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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
 بشأن الزئبق

 األولاالجتماع 
 2017 سبتمرب/أيلول 29-24 جنيف،
 *( من جدول األعمال املؤقته) 2البند 

 المسائل التنظيمية: تنظيم العمل

 شروح جدول األعمال المؤقت

 1البند 

 افتتاح االجتماع

افتتاح االجتماع األول ملؤمتر األطراف  2017أيلول/سبتمرب  24من يوم األحد  15:00يتم يف الساعة  -1
مركز املؤمترات  يف 2017أيلول/سبتمرب  29إىل  24يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، املقرر عقده يف الفرتة من 

 الدويل يف جنيف.

 ا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.ر وسيديل ببيان افتتاحي ممثل كل من حكومة سويس -2

 2البند 

 المسائل التنظيمية

 اعتماد النظام الداخلي ()أ

 .UNEP/MC/COP.1/3قد يود املؤمتر أن يقرر اعتماد النظام الداخلي بصيغته الواردة يف الوثيقة  -3

 انتخاب أعضاء المكتب ()ب

 هناية االجتماع الثاين للمؤمتر، ويتكون من األعضاء رهناً بالنظام الداخلي، ينتخب املؤمتر مكتباً يعمل حىت -4
 التاليني:

 الرئيس؛ )أ(

 تسعة نواب للرئيس، يعمل أحدهم مقرراً. )ب(

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1. 
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 ويتوىل الرئيس/تتوىل الرئيسة الرئاسة عقب انتخابه/انتخاهبا وفقًا للنظام الداخلي. وإىل حني انتخاب -5
 األمم املتحدة للبيئة أو ممثله. التنفيذي لربنامج رالرئيس، سيرتأس االجتماَع املدي

 إقرار جدول األعمال )ج(

قدددددد يود املؤمتر أن يدقر جددددددول أعمدددددالددددده اسددددددددددددددتندددددادًا إىل جددددددول األعمدددددال املؤقدددددت الوارد يف الوثيقدددددة  -6
UNEP/MC/COP.1/1. 

 تعيين لجنة وثائق التفويض )د(

وثائق التفويض وأن يفحص، مبساعدة األمانة، وثائق جيوز أن يدطلب إىل مكتب املؤمتر أن يعمل كلجنة ل -7
 التفويض وصكوك التفويض الكامل حسب االقتضاء، وأن يقدم تقريراً إىل املؤمتر عن ذلك.

 تنظيم العمل )هـ(

إىل الساعة  15:00أيلول/سبتمرب من الساعة  24قد يود مؤمتر األطراف أن يعقد اجتماعاته يوم األحد  -8
، ومن الساعة 13:00إىل الساعة  10:00أيلول/سبتمرب من الساعة  25من يوم االثنني  ابتداءً  ، مث يومياً 18:00
 بالتعديالت الضرورية. ، رهناً 18:00إىل الساعة  15:00

وخالل االجتماع، قد يود مؤمتر األطراف أن ينشئ جلنة جامعة ملعاجلة املسائل اجلوهرية على النحو الوارد  -9
دول األعمال املؤقت. وقد تود اللجنة اجلامعة إنشاء ما قد تراه ضرورياً من األفرقة املصغرة من ج 6و 5يف البندين 

 الدورة، وأن حتدد والية كل منها.وغريها من األفرقة العاملة أثناء 
 3البند 

 تقرير لجنة وثائق التفويض

األطراف يف االجتماع  ستقوم جلنة وثائق التفويض، مبساعدة من األمانة، بفحص وثائق تفويض ممثلي -10
 األول ملؤمتر األطراف وتقدمي تقرير عن ذلك إىل املؤمتر.

 4البند 

 تقرير عن إنجازات لجنة التفاوض الحكومية الدولية إلعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

عن اإلجنازات اليت حققتها جلنة التفاوض احلكومية  تدعرض على املؤمتر مذكرة من األمانة تتضمن تقريراً  -11
بالتقدم  ( وقد يود املؤمتر أن حييط علماً UNEP/MC/COP.1/4بشأن الزئبق ) الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً 

 احملرز وأن يعرب عن تقديره للجنة ورئيسها.

