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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 2017 سبتمرب/أيلول 29-24 جنيف،
 *من جدول األعمال املؤقت( د) 5البند 

مسائل تُعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء بشأنها 
برنامج عمل األمانة وميزانيتها للفترة في اجتماعه األول: 

٢٠١-٢٠١٨9 

للجنة التفاوض الحكومية  نة المؤقتة في الفترة منذ الدورة السابعةتقرير مرحلي عن عمل األما
 الدولية المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 مذكرة من األمانة
 مقدمة -أوالً 

لفتيفيففبفففففففامل يف الفقففت  املفؤقفتففففففف  قفبففففففف   فففففففد   فقفففففففا  ا يفقفففففففاقفيففففففف  الف فف امل املفتفف ففلفف   فففففففامفن  11يف الفقفف فف    - 1
(UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4 طلب مؤمت  املقوضني امل ،)ين  ايقاقي  مينامايا  شأن الزئب  إىل املدي  ، امل ف  األول

 ألما   املؤقت  لدعم جلن  التقاوض احلكومي  الدولي  امل ني االتنقيذي لرب امج األمم املتحد  للبيئ  يوفري خدمامل 
 الزئب  ودعم أ شففهت ا إىل  ني ا   اد ا جتماا األول ملؤمت  األط ا و ويف  إعداد صففع عاملم ملزق قا و اب  شففأن

ال  امل، طلب املؤمت  إىل األما   املؤقت  الت اون والتنسفففففففففي ،  سفففففففففب ا قت فففففففففا ، م  اجل امل   لعمن  12الق    
 النقايامل اخله   والتخلص من االتحكم يف       شفففففففأنالقاعل  األخ ى  امل الصفففففففل ،  ا في ا أما   ايقاقي   ا ل 

تهبي  إج ا  املواف   املسففففففففففففففب   عن علم علة مواد ايميائي  ومبيدامل  فامل املت ل    عرب احلدود، وايقاقي  ملوي داق 
سففففففتك و   شففففففأن امللواامل ال  ففففففوي  الاا ت  من أج  ا سففففففتقاد  ايف التجامل  الدولي ، وايقاقي  متداول  م ين  خه   

  التنقيذي ييسففففففففففففففري من ال  امل، طلب املؤمت  إىل املدي 13الكامل  من اخلربامل والدملاي   امل الصففففففففففففففل و ويف الق    
 األ شه  علة املستويني اإلقليمم وال ه ي لدعم التنقيذ يف القت  املؤقت   ه ي   يتسم  الق الي  والكقا  و

امل ففففففففففففففففففففذه الهلبفففففففففففففففف  هلفففففففففففففففف  استجا فففففففففففف  املؤقتففففففففففففففففا األما ففففففففففففففففت هبفففففففففففف  اليت اضهل ففففففففففففففففز لأل شهففففففففففففدق موجففففففففففففوق   - 2
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/21) يف القت  من  ع دملاليت  السففففففففا   جلن  التقاوض احلكومي  الدولي  يف دوملهتا  إىل

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1و 
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و ويوجز هذا الت  ي  األ شه  ال ئيسي  اليت اضهل ت هبا البح  امليت، األملدنيف  2016 ماملس/  امل 15إىل  10
الجتماا األول ملؤمت  ل يف التح ففريعمل ا  ويتناول علة  د سففوا للجن   السففا   األما   املؤقت  منذ ا   اد الدومل  

لدعم وعمل ا  ،  ا يف  لع أعمال القتامل القاصل   ني الدوملامل اليت طلبت ا اللجن  يف دوملهتا السا   ، األط ا 
 و   يقاقي  مينامايا  شأن الزئب التصدي  والتنقيذ املبك

ك أعمال الفترات الفاصلة ، بما في ذلالجتماع األول لمؤتمر األطرافلألعمال التحضيرية لالدعم  - ثانياً 
 بين الدورات التي طلبتها لجنة التفاوض الحكومية الدولية

