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ميناماتا  مؤتمر المفوضين المعني باتفاقية
  بشأن الزئبق

 ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ١١و ١٠ ،كوماموتو، اليابان

  المؤقتجدول األعمال شروح 
  ١البند 

  مؤتمرافتتاح ال
يفتتح مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والذي سيعقد يف فندق نيكو كوماموتو   - ١

  .  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠يوم اخلميس  ٣٠/٠٩يف كوماموتو، اليابان، يف متام الساعة 
مم املتحدة للبيئة أو ممثله، يف حال غيابه، بصفته األمني وسيرتأس املؤمتر املدير التنفيذي لربنامج األ  - ٢

  .اً لهتخب املؤمتر رئيسين أنالعام للمؤمتر، إىل 
  :كل منسُتلقى بيانات افتتاحية وترحيبية من  و   - ٣

  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛  (أ)  
  ممثل للحكومة املضيفة؛  (ب)  
  ممثل لكوماموتو.  (ج)  

  ٢البند 
  المسائل التنظيمية

 اعتماد النظام الداخلي  (أ)

إعداد صك املعنية بقد يرغب املؤمتر يف أن يطبق النظام الداخلي للجنة التفاوض احلكومية الدولية   -  ٤
النظام  ذلكرد ي، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال. و اجتماعاتهعلى عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق 

. وقد يرغب )UNEP(DTIE)/Hg/CONF/INF/1(باالجتماع التحضريي للمؤمتر  يف وثيقة خاصةالداخلي 
  النظر يف أي توصيات من االجتماع التحضريي مقدمة إىل املؤمتر بشأن هذه املسألة.املؤمتر كذلك يف 



UNEP(DTIE)/Hg/CONF/1/Add.1 

2 

تفويض املمثلني، اليت ال يشملها النظام الداخلي للجنة  بوثائقوفيما يتعلق باملسائل ذات الصلة   - ٥
اإلشارة  جتدر، )A/520/Rev.17(وض احلكومية الدولية، لكن يشملها النظام الداخلي للجمعية العامة التفا

مثلني جيب أن تصدر عن رئيس الدولة أو احلكومة أو مإىل أن وثائق التفويض وصكوك التفويض الكامل لل
أو وزير الشؤون اخلارجية  الدولة غري ممثلة برئيس الدولة أو احلكومة تناك  إذاعن وزير الشؤون اخلارجية 

يب. ويُطلب إىل الوفود تزويد األمانة و يف حالة االحتاد األور  رئيس املفوضية األوروبية، عنشخصيًا أو، 
ا يف أقرب وقت ممكن، ويف كل األنسخ الب صلية من وثائق التفويض وصكوك التفويض الكامل اخلاصة 

ولن يكون مبقدور . ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠يوم اخلميس  اراألحوال يف موعد أقصاه منتصف 
جلنة وثائق التفويض النظر يف أي وثائق تفويض أو صكوك تفويض كامل تُقدم بعد ذلك الوقت. وجيوز 

  .للممثلني املشاركة يف املؤمتر ريثما يبت املؤمتر يف وثائق تفويضهم
 انتخاب أعضاء المكتب  (ب)

ؤمتر مكتبًا للعمل لفرتة انعقاد املؤمتر، ويتكون من أعضاء املكتب امل ينتخبرهنًا بالنظام الداخلي   - ٦
  ني:يالتال

  الرئيس؛  (أ)
  يعمل أحدهم مقرراً. ،تسعة نواب للرئيس  (ب)

  ي.لوفقاً للنظام الداخعقب انتخابه يتوىل الرئيس/الرئيسة الرئاسة   - ٧
  إقرار جدول األعمال  (ج)

استنادًا إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  قد يرغب املؤمتر يف إقرار جدول أعماله  - ٨
UNEP(DTIE)/Hg/CONF/1.  

  تعيين لجنة وثائق التفويض  (د)
، مبساعدة األمانة، يفحصجيوز أن ُيطلب إىل مكتب املؤمتر أن يعمل كلجنة لوثائق التفويض وأن   - ٩

  راً إىل املؤمتر بشأن ذلك.وثائق التفويض وصكوك التفويض الكامل حسب االقتضاء، وأن يقدم تقري
  تنظيم العمل  )ه(

بكامل هيئته دون إنشاء أية هيئة فرعية، باستثناء جلنة وثائق قد يرغب املؤمتر يف أن يعمل   -  ١٠
  .التفويض

جيوز للرئيس أن  ،وإذا دعت الضرورة إىل إنشاء أفرقة صياغة أو أفرقة اتصال معنية مبسائل حمددة  -  ١١
  اء هذه األفرقة وأن يعني يف وقت الحق أعضاًء لتشكيلها.يقرتح على املؤمتر إنش

ومن الساعة  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٣٠/٠٩من الساعة  جلساته عقدقد يرغب املؤمتر يف أن يقرر   -  ١٢
إىل الساعة  ٠٠/١٠تشرين األول/أكتوبر، وخالل الفرتة من الساعة  ١٠يوم  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥
، رهناً ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١يوم  ٠٠/١٨الساعة  إىل ٠٠/١٥ومن الساعة  ٠٠/١٣

  بالتعديالت حسب االقتضاء.
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  ٣البند 
  تقرير لجنة وثائق التفويض