 5البند 

 اجتماعه األول مسائل تعرض على مؤتمر األطراف لكي يتخذ إجراًء بشأنها في

أدنيطت مبؤمتر األطراف املسؤولية عن اختاذ القرارات بشأن عدد من املسائل يف اجتماعه األول. وااللتزام  -12
 باختاذ تلك القرارات مستمد من املصادر التالية:

 نص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق؛ )أ(

امدددددداتددددددا بشدددددددددددددددددددأن الزئبق، ورمزهددددددا الوثيقددددددة ا تدددددداميددددددة ملؤمتر املفوضددددددددددددددني املع  بدددددداتفدددددداقيددددددة ميندددددد )ب(
UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4؛ 

 .املسائل اليت أوصت جلنة التفاوض احلكومية الدولية بأن يتخذ مؤمتر األطراف إجراء بشأهنا )ج(
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وباإلضافة إىل ذلك، وكجزء من عملية تفعيل األمانة بشكل تام، ستدعو الضرورة إىل أن يتوصل االجتماع  -13
 .2019-2018ية ذات الصلة للفرتة إىل اتفاق بشأن برنامج عمل األمانة وامليزاناألول ملؤمتر األطراف 

 مسائل تنص عليها االتفاقية )أ(

 3من المادة  8و 6)أ( و 5الفقرات ، وال سيما فيما يتعلق ب3التوجيهات المتعلقة بالمادة  ‘1’

ق والتجارة فيه، على أن يقدِّم بالزئب اإلمداد مبصادر املتعلقة االتفاقية، من 3 املادة من 12 الفقرة تنص -14
مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مزيدًا من التوجيهات فيما يتعلق هبذه املادة، وخصوصًا فيما يتعلق بالفقرة 5 

  .8و 6)أ(، والفقرتني 

اإلرشادات املتعلقة بتلك املسائل  UNEP/MC/COP.1/5وقد قددمت إىل مؤمتر األطراف يف الوثيقة  -15
واالستمارات املستخدمة لطلب املوافقة على استرياد الزئبق، وهي وثائق اعتمدهتا جلنة التفاوض احلكومية الدولية 

 على أساس مؤقت، إىل جانب مشروع مقرر يدطلب اعتماده.

 3دة من الما 8)ب( و 6المضمون المطلوب للشهادة المشار إليها في الفقرات  ‘2’

على أن  االتفاقية، املتعلقة مبصادر اإلمداد بالزئبق والتجارة فيه، أيضاً  من 3 املادة من 12 الفقرة تنص -16
 .8)ب( و 6يضع مؤمتر األطراف ويعتمد املضمون املطلوب للشهادة املشار إليها يف الفقرتني 

، ويدقدم احملتوى املطلوب على أساس مؤقت السادسةواعتمدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا  -17
 جانب مشروع مقرر يدطلب اعتماده. ، إىلUNEP/MC/COP.1/6إىل مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

 8)ب( من المادة  8)أ( و 8التوجيهات المشار إليها في الفقرتين  ‘3’

من االتفاقية، املتعلقة باالنبعاثات، على أن يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه  8من املادة  8تنص الفقرة  -18
األول توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، آخذاً يف االعتبار أي فرق بني املصادر 

لعدة أوساط إىل أدىن حّد ممكن. وبشأن دعم األطراف اجلديدة واملصادر القائمة، وضرورة تقليل اآلثار الشاملة 
 لالنبعاثات.، وخباصة حتديد األهداف ووضع الِقَيم احلّدية 5لتنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة 

وقد اعتمدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية تلك الوثائق التوجيهية يف دورهتا السابعة على أساس  -19
، إىل جانب مشروع مقرر UNEP/MC/COP.1/7مؤقت. وتدعرض الوثائق التوجيهية على مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

 يدطلب اعتماده.