 االجتماع األول لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق -ألف 
ي م  األما   علة ينظيم ا جتماا األول ملؤمت  األط ا  يف ايقاقي  ميناماياو ويشم  هذه ال ملي  حت ي   -3

الدعو  وإملساهلا، وإ شا   وا   للتسجي  املسب  عن ط ي  اإل ت ت، ووض  منا ج لواائ  التقويض اليت خها امل 
يت ني أن ي دم ا األط ا ، واست  اض الهلبامل املت ل     بول امل اقبني وينظيم املسائ  اللوجستي  فيما يت ل   كان 

، وينظيم سق  املشاملاني املمولني، املامل املؤمت  ا   اد ا جتمااو ويشم  األ شه  األخ ى وض  ي ييبامل خدم
ا مؤمت  األط ا  أانا  ودعم أ شه  مكتب جلن  التقاوض احلكومي  الدولي ، وإعداد واائ  ا جتماا لكم ينظ  في 

 ا جتمااو
وج ى ا ضهالا  األ شه  اللوجستي   دعم من موظقم ف ا املواد الكيميائي  والصح  التا   لش ب   -4

يف    امج األمم املتحد  للبيئ و وقدمت أما   ايقاقيامل  ا ل وملوي داق واستك و  مسامهامل  شأن الواائ  ا قتصاد 
 امل الصل و وسي دق ف ا املواد الكيميائي  والصح  واذلع أما   ايقاقيامل  ا ل وملوي داق واستك و  الدعم لألما   

 املؤقت  من أج  إدامل  ا جتمااو
 دومل ال ياد  يف إعداد املواد الت ني ، و  سيما واائ  ا جتمااو وعلة حنو ما طلبته  وقامت األما   املؤقت  -5

جلن  التقاوض احلكومي  الدولي  يف دوملهتا السا   ، أعدمل الواائ   الت اون م  أصحاب املصلح  امل نيني، و  
مل ال صد اإلقليمي  ودون اإلقليمي ، سيما احلكومامل الوطني ،  ا يف  لع األط ا  يف ايقاقي   ا ل، و  امج وش ااا

ومنظم  الصح  ال املي ، واملمالني اإلقليميني، واملؤسسامل اإلقليمي  والوطني ، واألوساط األاادميي ، وأوساط 
الصناع  واجملتم  املدين وش اا  الزئب  ال املي  التا    لرب امج األمم املتحد  للبيئ  واجل امل األخ ى،  سب 

الدومل  السا    للجن  التقاوض احلكومي  الدولي ، ط لب إىل األما   أن يلتمس مسامهامل من  ا قت ا و وخالل
احلكومامل وطائق  من اجل امل امل تم  األخ ى  شأن عدد من املسائ  اليت يت ني النظ  في ا يف ا جتماا األول 

م  يقاقي   ا لو وقدق عدد من ملؤمت  األط ا و وميكن ا طالا علة الت لي امل اليت وملدمل علة املوق  الشبك
 قايامل وم ابامل الزئب  خبال   اخلربا  مسامهامل ملش وا التوجي امل  شأن التخزين املؤقت السليم  يئياب للزئب 

عم  وطني    خهتوجي ي   شأن التخزين املؤقت السليم  يئياب، و شأن وض  الزئب و وط   ت مشاملي  الواائ  ال
والتخلص منه  ياما أمكن، يف جمال ي دين الذهب احل يف وال ي  النهاق، و لع  للت لي  من استخداق الزئب ،

التماساب لت لي امل اجلم ومل علي او و اإلضاف  إىل  لع، جي ي ا ضهالا   ملي  غري ملمسي  لتحديد عتبامل  قايامل 
 و لع   ياد  احلكوم  اليا ا ي و الزئب 
  األط ا    يتهلب عمالب فنياب ألهنا ي دق  بساط   صاب واان هناك عدد من واائ  ا جتماا األول ملؤمت -6

اعتمديه أو واف ت عليه جلن  التقاوض احلكومي  الدولي  علة أساس مؤقتو غري أن األما   املؤقت  عدلت هذه 
الواائ  يف   ض احلا مل  نا  علة طلب اللجن ، و لع علة النحو املبني يف ي  ي  اللجن  عن دوملهتا السا    

