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االجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين 
  المعني باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

 ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ٨و ٧ ،كوماموتو، اليابان

  جدول األعمال المؤقتشروح 
  ١البند 

  جتماعافتتاح اال
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والذي سيعقد يف فندق نيكو كوماموتو املعين بيفتتح مؤمتر املفوضني   - ١

  .  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٧االثنني  من يوم ٠٠/١٥يف كوماموتو، اليابان، يف متام الساعة 
ير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أو ممثله، يف حالة غيابه، بصفته أميناً سيرتأس املؤمتر املد  - ٢

  .عاماً للمؤمتر، إىل أن ينتخب املؤمتر رئيساً له
  ٢البند 

  المسائل التنظيمية
 اعتماد النظام الداخلي  (أ)

الدولية جلنة التفاوض احلكومية الجتماعات النظام الداخلي سيكون معروضًا على االجتماع   -  ٣
وارد يف الوثيقة ـــــو الــــــالنحعلى  ،قـــــأن الزئبــــــــزم قانونًا بشــــــي ملــــــــك عاملــــــداد صــــــــإعب ةـــــــاملعني

)INF/1PM/UNEP(DTIE)/Hg/CONF/ يطبق على مداوالته النظام الداخلي للجنة املؤمتر أي  يود). وقد
  دخال التعديالت الالزمة.إالتفاوض احلكومية الدولية، وذلك بعد 

 تبانتخاب أعضاء المك  (ب)

  :النحو التايل ىخالل الدورة مكوناً علللعمل  هُ مكتبجتماع اال نتخبسي ،رهناً بالنظام الداخليو   - ٤
  الرئيس؛  (أ)

  يعمل أحدهم مقرراً. ،تسعة نواب للرئيس  (ب)
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ملكتب جلنة التفاوض احلكومية الذين انتخبهم ينتخب نفس أعضاء املكتب أن قد يود االجتماع   - ٥
  .الدولية

اانتخابه فوررئاسة الالرئيس/الرئيسة  يتوىل  - ٦   .وفقاً للنظام الداخليلرئاسة االجتماع  /انتخا
  إقرار جدول األعمال  (ج)

جتماع، رهنًا بالنظام الداخلي، أن يقر جدول أعمال الدورة بناًء على جدول األعمال اال ودقد ي  - ٧
  .UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/1املؤقت 

  تنظيم العمل  )د(
يف  ٠٠/١٨اىل الساعة  ٠٠/١٥ يف جلسات عامة من الساعة ينظم اعمالهأن االجتماع  ودقد ي  - ٨

إىل الساعة  ٠٠/١٥ومن الساعة  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١٠اليوم األول من الدورة، ومن الساعة 
 رهنًا بإجراء ما يلزم من التعديالت. وجيب أن يكمل االجتماع أعماله ،يف اليوم الثاين من الدورة ٠٠/١٨

قت كاف إلعداد الوثائق اليت ستقدم ملؤمتر و  ةتاحإلمن اليوم الثاين  ٠٠/١٨يف موعد أقصاه الساعة 
  املفوضني للنظر فيها.

فرقة األ ما يراه ضروريًا من أفرقة االتصال وغريها من أن ينشئ الدورةخالل هذه قد يود االجتماع   - ٩
ا.مبا يف ذلك أفرقة الصياغة،  ،الدورة أثناءالعاملة    وأن حيدد اختصاصا
  ٣البند 

  لمؤتمر المفوضين تإعداد القرارا
يكون معروضًا على االجتماع وثيقة تتضمن مشاريع القرارات اليت ستعرض على مؤمتر املفوضني س  -  ١٠

األمانة بناًء على طلب جلنة التفاوض احلكومية  اعدأ اليتو  ،)UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/3(للنظر فيها 
ا اخلامسة. وتستند مشاريع القرارات على املشاريع اليت عرضتها األمانة الدولية يف  تلك الدورة بعد  علىدور

تعديلها بناًء على طلب اللجنة لتضمني املناقشات اليت جرت يف الدورة. وتتضمن مشاريع القرارات شكر 
  وتقدير للحكومة اليابانية.

وتتوفر لالجتماع أيضًا وثائق إضافية كوثائق إعالمية بناًء على طلبات صادرة مبوجب مقررات   -  ١١
 ٢٢إىل  ١٨والعشرين املعقودة يف نريويب من جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته السابعة 

بشأن التحكم يف  بازل ةيف اتفاقيلالجتماعات العادية واالستثنائية ملؤمترات األطراف و ، ٢٠١٣شباط/فرباير 
نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق املوافقة املسبقة عن علم 
على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشان امللوثات 

، وتتوفر لالجتماع  ٢٠١٣أيار/مايو  ١٠إىل نيسان/أبريل  ٢٨الفرتة من جنيف دة يف املعقو العضوية الثابتة 
 اتفاقيةاملعين بوثيقة الطالع املؤمتر الدبلوماسي . وتتضمن هذه الوثائق كذلك وثائق إضافية كوثائق إعالمية

مية أخرى نتائج اجتماع لألمانة املؤقتة. وتورد وثيقة إعالبالنسبة اخليارات احملتملة ببشأن الزئبق  ميناماتا
مفتوحًا للراغبني من أصحاب املصلحة، كان مات إقليمية للتكامل االقتصادي  منظو  حلكوماتبقيادة قطرية 

مبا يف ذلك املاحنون احملتملون، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة 
بازل  اتخرى واملؤسسات املالية الدولية وأمانة اتفاقيذات الصلة األ العاملية واملنظمات احلكومية الدولية
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النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، بشأن مواصلة تطوير أمانة وروتردام واستكهومل و 
اختصاصات لربنامج خاص ميول بالتربعات من أجل دعم التعزيز املؤسسي على املستوى الوطين لتنفيذ 

والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد  املرتقبة ميناماتايات بازل وروتردام واستكهومل، واتفاقية اتفاق
 وروتردام واستكهوملبازل  اتتتضمن نتائج نظر األطراف يف اتفاقيإعالمية . كما تتوفر أيضاً وثيقة الكيميائية

  بشأن الزئبق. ميناماتااقية التعاون والتنسيق مع اتف فرصيف اخلطوات اليت ميكن أن تيسر 
سيدعو الرئيس األمانة لعرض مشاريع القرارات على االجتماع. وبناًء على ذلك، قد يود االجتماع   -  ١٢

  أن يوافق على مشاريع القرارات، مع التعديالت املناسبة، من أجل تقدميها ملؤمتر املفوضني للنظر فيها.
  ٤البند 

  التقريراعتماد 
اع تقرير االجتماع، مبا يف ذلك مشاريع القرارات املقرتح اعتمادها، بعد التعديالت يعتمد االجتم  -  ١٣

املؤمتر على النتائج اليت  الطالعالالزمة، لتقدميها إىل مؤمتر املفوضني أو خبالف ذلك لالتفاق على إجراء 
  توصل إليها.

  ٥البند 
  االجتماعاختتام 

 ٠٠/١٨الساعة  يف االجتماع أعمالهتتم خيأن  من املتوقع، بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادةو   -  ١٤
  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨ الثالثاءمساء 

___________  