 ؛13المشار إليها في المادة تفعيل ترتيبات اآللية المالية الرامية إلى تدابير ال ‘4’

من االتفاقية آليًة لتوفري موارد مالية كافية ميكن التنبؤ هبا وتتاح يف الوقت  13من املادة  5تدنشئ الفقرة  -20
، تشمل اآللية عنصرين مها: الصندوق االستئماين 13من املادة  6املناسب. وعلى النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

من  13من املادة  7ة؛ وبرنامج دويل حمدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية. وتنص الفقرة ملرفق البيئة العاملي
االتفاقية على أن يتم تشغيل الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية بتوجيهات من مؤمتر األطراف ويدعَترب الصندوق 

شغيل الربنامج العاملي احملدد بتوجيه من تى أن يتم من االتفاقية عل 13من املادة  9مسؤواًل أمامه. وتنص الفقرة 
 ف ويكون الربنامج مسؤواًل أمامه.مؤمتر األطرا

املقدمة إىل الصندوق االستئماين للبيئة العاملية، بينما  التوجيهات UNEP/MC/COP.1/8الوثيقة  وترد يف -21
. املسائل املتعلقة بالربنامج الدويل احملدد UNEP/MC/COP.1/9/Add.1و UNEP/MC/COP.1/9تتناول الوثيقتان 
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مشروع مقرر شامل بشأن ترتيبات اآللية  UNEP/MC/COP.1/9و UNEP/MC/COP.1/8ويتضمن مرفقا الوثيقتني 
ومات . وترد معلومات إضافية عن املسائل املالية يف وثائق املعل13املالية، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

املقدمة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك تقرير عن األنشطة اليت يضطلع هبا مرفق البيئة العاملية 
(UNEP/MC/COP.1/INF/3 وتقرير عن أنشطة الربنامج ا اص من أجل دعم التعزيز املؤسسي ،)
(UNEP/MC/COP.1/INF/4وقد يود املؤمتر أن ينظر يف املسائل العالقة خبصوص تلك الوث ) جيهية ويتخذ ائق التو

 يف ذلك الشأن. مقرراً 
 15من المادة  3عضوية لجنة التنفيذ واالمتثال على النحو المشار إليه في الفقرة   ‘5’

من االتفاقية، املتعلقة بلجنة التنفيذ واالمتثال، هيئة فرعية تابعة ملؤمتر  15من املادة  1أنشأت الفقرة  -22
األطراف لتعزيز تنفيذ واستعراض االمتثال جلميع أحكام االتفاقية. وترد املسائل املتعلقة بعضوية تلك اهليئة يف 

 .UNEP/MC/COP.1/10الوثيقة 

 على غرار ما ورد يف مرفق تلك الوثيقة. اهليئة األوائل، وقد يود أن يتخذ مقرراً  وسينتخب املؤمتر أعضاء -23

 ؛21من المادة  3توقيت وشكل اإلبالغ الذي يجب أن تتبعه األطراف على النحو المشار إليه في الفقرة  ‘6’

األطراف أن يبت يف من االتفاقية. ويتعني على مؤمتر  21يرد بيان اللتزامات تقدمي التقارير يف املادة  -24
يف اعتباره مدى استصواب  اجتماعه األول يف مسألة توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن تتبعه األطراف، آخذاً 

تنسيق تقدمي التقارير مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات. وقد نظرت جلنة 
السادسة والسابعة يف شكل التقارير وتوقيتها، ويرد مشروع شكل التقارير  اهيالتفاوض احلكومية الدولية يف دورت

 .UNEP/MC/COP.1/11احلايل يف املرفق الثاين للوثيقة 

وقد يود املؤمتر النظر يف توقيت التقارير واملوافقة عليه، مبا يف ذلك تاريخ تقدمي التقارير األوىل لألطراف  -25
 صيغة التقارير واعتمادها. وتواتر التقارير، وكذلك النظر يف

 22من المادة  2وضـع الترتيبـات فيمـا يتعلق بتقييم الفعاليـة على النحـو المشـار إليـه في الفقـرة  ‘٧’

من االتفاقية، املتعلقة بتقييم الفعالية، على أن يقيِّم مؤمتر األطراف مدى فعالية االتفاقية،  22تنص املادة  -26
األول، بوضع الرتتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق  وأن يبدأ، إبان اجتماعه