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1و) 
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 ا ل وملوي داق واستك و  يف الت  ي  الذي  ياملايقاقوأخذ املدي  التنقيذي يف ا عتبامل جت    ومسامه  أما    -7
(، واذلع يف UNEP/MC/COP.1/14أعده عن امل ت امل املت ل    كيقي  أدائه مل اق األما   الدائم  لاليقاقي  )

 (وAdd.1و UNEP/MC/COP.1/21امليزا ي  لألما   )ع ض وهيك     امج ال م  و 
وقدمت ش اا  الزئب  ال املي  مسامهامل  شأن إعداد واي   يوجي ي  يتناول ي دين الذهب احل يف وال ي   -8

النهاق، وخباص  عند أخذها يف ا عتبامل للت لي امل اليت وملدمل خالل القت  القاصل   ني الدوملينيو والت مست أي اب 
منظم  الصح  ال املي ،   سيما فيما يتص   ش وا التوجي امل  شأن اجلوا ب املت ل    الصح  مسامهامل من 

ال ام  يف إعداد خهط ال م  الوطني و وعملت األما   املؤقت   شك  واي  م  أما   م ف  البيئ  ال املي  يف وض  
ألط ا  يف ايقاقي  مينامايا وجملس م ف  البيئ  الصيغ  الن ائي  للواائ   امل الصل   ش وا مذا   التقاهم  ني مؤمت  ا

 ي ، واذلع مش وا يوجي امل امل ف وال امل
و اإلضاف  إىل املسامهامل يف إعداد واائ  ا جتماعامل اليت قدمت ا ا  منظم  من املنظمامل املشاملا  يف  -9

ا  منظم  من ا إىل عم  األما   املؤقت  و وجه خاص يف جمال دعم التصدي  والتنقيذ علة حنو مبك ، دعيت  
ي دمي امل لومامل عن األ شه  اليت قامت هبا دعماب لاليقاقي  من أج  ا جتماا األول ملؤمت  األط ا و و نا  علة 
 لع، سيتاح  طالا ا جتماا األول ملؤمت  األط ا  ي  ي  م  لم عن األ شه  امل هل  هبا يف إطامل    امج 

(، وي  ي  عن أ شه  م ف  البيئ  ال املي  UNEP/MC/COP.1/INF/2ال املي  )األمم املتحد  للبيئ  وش اا  الزئب  
(UNEP/MC/COP.1/INF/3  وي  ي  عن أ شه ،)لرب امج اخلاص لدعم الت زيز املؤسسم علة املستوى الوطين ا

دولي  للمواد وايقاقي  مينامايا والن ج ا ستاييجم لإلدامل  ال من أج  ينقيذ ايقاقيامل  ا ل وملوي داق واستك و 
( وي  ي  عن األ شه  اليت ي هل  هبا مجي  املنظمامل الش يك  األخ ى UNEP/MC/COP.1/INF/4الكيميائي  )

(UNEP/MC/COP.1/INF/5و) 
 االجتماع األول لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق -باء 

ع دمل االا  اجتماعامل ملكتب اللجن  يف  منذ ا   اد الدومل  السا    للجن  التقاوض احلكومي  الدولي ، -10
يف هايكو  2017اا ون الااين/يناي    12يف ليقينغستون  زامبيا، ويف  2016 ب/أغسهس  25إىل  24القت  من 

يف  ا كوكو وم الت  كوم  سويس ا، اليت  2017متو /يوليه  4و 3  اط   هاينان يف الصني، ويف يومم 
األط ا  يف جنيف، ام اقب يف هذه ا جتماعاملو وهتد  هذه ا جتماعامل ستست يف ا جتماا األول ملؤمت  

إىل مجل  أمومل من ا است  اض  تائج الدومل  السا    للجن ، واقال  التخهيط املناسب لالجتماا األول ملؤمت  
اجلت ا، األط ا ،  ا يف  لع علة وجه اخلصوص اجلز  ال في  املستوى منه، والنظ  يف املسائ  اليت ينبغم م 

