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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه الثان  املقرر الذي اعتمده

 

 

 التعاون بني أمانة اتفاقية ميناماات وأمانة اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل:  2/7-املقرر ا م
 إن مؤمتر األطراف،

من االتفاقية، اليت تنص على أن وظائف األمانة لالتفاقية يؤديها    ٢٤من املادة    ٣إىل الفقرة    إذ يشري
للبيئة املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، وإذ يشري كذلك إىل أن املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة  

 تكهومل،األمانة التفاقيات ابزل وروتردام واس بوظائفيضطلع أيضاً 
مع جيوز ملؤمتر األطراف، ابلتشاور    همن االتفاقية تنص على أن  ٢٤من املادة    ٤على أن الفقرة    وإذ يشدد

جمال املواد اهليئات الدولية املختصة، أن يدعم التعاون والتنسيق املعززين بني األمانة وأماانت االتفاقيات األخرى يف  
 الكيميائية والنفاايت، وكذلك املزيد من التوجيهات بشأن هذه املسألة، 

الرتتيبات مؤمتر األطراف أن يستعرض يف اجتماعه الثاين  الذي قرر فيه    ١/١١-م   إىل املقرر اوإذ يشري  
أمانة   مع  االقتضاء  والتنسيق حسب  التعاون  تواصل  أن  األمانة  إىل  والطلب  لألمانة،  ابزل  التنظيمية  اتفاقيات 

ارب  الكاملة من التجوروتردام واستكهومل والوحدات ذات الصلة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل االستفادة  
 واخلربات ذات الصلة،
تعزيز القرارات املتعاقبة ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل اليت ترمي إىل    وإذ يالحظ 

املستوايت، مبا  التعاون والتنسيق مع أمانة اتفاقية ميناماات، وتعظيم االستخدام الفعال والناجع للموارد على مجيع  
األطراف مموالً ابلكامل من جانب مؤمتر  على أن يكون  أبعمال األمانة قد يكون مطلوابً  يف ذلك تقدمي أي دعم  

 يف اتفاقية ميناماات، 
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يواصل أتدية وظائف األمانة  إىل املدير التنفيذي أن    مبوجبه  لبالذي ط    2/1-م   املقرر ا  أيضاً وإذ يالحظ  
 ،لالتفاقية عن طريق أمانة اتفاقية ميناماات يقع مقرها يف جنيف

إىل املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة، بصفته من يؤدي خدمات األمانة إىل    يطلب -1
 اتفاقية ميناماات، القيام مبا يلي: 

الفعال اضعاً يف اعتباره االستقاللية القانونية لألماانت ذات الصلة، االستخدام  أن يعظم، و  ( أ)
صلة مع اتفاقيات ابزل  الذات    األمانة  والناجع ملوارد اتفاقية ميناماات، مبا يف ذلك من خالل تبادل خدمات

ذات الصلة يف أقرب    الرتتيباتوروتردام واستكهومل اليت يؤديها املدير التنفيذي، حسب االقتضاء، وتنفيذ  
 ؛ وقت ممكن عملياً 

األمني تقدمي اقرتاح عملي ي  َعد ابالشرتاك مع األمني التنفيذي التفاقية ميناماات وبدعم من  (ب)
بشأن إطار  التنفيذي التفاقييت ابزل واستكهومل واجلزء التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة من اتفاقية روتردام،  

واملعلومات، واخلدمات دمات ذات الصلة يف جماالت مثل خدمات املؤمترات، وإدارة املعرفة  مستقر لتبادل اخل
وإعداد امليزانية، مبا يف ذلك  اإلدارية وخدمات تكنولوجيا املعلومات، واملساعدة التقنية، واملشورة القانونية،  

 اخليارات احملتملة، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث؛
عند    من هذا املقرر   ١الفقرة    أيخذ يف االعتبار إىل األمني التنفيذي التفاقية ميناماات أن    يطلب -2

، مبا يف ذلك اخليارات ذات الصلة لكي ينظر فيها ٢٠٢١-٢٠٢٠وامليزانية لفرتة السنتني  إعداد برانمج العمل  
 مؤمتر األطراف؛ 

ابزل وروتردام واستكهومل ومؤمترات األطراف يف إىل املدير التنفيذي أن يبلغ أمانة اتفاقيات  يطلب   -3
ألمانة أنشئت ابلفعل أو جيري وضعها أو  لذات صلة  ، وأبية ترتيبات  املقرراالتفاقيات، يف اجتماعهم املقبل، هبذا  

 ن ظر فيها مبقتضى الفقرات أعاله؛
اتف  يدعو -4 يف  األطراف  يف  مؤمترات  تعتمد،  أن  يف  النظر  إىل  واستكهومل  وروتردام  ابزل  اقيات 

 بشأن هذه املسألة. مناظرة  مقرراتاجتماعها القادم، 