وانتقاهلا يف البيئة، وكذلك االجتاهات يف مستويات الزئبق ومرّكبات الزئبق املالَحظة يف األوساط األحيائية والفئات 
سألة يف دورتيها السادسة والسابعة، السكانية الضعيفة. وقد نظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف هذه امل

وطلبت إىل األمانة االضطالع بأعمال فيما بني الدورات. وترد نتائج هذا العمل، مبا يف ذلك خريطة الطريق 
. وقد يود املؤمتر أن ينظر يف تلك الوثيقة ويوافق على األعمال UNEP/MC/COP.1/12ملواصلة العمل، يف الوثيقة 

هلا صلة  مزيد من املعلومات اليت قد تكون UNEP/MC/COP.1/INF/15ألة. ويرد يف الوثيقة املقبلة بشأن هذه املس
 بالنظر يف مسألة الرصد.

القواعد المالية لمؤتمر األطراف، وألي من هيئاته الفرعية، إضافة إلى األحكام المالية التي تنظم سير عمل  ‘8’
 23المادة من  4على النحو المشار إليه في الفقرة ، األمانة

يتعني على مؤمتر األطراف النظر يف القواعد املالية ا اصة به وبأي من هيئاته الفرعية واعتمادها، إضافة  -27
ا السادسة هيإىل األحكام املالية اليت تنظم سري عمل األمانة. وقد نظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورت

ة األمم املتحدة للبيئة يع. ونظرت مجUNEP/MC/COP.1/13ردة يف الوثيقة والسابعة يف مشروع القواعد املالية الوا
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خبصوص العالقة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واالتفاقات يف القواعد املالية يف دورهتا الثانية يف مسائل حمددة 
هذه املسألة يف الوثيقة  البيئية املتعددة األطراف اليت يستضيفها. ويرد القرار الذي اختذته مجعية البيئة بشأن

UNEP/MC/COP.1/INF.9 وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف اعتماد مشروع القواعد املالية، مع أية تعديالت .
 يراها ضرورية.

 مسائل قررها مؤتمر المفوضين )ب(

 األحكام المتعلقة بمهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا ‘1’

يتضمن مقرتحات  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يعد تقريراً طلب مؤمتر املفوضني إىل  -28
بشأن سبل اضطالع املدير التنفيذي مبهام األمانة الدائمة لالتفاقية. ويرد ذلك التقرير يف الوثيقة 

UNEP/MC/COP.1/14ت.، وقد يود مؤمتر األطراف أن ينظر يف تلك املقرتحا 

 ماتا ومجلس مرفق البيئة العالميةين مؤتمر األطراف في اتفاقية مينامشروع مذكرة تفاهم ب ‘2’

قرر مؤمتر املفوضني أن تتوىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وضع مشروع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف  -29
. ويرد مشروع االتفاق يف اتفاقية ميناماتا وجملس مرفق البيئة العاملية، كي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول

باملوافقة على النص والدخول يف مذكرة  رمسياً  . وقد يود املؤمتر أن يتخذ قراراً UNEP/MC/COP.1/15يف الوثيقة 
 التفاهم مع جملس مرفق البيئة العاملية.

 مسائل أوصت بها لجنة التفاوض الحكومية الدولية )ج(

ء من تواريخ التخلص التدريجي المدرجة في المرفق ألف اعتماد النماذج التي ستستخدم في طلب اإلعفا ‘1’
 والمرفق باء

من االتفاقية، جيوز ألية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تسجِّل نفسها  6مبوجب املادة  -30
للمنتجات للحصول على واحٍد أو أكثر من اإلعفاءات من تواريخ اإلهناء التدرجيي املدرجة يف املرفق ألف بالنسبة 

واملرفق باء بالنسبة لعمليات التصنيع اليت يدستخدم فيها الزئبق أو مركباته. وقد اعتمدت جلنة  املضاف إليها الزئبق،
التفاوض احلكومية الدولية بصورة مؤقتة استمارات التسجيل للحصول على تلك اإلعفاءات، وترد يف الوثيقة 

UNEP/MC/COP.1/16د يف الوثيقة ويعتمد االستمارات.يف مشروع املقرر الوار  . وقد يود املؤمتر أن ينظر 