ومناقش  املسائ  ا ستاييجي  والسياسايي  ووض  اخلهط اللوجستي  لالجتماا األول ملؤمت  األط ا و وميكن 
و ويناولت هذه ا جتماعامل،  وجه (1)ا طالا علة ي املي  اجتماعامل املكتب علة املوق  الشبكم لاليقاقي 

ايقاقيامل  ا ل وملوي داق واستك و  عن ط ي  اإل اطامل اليت خاص، الت اون  ني أما   م ف  البيئ  ال املي  وأما   
 قدمت ا األما تانو

ودعمت األما   املؤقت  ينظيم ا جتماعامل عن ط ي  عمليامل التح ري اللوجستي ، ويوفري امل لومامل ال  وملي  
 وقب  ا   اد ا جتماعامل وأانا  ا   ادها

                                                           
(1)   http://mercuryconvention.org/Negotiations/INCBureau/tabid/3827/Default.aspx. 
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 استعدادًا لالجتماع األول لمؤتمر األطرافاالجتماعات اإلقليمية التي تعقد  - جيم
يف سياق ا ست داد لالجتماا األول ملؤمت  األط ا  يف ايقاقي  مينامايا، يتوىل األما   املؤقت  أي اب ينظيم  - 11

أوملو ا الوسهة والش قي  و سيا و  سيا واحمليط اهلادئ، مناط  و  للمنه   األف ي ي سلسل  من املشاوملامل اإلقليمي  
الوسهة، وأم يكا الالييني  ومنه   البح  الكاملييبو ودعة عدد من احلكومامل إىل ع د هذه املشاوملامل ملساعد  
املناط  يف التح ري لالجتماا األول ملؤمت  األط ا ، م  يوجيه اهتماق خاص إىل التأاد من املشاملا  الكامل  

 ذه ا جتماعامل علة النحو التايل:ه وجي ي ع دجلمي  املناط و 
 يف  ا كوك؛ 2017متو /يوليه  7إىل  5سيا واحمليط اهلادئ، يف القت  من آل النسب   )أ(

 متو /يوليه، يف جوها سربغ، جنوب أف ي يا؛ 13إىل  11، من ألف ي يا النسب   )ب(
، يف     و، 2017يوليه متو / 13و 12وملو ا الوسهة والش قي  و سيا الوسهة، يومم أل النسب   )ج(

 يشيكيا؛
يف  وينس  2017متو /يوليه  28إىل  25م يكا الالييني  والبح  الكاملييب يف القت  من ألو النسب   )د(

  ي سو
واهلد  ال اق هلذه املشاوملامل هو املسامه  يف جناح ا جتماا األول ملؤمت  األط ا   إيا   الق ص  لألط ا   - 12

للتشاومل فيما  ين ا قب  ا   اد ا جتماا، وللنظ  يف واائ  ا جتماعامل، ومناقش  املسائ  والبلدان يف املناط  
املوضوعي  الواملد  يف جدول األعمال، وحتديد األولويامل والتحديامل اإلقليمي ، وييسري التح ري للمواقف 

عن ع وي   ط ا ، ف الب اإلقليمي و وستتيح ا جتماعامل للمناط  أي اب ف ص  النظ  يف ع وي  مكتب مؤمت  األ
جلن  التنقيذ وا متاال  وجب ا يقاقي و وستت من ا جتماعامل اإلقليمي  ع ضاب ي دمه األما   املؤقت  لواائ  
ا جتماا األول، يليه مناقشامل فيما  ني احلكومامل، م  ا تمال إعداد مواقف  شأن املسائ  اليت ينبغم يناوهلا 

ال م  املؤقت لك  من املشاوملامل اإلقليمي   الت اون م  أع ا  مكتب جلن   يف ا جتمااو وقد أ عد    امج
 التقاوض احلكومي  الدولي  من املنه   امل ني و

