الداخلي، تعقد اجتماعات األطراف يف مقر األمانة، ما مل يقرر مؤمتر األطراف   3وفقاً للمادة   -55

من النظام الداخلي  4وتنص املادة  خالف ذلك أو تتخذ األمانة ترتيبات مناسبة أخرى ابلتشاور مع األطراف.
اف أول ثالثة اجتماعات من اجتماعاته العادية على أساس سنوي وجيتمع بعد ذلك على أن يعقد مؤمتر األطر 

 كل سنتني، ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك.
بشأن مكان وموعد انعقاد اجتماعه الثالث   5/ 2-م  واعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين املقرر ا -56

تقدمي عروض الستضافة االجتماع العادي الرابع واالستمرار واالجتماعات الالحقة، الذي دعا فيه األطراف إىل 
قدم، تأن  ةالتنفيذي ةويف املقرر نفسه، طُلب إىل األمين على هذا النحو فيما خيص االجتماعات العادية الالحقة.

 قبل كل اجتماع عادي، تقييماً للعروض املقدمة عماًل ابملقرر، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف.
وضع الصيغة النهائية ملذكرة األمانة بشأن مكان وموعد انعقاد االجتماع الرابع ملؤمتر  وحبلول موعد  -57

 ، مل يرد إال عرض واحد فقط الستضافة االجتماع الرابع من حكومة كولومبيا.(UNEP/MC/COP.3/22)األطراف  
عرضت حكومة إندونيسيا  ويف وقت الحق،  ويرد هذا العرض يف املرفق الوارد يف الوثيقة املذكورة أعاله. 

كما  .  UNEP/MC/COP.3/22/Add.1 ويرد هذا العرض يف الوثيقة ستضافة االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف.ا أيضاً 
 ,UNEP/MC/COP.3/INF/22هما يف الواثئق، يقدمت كلتا احلكومتني معلومات تكميلية بشأن عرض

UNEP/MC/COP.3/INF/23, UNEP/MC/COP.3/INF/20 .قدما،  تت كلتا احلكومتني عن اعتزامهما أن وقد أبلغ
 ها الستضافة االجتماع الرابع.ييف االجتماع الثالث، املزيد من املعلومات عن عرض

 بشأن مكان واتريخ انعقاد اجتماعه الرابع وأن يبت فيهما. نيوقد يرغب املؤمتر يف أن ينظر يف العرض -58
 9البند 

 مسائل أخرى 
ومن بني أمور أخرى،  النظر يف املسائل األخرى اليت أثريت خالل االجتماع.قد يرغب مؤمتر األطراف يف   -59

  ووفقاً  21قد يرغب يف دعوة األمانة إىل وصف اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق ابلتزام األطراف مبقتضى املادة 
فعالية هذه التدابري   لتقدمي تقرير عن التدابري اليت اختذهتا األطراف لتنفيذ أحكام االتفاقية، بشأن  1/8- م  ا  للمقرر

يف النظر يف   وقد يرغب أيضاً  والتحدايت احملتملة يف حتقيق أهداف االتفاقية، مبا يف ذلك وضع نظام لإلبالغ.
 التوجيهات إىل األمانة فيما خيص الدعم املقدم إىل األطراف بشأن إعداد التقارير.

 10البند 
 اعتماد التقرير
اد التقرير عن أعمال اجتماعه الثالث، الذي يعده املقرر بدعم سُيدعى مؤمتر األطراف إىل حبث واعتم -60

تشرين الثاين/نوفمرب، مع إدخال أية تعديالت قد تكون  29من األمانة، وذلك يف جلسة عامة تعقد يوم اجلمعة 
بدعم من  ضرورية. ووفقاً للممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة، قد يود االجتماع أن يتفق على أن يقوم املقر ر، 
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األمانة، إبعداد األجزاء من التقرير املتعلقة ابجللسات العامة اليت تعقد يف اليوم األخري من االجتماع، وإضافته إىل  
تقرير االجتماع بعد اختتام االجتماع يف إطار السلطة املمنوحة لرئيس املكتب. وسيعمم التقرير النهائي لالجتماع  

 بعد اختتام االجتماع.
 11البند 

 تتام االجتماع اخ
تشرين   29من يوم اجلمعة    18:00يتوقع أن خيتتم االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف أعماله حبلول الساعة   -61

 . 2019الثاين/نوفمرب 
____________ 