 وثيقة توجيهية بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ‘2’

من االتفاقية أن يقوم كل طرف يقرر أن التعدين احلريف والضيق النطاق للذهب يف  7تقتضي املادة  -31
األمهية، بوضع خطة إلدارة ذلك التعدين وتقدميها إىل األمانة. وترد توجيهات أراضيه هو أكثر من كونه عدمي 

 UNEP/MC/COP.1/INF/12. وترد يف الوثيقة UNEP/MC/COP.1/17بشأن إعداد خطط العمل الوطنية يف الوثيقة 
ريف والضيق النطاق التوجيهات اليت وضعتها منظمة الصحة العاملية بشأن مسائل الصحة العامة املتعلقة بالتعدين احل

للذهب. وقد يود االجتماع أن ينظر يف التوجيهات بشأن إعداد خطط العمل الوطنية للتعدين احلريف والضيق 
 .النطاق للذهب، ويوافق على استمرار استخدام األطراف هلذه التوجيهات يف إعداد خطط عملها الوطنية

 الموقع الفعلي لألمانة الدائمة ‘3’

 مؤمتر املفوضني يف وثيقته ا تامية إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً طلب  -32
ملختلف املواقع احملتملة لألمانة.  هبذا الشأن، كجزء من املقرتحات املتعلقة بتقدمي خدمات األمانة، يتضمن حتليالً 
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مبوقع األمانة. وقد قدمت حكومة سويسرا عرضاً مشروع مقرر يتعلق  UNEP/MC/COP.1/18وتتضمن الوثيقة 
(. وبناء على طلب جلنة التفاوض احلكومية UNEP/MC/COP.1/INF/7الستضافة األمانة يف جنيف )الوثيقة 
( ويرد حتليل لتوضيح العرض UNEP/MC/COP.1/INF/8لعرضها )الوثيقة  الدولية، قدمت حكومة سويسرا توضيحاً 

 بشأن املوقع اجلغرايف لألمانة الدائمة. . وقد يود املؤمتر أن يتخذ قراراً UNEP/MC/COP.1/28يف الوثيقة 

 النظر في التقرير المتعلق بالحرق في األماكن المفتوحة ‘4’

عن  بناء على طلب جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا ا امسة، أعدت األمانة املؤقتة تقريراً  -33
( وقد يود املؤمتر UNEP/MC/COP.1/19حرق النفايات يف األماكن املفتوحة )الوثيقة  انبعاثات الزئبق النامجة عن

أن يلتمس من األمانة جتميع املعلومات عن االنبعاثات النامجة عن احلرق يف  أن ينظر يف التقرير، وقد يود أيضاً 
البلدان، وأن يتيح تلك املعلومات  األماكن املفتوحة، كجزء من جممل عملية نظر املؤمتر يف قوائم اجلرد اليت تقدمها

 أساسية خالل اجتماعاته املقبلة. بوصفها معلومات

 2٠19-2٠18برنامج عمل األمانة وميزانيتها للفترة  )د(

 UNEP/MC/COP.1/21، يردان يف الوثائق 2 019-2018أعدت األمانة برنامج عمل وميزانية للفرتة  -34
)االحتياجات  UNEP/MC/COP.1/21/Add.2)النظر يف تفاصيل أنشطة األمانة(، و UNEP/MC/COP.1/21/Add.1و

)اجلدول اإلرشادي لألنصبة املقررة  UNEP/MC/COP.1/21/Add.3من املوارد لعنصر مالك املوظفني(، و
رات )عرض عام لربنامج العمل وامليزانية حسب خيا UNEP/MC/COP.1/21/Add.4واالشرتاكات املقررة املتوقعة(، و

عن أعماهلا منذ الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية  ترتيبات األمانة(. وكذلك قدمت األمانة املؤقتة تقريراً 
(، وهو تقرير ميكن االسرتشاد به يف املناقشات. ومن ضمن الوثائق األخرى املتعلقة UNEP/MC/COP.1/20الدولية )