وينظم األما   املؤقت  املشاوملامل اإلقليمي   الت اون م  امل ااز اإلقليمي   يقاقييت  ا ل واستك و  للمنه    - 13
الكاملييب، وم  مكتب البح  والش قي  و سيا الوسهة ومنه   أم يكا الالييني  و األف ي ي ، ومنه   أوملو ا الوسهة 

 سيا لرب امج األمم املتحد  للبيئ  ملنه    سيا واحمليط اهلادئ، و الت اون والتنسي  الواي  م  أما   ايقاقيامل  ا ل 
ول ا جتماعامل عن ط ي  املسامهامل الهوعي  اليت ي دم  ا  كوم  سويس ا واملقوضي  وملوي داق واستك و و ومت 

 األوملو ي   وصق ما املسامهني ال ئيسينيو
 دعم التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها المبكر  - ثالثاً 

 اإلضاف  إىل عم  األما   املؤقت  علة دعم جلن  التقاوض احلكومي  الدولي  وأ شهت ا، وعمل ا من أج   - 14
األط ا ، ف د قدمت أي اب الدعم لأل شه  علة املستويني الوطين واإلقليمم التح ري لالجتماا األول ملؤمت  

 قاقي  مينامايا وينقيذها املبك ولتيسري التصدي  علة اي
 تنظيم جلسات العمل التفاقية ميناماتا  - ألف

يت  ا ل واستك و ،  الت اون م  أما   ايقاقيامل  ا ل وملوي داق واستك و ، وامل ااز اإلقليمي  امل ني   يقاقي - 15
 ظمت األما   املؤقت  جلسامل عم  يتناول ايقاقي  مينامايا  شأن الزئب و و  ظمت جلسامل ال م  هذه  الت اقب 
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مل م  ا جتماعامل التح ريي   جتماعامل مؤمت امل األط ا  يف ايقاقيامل  ا ل، وملوي داق، واستك و و وع د
 جلسامل ال م  علة النحو التايل:

 ؛،  ا كوك2017  امل/ماملس  10إىل  9يط اهلادئ:  سيا واحمل )أ(
 ؛، دااامل2017  امل/ماملس  17أف ي يا:  )ب(
 ؛، مليغا2017  امل/ماملس  24أوملو ا الوسهة والش قي :  )ج(
 و، ساو  اولو، الربا ي 2017ماملس /  امل 31إىل  27أم يكا الالييني  ومنه   البح  الكاملييب:  )د(

هذه هو إيا   الق ص  ل  ض موجز ألهدا  ا يقاقي ، واذلع الق ص  واهلد  من جلسامل ال م   - 16
للبلدان لكم ي  ض حت رياهتا للتنقيذ والتصدي ، وإل  ا  حتديامل أو جنا امل م ين و ويتيح جلسامل ال م  أي اب 

و  سيما ف ص  لتل م املسامهامل والت لي امل  شأن   ض املسائ  اليت ست  ض يف ا جتماا األول ملؤمت  األط ا ، 
التوجي امل املت ل    وض  خهط ال م  الوطني  لت دين الذهب احل يف وال ي  النهاق، واذلع وض  التوجي امل 
 شأن املواق  امللوا و وأييحت الق ص  أي اب ملناقش  املسائ  الت ني  احملدد  اليت ي ين ا  منه  و وسامهت يف 

ئم، و   امج األمم املتحد  للبيئ ، ومنظم  األمم املتحد  للتنمي  جلسامل ال م  أما امل    امج األمم املتحد  اإلمنا
 والبحث، ومنظم  الصح  ال املي و الصناعي ، وم  د األمم املتحد  للتدمليب

 وميكن ا طففففالا علة امل لومامل املت ل   جبلسامل ال مفففف  علة ال ا ط: - 17
www.mercuryconvention.org/AwarenessRaising/Workshops/tabid/3800/Default.aspx. 

