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االجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين المعني 
  باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

  ٢٠١٣ تشرين األول/أكتوبر ٨و ٧ ،كوماموتو، اليابان
  (د) من جدول األعمال املؤقت ٢ البند

 المسائل التنظيمية: تنظيم العمل

مذكرة تصورية لالجتماع التحضيري لمؤتمر المفوضين المعني باتفاقية ميناماتا بشأن 
  الزئبق

  مذكرة من األمانة
 أعدت األمانة هذه املذكرة التصورية ملساعدة األطراف واملشاركني اآلخرين يف اإلعداد لالجتماع  -  ١

مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية ميناماتا  على ضر تعالتحضريي الذي سيضع الصيغة النهائية للقرارات اليت س
للنظر يف  يف كوماموتو، اليابان ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١١و ١٠بشأن الزئبق املقرر عقده يومي 

  .اعتمادها
  االجتماع التحضيري سير
. ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨و ٧ي ملؤمتر املفوضني يومي من املقرر عقد االجتماع التحضري   -  ٢

هذا االجتماع ليس و . ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٧يوم  ٠٠/١٥وسيفتتح االجتماع يف متام الساعة 
بل هو اجتماع  ،للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق اً اجتماع

توح العضوية، ولذلك يتعني أن يتم فيه اعتماد النظام الداخلي وانتخاب أعضاء املكتب مف دويلحكومي 
  الذي سيعمل لفرتة االجتماع.

كيميائية الواد شأن املويف حالة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت اعُتمدت يف السابق ب  -  ٣
لنظام الداخلي للجان التفاوض احلكومية ؤمترات املفوضني ااالجتماعات التحضريية ملنفايات، طبقت الو 
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ا، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.  الدولية املناظرة ت االجتماعات التحضريية بخنتواعلى إجراءا
كأعضاء   التفاوض احلكومية الدولية املناظرة لتلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أعضاء مكتب جلنة

ت املفوضني اخلاصة بتلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف كانت تتكون بيد أن مكاتب مؤمترا. للمكتب
من ممثل واحد من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمسة بينما ُعِهد بدور الرئيس إىل مسؤول رفيع 

تا بشأن ني املعين باتفاقية ميناماضاملستوى من احلكومة املضيفة. وقد يرغب االجتماع التحضريي ملؤمتر املفو 
ج مماثل للنهج الذي استخدمته االتفاقات البيئية املتعددة األطراف السابقة وأن يوصي  الزئبق يف تطبيق 

  إىل التشكيلة الوزارية املستوى ملكتب مؤمتر املفوضني. مع اإلشارةذات النهج، باتباع مؤمتر املفوضني 
 احلاجة ما تقتضيهبشكل رمسي،  تخابهانومن املنتظر أن يعقد مكتب االجتماع التحضريي، بعد   -  ٤

  .من االجتماعات
  نتائج المفاوضات الرامية إلعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

جلنة  يشكلإىل املدير التنفيذي أن  ٢٥/٥يف مقرره برنامج األمم املتحدة للبيئة  طلب جملس إدارة  -  ٥
ونًا بشأن الزئبق، وأن تبدأ اللجنة عملها يف عام تفاوض حكومية دولية تكلف بإعداد صك عاملي ملزم قان

البيئي  والعشرين جمللس اإلدارة/املنتدى لكي تفرغ من إعداد الصك قبل الدورة العادية السابعة ٢٠١٠
  .٢٠١٣يف عام  عقدهاالوزاري العاملي املقرر 

ملزم  عاملينية بوضع صك وفقاً للوالية املذكورة أعاله، عقدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعو   -  ٦
 ١١إىل  ٧ا األوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة يف استكهومل خالل الفرتة من ابشأن الزئبق دور قانونًا 

، ويف نريويب ٢٠١١كانون الثاين/يناير   ٢٨إىل  ٢٤، ويف شيبا باليابان خالل الفرتة من ٢٠١٠حزيران/يونيه 
 ، ويف بونتا ديل إيسيت٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٤ل/أكتوبر إىل تشرين األو  ٣١خالل الفرتة من 

إىل  ١٣، ويف جنيف خالل الفرتة من ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل  ٢٧بأوروغواي خالل الفرتة من 
  على التوايل. ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٨
ا اخلامس  -  ٧ ة على نص صك عاملي ملزم قانوناً وقد وافقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دور

  اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.  تبشأن الزئبق، كما وافقت أيضاً على تسمي
ورحب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته السابعة والعشرين باكتمال املفاوضات   -  ٨

ن الزئبق عتماد اتفاقية ميناماتا بشأأن يدعو إىل عقد مؤمتر للمفّوضني بغرض اوطلب إىل املدير التنفيذي 
  .وفتح باب التوقيع عليها

  هدف االجتماع التحضيري
لينظر  مؤمتر املفوضنيعلى  ضر تعإعداد مشاريع املقررات اليت سيهدف االجتماع التحضريي إىل   -  ٩