)معلومات قد تساعد على التنفيذ(،  UNEP/MC/COP.1/INF/1بعمل األمانة وتقدمي الدعم لألطراف الوثيقة 
مم املتحدة للبيئة(، أل)تقرير مرحلي قدمته شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج ا UNEP/MC/COP.1/INF/2و
 UNEP/MC/COP.1/INF/11)تقرير عن األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات الشريكة(، و UNEP/MC/COP.1/INF/5و

 UNEP/MC/COP.1/INF/14)معلومات مستكملة عن النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية( و
)املقررات ذات الصلة الصادرة عن اجتماعات مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل(. وقد يود 

، واختاذ قرار يف ذلك 2019-2018للفرتة  االجتماع إكمال مداوالته بشأن برنامج عمل وميزانية االتفاقية
 الشأن.

 6البند 

 مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها

النظر فيما إذا كانت التجارة في مرّكبات زئبق محّددة تخّل بهدف االتفاقية، وفيما إذا كان ينبغي إخضاع  (أ)
، من خالل إدراجها في مرفق إضافي يُعَتمد وفقاً للمادة 3من المادة  8و 6مرّكبات زئبق محدَّدة للفقرتين 

2٧ 

من االتفاقية على أن يقيِّم مؤمتر األطراف ما إذا كانت التجارة يف مرّكبات  3من املادة  13نص الفقرة ت -35
وقد يود املؤمتر أن . UNEP/MC/COP.1/22زئبق حمّددة ختّل هبدف االتفاقية. وترد املسائل ذات الصلة يف الوثيقة 

  اجتماع مقبل.ينظر يف مسألة التجارة يف مركبات الزئبق ويوافق على إعادة النظر فيها يف
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 واستعراض فعالية التدابير 4من المادة  2التقارير المقدمة من األطراف لتنفيذ الفقرة  )ب(

التقدم احملرز فيما يتعلق باف على التزام مؤمتر األطر  UNEP/MC/COP.1/22من الوثيقة  5تنص الفقرة  -36
جتميع أية تقارير من إىل األمانة أن يطلب االجتماع  يودوقد  4من املادة  2وفعالية التدابري املتخذة مبوجب الفقرة 

 هذا القبيل وتقدميها إىل االجتماعات املقبلة للمؤمتر. 

 4من المادة  8استعراض المرفق ألف المشار إليه في الفقرة  )ج(

من  8على التزام مؤمتر األطراف مبقتضى الفقرة  UNEP/MC/COP.1/22من الوثيقة  4تنص الفقرة  -37
من االتفاقية باستعراض املرفق ألف لالتفاقية يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات بعد تاريخ دخول االتفاقية  4املادة 
إىل األمانة جتميع املعلومات اليت تقدمها األطراف يف هذا الصدد، أن يطلب االجتماع  يودالنفاذ. وقد  حيز

 اجتماعه الثالث. ر الستعراضها يفوتقدميها إىل املؤمت

 5من المادة  1٠استعراض المرفق باء المشار إليه في الفقرة  )د(

من  10مبوجب الفقرة  على التزام مؤمتر األطراف UNEP/MC/COP.1/22من الوثيقة  6تنص الفقرة  -38
باستعراض املرفق باء لالتفاقية يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات بعد تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ.  5املادة 
ر إىل األمانة جتميع املعلومات اليت تقدمها األطراف يف هذا الصدد، وتقدميها إىل املؤمتيطلب أن االجتماع يود وقد 

 الستعراضها يف اجتماعه الثالث.

 8)ب( من المادة  9)أ( و 9التوجيهات المشار إليها في الفقرتين  )هـ(

مؤمتر األطراف، يف أقرب  من االتفاقية، املتعلقة باالنبعاثات، على أن يعتمد 8من املادة  9تنص الفقرة  -39
من املادة  )ب( 2وقت ممكن من الناحية العملية، توجيهات بشأن معايري ميكن أن تضعها األطراف عمالً بالفقرة 

، وبشأن منهجية إعداد قوائم جرد االنبعاثات. وقد اعتمدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية تلك من االتفاقية 8
لسابعة على أساس مؤقت. وتدعرض الوثائق التوجيهية على مؤمتر األطراف يف الوثيقة الوثائق التوجيهية يف دورهتا ا