 ة على الصعيدين الوطني واإلقليميدعم البرامج التجريبي -باء 
ال امي  إىل ي زيز األ شه  اليت  واصلت األما   املؤقت  دعم ا للمشاملي  التج يبي  علة الص يد الوطين - 18

هتد  إىل املساعد  يف التصدي  علة ا يقاقي  وينقيذها يف عدد من البلدانو ومشلت األ شه  ال ئيسي  اليت مت 
ا ضهالا هبا علة املستوى ال ه ي األعمال التح ريي  من أج  وض  خهط عم  وطني  لت دين الذهب احل يف 

  املؤقت  أي اب،  الت اون م  املنظمامل الش يك ، ينقيذ املشاملي  التج يبي  علة الص يد وال ي  النهاقو ويدعم األما 
اإلقليمم،  ا يف  لع دعم مش وا لتحديد مستويامل الزئب  يف ش   النسا  يف سن اإلجناب يف  لدان خمتامل  يف 

 األ شه  التمكيني  املتصل  منه    سيا واحمليط اهلادئو ويشاملك األما   املؤقت  أي اب  نشاط عند الهلب يف
 الت ييمامل األولي   وجب ايقاقي  مينامايا و وض  خهط ال م  الوطني  لت دين الذهب احل يف وال ي  النهاق، 
 وسائ  من ا است  اض الت ييمامل ال ا و ي  والت املي  الن ائي  للمشاملي  اليت ي دم ا الواا مل املنقذ ، واذلع عن 

 يقاقي  حلل امل عم   د  املشاملي و ط ي  وض  ال  وض عن ا
 ة في مجالي االتصال وإذكاء الوعياألنشطة اإلضافي -جيم 

يوس ت أ شه  ا يصال اخلاص   ا يقاقي   ق   است اف  موق  ا الشبكم علة منرب وف يه أما    - 19
ايقاقيامل  ا ل وملوي داق واستك و   اإلضاف  إىل الدعم الت ين الذي قدمته يلع األما   فيما يت ل   صيا   املوق  

علة حتسني  ش  امل لومامل علة املوق  الشبكم  ومواصل  يهوي هو ومنذ الدومل  السا    للجن ، عملت األما   املؤقت 
لاليقاقي ،  وسائ  من ا  ش  الواائ  الداعم  املستكمل و ويوف  املوق  الشبكم اآلن،  اإلضاف  إىل م لومامل 
ا يصال والتوعي ، ااف  الواائ  التوجي ي  وا ستماملامل  امل الصل  اليت اعتمدهتا اللجن   صق  مؤقت  من أج  

و وقد ي  جم املوق  الشبكم لاليقاقي  وهو متاح اآلن وجي ي حتدياه  اللغامل لتنقيذ ا يقاقي ماهلا يس ي  است 
 اإل كليزي  والق  سي واإلسبا ي  و 

http://www.mercuryconvention.org/AwarenessRaising/Workshops/tabid/3800/Default.aspx
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أي اب م  م  د األمم املتحد  للتدمليب والبحث  شأن منص  التدمليب عرب  املؤقت  وقد ي او ت األما   - 20
(، وأس مت عن ط ي  مبادمل  امل لومامل وإدامل  امل امل  MercuryLearnن )لري  - شبك  اإل ت ت املسما  مرياوملي

لاليقاقامل البيئي  املت دد  األط ا ،  ت دمي دومل  مت يدي   شأن ايقاقي  مينامايا يظ   علة  وا   األمم املتحد  
 (وInforMEAللم لومامل املت ل    ا يقاقامل البيئي  املت دد  األط ا  )

ا   ماق اه   يف ايقاقي  مينامايا ” همووض ت األما   املؤقت  أي اب سلسل  من صحائف الوقائ   - 21
، وهم “أهم يدا ري ال قا    وجب ايقاقي  مينامايا”و“ حمل  عن ايقاقي  مينامايا  شأن الزئب ”و“  شأن الزئب 

 لاليقاقي ومتا    اللغامل اإلسبا ي  واإل كليزي  والق  سي  علة املوق  الشبكم 
وأخرياب، ف د أس مت األما   املؤقت  يف ي دمي  ل امل دملاسي  شبكي   شأن اجلوا ب املختلق   يقاقي   - 22