، حسب االقتضاء، فحصجلنة وثائق التفويض، مبساعدة األمانة، وثائق التفويض كما ت فحصت  -  ١٣
ذا الشأن.صكوك التفويض الكامل ملمثلي احلكومات يف املؤمتر، و    تقدم تقريراً إىل املؤمتر 

  ٤البند 
  اعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

يُعرض على املؤمتر نص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الذي وافقت عليه جلنة التفاوض احلكومية   -  ١٤
ا اخلامسة والوارد يف الوثيقة    .UNEP(DTIE)/Hg/CONF/3الدولية يف دور

ئيس رئيس جلنة التفاوض احلكومية الدولية إىل تقدمي نص االتفاقية، الذي وافقت عليه وسيدعو الر   -  ١٥
ا اخلامسة، إىل املؤمتر.   جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دور

ا اخلامسة، قد   -  ١٦ واستنادًا إىل النص، الذي وافقت عليه جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دور
تشرين  ١٠مد االتفاقية. ومن املنتظر أن يعتمد املؤمتر االتفاقية يوم اخلميس يرغب املؤمتر يف أن يعت

  .  ٢٠١٣األول/أكتوبر 
  ٥البند 

  اتر ااعتماد القر 
التحضريي للمؤمتر، وهي مشاريع  من االجتماعإليه  مقدمةتُعرض على املؤمتر مشاريع قرارات   -  ١٧

االجتماع  وكان .UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/4مضمنة يف املرفق األول بتقرير ذلك االجتماع، 
  .قد وافق على مشاريع هذه القراراتالتحضريي للمؤمتر 

على ذلك،  بناءوسيدعو الرئيس رئيس االجتماع التحضريي لتقدمي مشاريع القرارات إىل املؤمتر. و   -  ١٨
  ضيفة.للحكومة املبإسداء شكر وتقدير قد يرغب املؤمتر يف أن يعتمد القرارات، مبا فيها قرار 

وقد يرغب املؤمتر كذلك يف أن حييط علمًا بالتوصيات، إن وجدت، املقدمة من االجتماع   -  ١٩
  التحضريي إىل املؤمتر وأن يدرجها يف تقرير املؤمتر، مع تعديلها حسب االقتضاء.

  ٦البند 
  اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر

د الوثيقة اخلتامية تقريرًا موجزًا عن االجتماع، سُيعرض على املؤمتر مشروع وثيقته اخلتامية. وتور   -  ٢٠
. وعقب النظر مرفقاتيشمل احلضور، كما تتضمن القرارات ونص اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، يف شكل 

املؤمتر الوثيقة اخلتامية يوم  ومن املنتظر أن يعتمديف املشروع قد يرغب املؤمتر يف أن يعتمد الوثيقة اخلتامية. 
  .  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠اخلميس 
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  ٧البند 
  التوقيع على الوثيقة الختامية وعلى االتفاقية

. يفتح باب التوقيع عليها هابعدو الوثيقة اخلتامية واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يعتمد املؤمتر   -  ٢١
الصلة، ويعتمد للتقدم، حسب الرتتيب األجبدي، للتوقيع على الوثائق ذات  وناحلكومي وبوندندعى امليُ وس

صكوك تفويض كامل  وأوثائق تفويض للتوقيع على الوثيقة اخلتامية املندوبون ذلك على ما إذا كان لدى 
للتوقيع على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق أو على الوثيقة واالتفاقية معاً. ومن املنتظر أن ُخيتتم حفل التوقيع 

  .  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٠يوم اخلميس 
وميكن للراغبني من املمثلني أن يدلوا ببيانات عقب انتهاء حفل التوقيع على تلك الصكوك   -  ٢٢

لدى األمانة (مع رئيس فرع املواد الكيميائية، شعبة  باملتكلمنيمباشرًة. وهلذا الغرض سُتفتتح قائمة 
 وعند. ٢٠١٣ل/سبتمرب أيلو  ١التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، برنامج األمم املتحدة للبيئة) بدايًة من 

اخلارجية والوزراء  الشؤون ، تعطى األسبقية لرؤساء الدول ورؤساء احلكومات ووزراءاملتكلمنيوضع قائمة 
عدد  يف بداية اجللسة استنادًا إىلأن يضع حدًا زمنيًا لكل بيان يف املؤمتر  يرغبوقد  الرتتيب. ذا ،وغريهم

احتقائمة اليت الاملسجلني على  املتكلمني  ٣ومن املقرتح أن تكون الفرتة الزمنية للكلمات  األمانة. تفظ 
من  ددعمقدمًا إذا استدعت الضرورة تغيري الفرتة الزمنية يف حال وجود  كلموندقائق. وسُيخطر املت

معلى تقدمي نسخة مكتوبة من مذكرات   كلمونالوقت. وُيشجَّع املت به أكرب مما يسمح كلمنياملت إىل  كلما
اية االجتماع.جتميعها  ويتمنة. وسُتتاح هذه املذكرات على الشبكة الداخلية خالل االجتماع مااأل   يف 

  ٨البند 
  ؤتمراختتام الم

بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة جيوز للرئيس أن يعلن اختتام مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية   -  ٢٣
تشرين  ١١يوم اجلمعة  ٠٠/١٨ملؤمتر حبلول الساعة ميناماتا بشأن الزئبق. ومن املتوقع أن خيتتم ا

  .٢٠١٣األول/أكتوبر 
______________  