UNEP/MC/COP.1/23.إىل جانب مشروع مقرر يدطلب اعتماده ، 

 9)ب( من المادة  ٧)أ( و ٧التوجيهات المشار إليها في الفقرتين  )و(

طراف، يف أقرب وقت من الناحية من االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر األ 9من املادة  7تنص الفقرة  -40
العملية، توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، آخذاً يف االعتبار أي فرق بني املصادر 
اجلديدة والقائمة، واحلاجة إىل تقليل اآلثار الشاملة لعدة أوساط إىل أدىن حّد ممكن؛ وبشأن منهجية إعداد قوائم 

معلومات عن هذه املسألة. وقد يود املؤمتر تشجيع  UNEP/MC/COP.1/24وتتضمن الوثيقة  جرد اإلطالقات.
يف  9من املادة  3بالفقرة  األطراف والبلدان على أن حتدد املصادر الثابتة ذات الصلة على الصعيد الوط  عمالً 

 األمانة جتميع وحتليل أسرع وقت ممكن وأن تقدم معلومات عن تلك املصادر. وقد يود املؤمتر أن يطلب إىل
 املعلومات اليت تقدمها األطراف وتقدمي هذه املعلومات إىل املؤمتر يف اجتماعه الثاين.

 1٠من المادة  3إليها في الفقرة  المبادئ التوجيهية بشأن التخزين المؤقت للزئبق ومركبات الزئبق المشار )ز(

األطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت  من االتفاقية على أن يعتمد مؤمتر 10تنص املادة  -41
السليم بيئيًا للزئبق ومرّكبات الزئبق، آخذًا يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توَضع مبوجب اتفاقية بازل 
بشأن التحكُّم يف نقل النفايات ا طرة والتخّلص منها عرب احلدود وأي توجيه آخر ذي صلة. وبناء على طلب 
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، أعدت األمانة املؤقتة مشاريع مبادئ توجيهية لكي ينظر فيها السابعةاوض احلكومية الدولية يف دورهتا جلنة التف
 قرر يدطلب من املؤمتر النظر فيه.، إىل جانب مشروع مUNEP/MC/COP.1/25مؤمتر األطراف، وترد يف الوثيقة 

 11من المادة  2إليه في الفقرة تعريف المستويات الحدية لنفايات الزئبق المشار  )ح(

من االتفاقية على أن حيدد مؤمتر األطراف املستويات احلّدية ذات الصلة لنفايات  11تنص املادة  -42
الزئبق. وقد مجعت األمانة معلومات عن هذه املستويات احلدية بناء على ما تلقته من معلومات، ويرد بيان ذلك 

ضحت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة ضرورة مواصلة . وأو UNEP/MC/COP.1/26يف الوثيقة 
اجلهات صاحبة ا ربة الفنية ذات الصلة اجلهود غري الرمسية اهلادفة إىل اقرتاح مستويات حدية مناسبة. وترد نتائج 

متر أن ينظر يف تلك . وقد يود املؤ UNEP/MC/COP.1/INF/10تلك اجلهود، اليت قادهتا حكومة اليابان، يف الوثيقة 
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19عن املعلومات اليت سبق تقدميها يف الوثيقة  املعلومات، فضالً 

 .UNEP/MC/COP.1/INF/6وترد معلومات أخرى ذات صلة بإدارة نفايات الزئبق يف الوثيقة  -43

بعة تقدمي نص مشروع مقرر وإضافة إىل ذلك، اقرتحت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السا -44
يتعلق بالنفايات لينظر فيه مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالل اجتماعه األول. وترد النصوص البديلة املقرتحة يف 

 لكي ينظر فيها املؤمتر. UNEP/MC/COP.1/26/Add.1الوثيقة 

 12المادة  من 3التوجيهات المتعلقة بإدارة المواقع الملوثة المشار إليها في الفقرة  )ط(

من االتفاقية، املتعلقة باملواقع امللوثة، على أن يعتمد مؤمتر األطراف  12من املادة  3تنص الفقرة  -45
توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة. وبناء على طلب قدمته جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة، 

كي ، لUNEP/MC/COP.1/27واليت ترد يف الوثيقة ن املواقع امللوثة، قامت األمانة بتجميع التوجيهات املوجودة بشأ
تدستخدم كأساس إلعداد مشروع وثيقة توجيهية بشأن إدارة املواقع امللوثة بالزئبق، وخمطط هيكلي لرتتيبات إدارة 

ملتعلقة يهات اتلك املواقع، وخريطة طريق لتنفيذها. وقد يود املؤمتر أن ينظر يف مواصلة العمل على إعداد التوج
 بإدارة املواقع امللوثة.