 مينامايا،  ا يف  لع ا  ب ااامل والت دين احل يف وال ي  النهاقو
 األنشطة األخرى التي اضطلعت بها األمانة المؤقتة - رابعاً 

يف عدد من ال مليامل م  ف ا املواد الكيميائي  والصح ، وأما   ايقاقيامل  ا ل شاملات األما   املؤقت   - 23
للمواد الكيميائي ،  ا يف  لع است  اض املشاملي   الدولي وملوي داق واستك و ، وأما   الن ج ا ستاييجم لإلدامل  

  ينقيذ ايقاقيامل  ا ل وملوي داق امل دم  يف إطامل الرب امج اخلاص لدعم الت زيز املؤسسم علة الص يد الوطين من أج
 للمواد الكيميائي و الدولي امل  واستك و ، وايقاقي  مينامايا، والن ج ا ستاييجم لإلد

واذلع قدق أع ا  األما   املؤقت  الدعم اللوجسيت والقين  جتماعامل مؤمت  األط ا  يف ايقاقيامل  ا ل  - 24
 و2017أيامل/مايو  5 يسان/أ  ي  إىل  24القت  من وملوي داق واستك و  اليت ع  دمل يف جنيف يف 

عن ا جتماعامل املت ل     و   مل األما   املؤقت  أي اب اجتماعامل جملس م ف  البيئ  ال املي ، ف الب  - 25
 التجديد السا   ملواملد الصندوق ا ستئماين مل ف  البيئ  ال املي و واذلع سامهت األما   املؤقت  يف إعداد واائ  

مناقشامل املت ل    التجديد السا   ملواملد الصندوق ا ستئماين للم ف ، ويواص  است  اض هذه الواائ  والت لي  لل
علي ا أانا  مواصل  إعدادهاو وشاملات األما   أي اب يف عدد من ا جتماعامل  امل الصل   الزئب  وخبه  املواد 

 زيز الت اون والتنسي   ني امل ااز اإلقليمي   يقاقييت  ا ل الكيميائي  والنقايامل، وهم ا جتماا املشتك السنوي لت
، والدومل  2016يش ين الااين/ وفمرب  2يش ين األول/أاتو   إىل  31واستك و ، امل  ود يف جنيف يف القت  من 

سيما فيما يت ل   ا قتصادي  ألوملو ا، و  اللجن الاا ي  جلم ي  األمم املتحد  للبيئ ، وا جتماعامل امل  ود    عاي  
 شأن الزئب   وصقه ملوااب  الاالث عش   ايقاقي  التلوث اجلوي الب يد املدى عرب احلدود، وستشاملك يف املؤمت  الدويل

ه متو /يولي 21إىل  16عاملياب، امل  مل ع ده يف   وفيد س، ملود  يلند، الو يامل املتحد  األم يكي ، يف القت  من 
 و2017

 األمانة المؤقتة تمويل عمل -خامساً 
ما اان من املمكن أن ينجز األما   املؤقت  األ شه  الواملد وصق ا أعاله دون الدعم املايل السخم الذي  - 26

 ،واندا ،وفنلندا ،وف  سا ،والصني ،وسويس ا ،والسويد ،و لجيكا ،قدمته علة أساس طوعم  كومامل أملا يا
 ليا ان، واذلع ا حتاد األوملويبووا ،والو يامل املتحد  األم يكي  ،والن ويج
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 اإلجراء الذي يُقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف -سادساً 
 األ شه  اليت ي وق هبا األما   املؤقت   ىت اآلن، و  سيما أانا   قد يود مؤمت  األط ا  أن حييط علماب  - 27

ا عتبامل األ شه  اجلديد  اليت قد يكون مهلو   النظ  يف    امج ال م  وامليزا ي  امل ت ني لألما   الدائم ،  خذاب يف 
 يت قد يتهلب ا ما  هذه األ شه و  د  د   قا  ا يقاقي ، واملواملد اإلضافي  ال

____________ 