والفقرة  4النظر في بناء القدرات والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على النحو المشار إليه في الفقرة  )ي(
 14، بما في ذلك أي توصيات بشأن كيفية زيادة تعزيز هذه األنشطة بموجب المادة 14من المادة  5

بشأن النظر يف املعلومات  14الواجبات املنصوص عليها يف املادة  UNEP/MC/COP.1/22تبني الوثيقة  -46
واالحتياجات والتحديات فيما يتعلق بالتكنولوجيا البديلة ونقل التكنولوجيا. وقد يود املؤمتر أن يطلب إىل األمانة 

 املعلومات املتلقاة وتقدميالتماس عروض وتقارير من جانب األطراف وغريها من اجلهات املعنية يف هذا الصدد، 
 إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها يف اجتماعه الثاين.

التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وغيرهما من المنظمات الحكومية الدولية  )ك(
بشأن القضايا أو األنشطة المتعلقة بالصحة،  المعنية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، حسب االقتضاء،

 16من المادة  2على النحو المشار إليه في الفقرة 

التشاور والتعاون بشأن القضايا الصحية بني مؤمتر  معلومات عن UNEP/MC/COP.1/22الوثيقة  تقدم -47
ات احلكومية الدولية ذات الصلة. األطراف ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريها من املنظم

معلومات ذات صلة عن أعمال منظمة الصحة العاملية يف جمال املواد  UNEP/MC/COP.1/INF/13وتتضمن الوثيقة 
 مواصلة التعاون مع تلك املنظمات.الكيميائية. وقد يود املؤمتر أن يطلب إىل األمانة 
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 ٧البند 

 لمؤتمر األطرافمكان وموعد انعقاد االجتماع الثاني 

، مبا يف ذلك إمكانية إسناد الثاين اجتماعهأن ينظر يف مكان وتاريخ انعقاد  مؤمتر األطرافقد يود  -48
املسؤولية إىل مكتب املؤمتر الختاذ القرار بشأن مكان وموعد انعقاد االجتماع. وتشجع البلدان املضيفة احملتملة 

 الجتماع الثاين.تقدم خالل االجتماع األول عروضها الستضافة اعلى أن 

 8البند 

 مسائل أخرى

 يف النظر يف مسائل أخرى تدثار أثناء االجتماع. مؤمتر األطرافقد يرغب  -49

 9البند 

 اعتماد التقرير

ملقرر، وذلك يف سيددعى مؤمتر األطراف إىل حبث واعتماد التقرير عن اجتماعه األول الذي أعده ا -50
أيلول/سبتمرب، مع إدخال أية تعديالت قد تكون ضرورية. ووفقًا للممارسة  29جلسة عامة تعقد يوم اجلمعة 

املعمول هبا يف األمم املتحدة، قد يود االجتماع أن يتفق على أن يقوم املقّرر، بدعم من األمانة، بإعداد اجلزء من 
تعقد يف اليوم األخري من االجتماع، وإضافته إىل تقرير االجتماع يف إطار التقرير املتعلق باجللسات العامة اليت 

السلطة املمنوحة لرئيس املكتب. أما التقرير النهائي لالجتماع، الذي سيضم يف مرفقاته أي تقرير تعتمده اللجنة 
 اجلامعة، فسيدعمم عقب اختتام االجتماع.

 1٠البند 

 اختتام االجتماع

 29من يوم اجلمعة  18:00خيتتم اجتماع مؤمتر األطراف أعماله حبلول الساعة من املتوقع أن  -51
 .2017أيلول/سبتمرب 

___________ 