  .يف اعتمادها
  المشاركة في االجتماع التحضيري

توحًة للممثلني احلكوميني املعينني مبوجب رسالة رمسية ستكون املشاركة يف االجتماع التحضريي مف  - ١٠
  كومة املمثل لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة.حلمن جهة االتصال الرمسية 
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عالوًة على  تستلزم تقدمي وثائق التفويض. جتدر اإلشارة إىل أن املشاركة يف مؤمتر املفوضني لكن  - ١١
التوقيع هلم تقدمي صكوك تفويض كامل لكي يتسىن للممثلني احلكوميني فإن من الضروري  ،ذلك
االتفاقية يف املؤمتر. وميكن االطالع على معلومات عن الرتتيبات املتعلقة بتمثيل احلكومات،  على
 التحضريي ويف مؤمتر املفوضني، وعن التفويض الكامل على الرابط: االجتماع يف

http://www.unep.org/hazardoussubstances/MinamataConvention/DiplomaticConference/tabid/1058

32/Default.aspx.  
ا املتخصصة وسائر  اب مفتوح أمامبالو   - ١٢ ممثلي هيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاال

  بصفة مراقبني. االجتماع التحضرييحلضور  ،املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة
  ل االجتماع التحضيريتنظيم عم

 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٧ االثننييوم  ٠٠/١٥يف متام الساعة  االجتماع التحضريي سيبدأ  - ١٣
. ورهناً ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨ الثالثاءيوم  ٠٠/١٨ومن املتوقع أن خيتتم أعماله حبلول الساعة 

جلسات عامة، من  لثالث، أُِعدت ترتيبات العمل يف بداية االجتماع التحضرييبصدور مقرر بشأن تنظيم 
 ٠٠/١٠؛ ومن الساعة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٧يوم االثنني  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥الساعة 

 تشرين األول/أكتوبر ٨ الثالثاءيوم  ٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥ومن الساعة  ٠٠/١٣إىل الساعة 
خالل هذين  ٣٠/١٤إىل الساعة  ٠٠/١٣اعة . وستكون هناك أحداث جانبية يف الفرتة من الس٢٠١٣

اليومني. وميكن االطالع على معلومات عن املوضوعات التقنية وغريها من املوضوعات املتعلقة بالزئبق من 
 السويسريةعرض خالل فرتة انعقاد االجتماع. وستتفضل احلكومة يف منطقة امل اتعروضخالل عدد من امل

  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨ ثالثاءالباستضافة حفل استقبال مساء يوم 
يوم االثنني  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/٠٩من الساعة  الصباحية وُتدعى الوفود إىل استغالل الفرتة  - ١٤
تشرين  ٨يوم الثالثاء  ٠٠/١٠إىل  ٠٠/٠٩والفرتة من الساعة  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٧

دف اإل إلجراء مشاورات ٢٠١٣األول/أكتوبر  مرافق غرف االجتماعات  وفروست .عداد لالجتماعإقليمية 
فق ملمثلي املنظمات غري احلكومية لعقد اجتماعات خالل اكذلك هذه املر وستوفر  إلجراء هذه املشاورات. 

  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٨و ٧تلك الفرتات يومي االثنني والثالثاء 
النظام اإلقليمية ما يلي:  مها خالل مشاورايف النظر في وبوندنرغب املقد يوتتضمن املسائل اليت   - ١٥

الداخلي وانتخاب أعضاء املكتب لالجتماع التحضريي ومؤمتر املفوضني معاً؛ وإعداد مشاريع قرارات ملؤمتر 
املفوضني، مبا يف ذلك حتديد األولويات وتنظيم العمل خالل الفرتة االنتقالية إىل حني دخول االتفاقية حيز 

يف تقدميها  يرغبونحني عقد أول اجتماع ملؤمتر األطراف يف االتفاقية؛ وأي توصيات قد  النفاذ وكذلك إىل
  النظر فيها. إىل االجتماع التحضريي لكي يواصل مؤمتر املفوضني

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أو ممثله، يف حال غيابه، بصفته أمينًا عاماً  املديروسيعمل   - ١٦
(ب)  ٢يف البند  مقرتح، وفق ما هو الجتماعل رئيساً احلكومات  وممثل ينتخبن أ، إىل تهلالجتماع يف بداي

). وبعد اإلدالء بالبيانات االفتتاحية، مبا فيها UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/1من جدول األعمال املؤقت (
ا ممثلون للحكومة اليابانية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، يُتو  فرتة الساعة كرَّس تُ قع أن البيانات اليت يديل 

للمسائل التنظيمية، مبا يف ذلك اعتماد النظام ونصف الساعة األوىل من جلسة ما بعد ظهر يوم االثنني 
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يف أن  ندوبونرغب امليوقد تنظيم العمل. و جدول األعمال،  وإقرارالداخلي، وانتخاب أعضاء املكتب، 
ات نظراً ألن الوقت املتاح إلعدادها سيكون حمدوداً. ونظراً ع مباشرًة بعد ذلك يف إعداد مشاريع املقرر و شر ال

الوقت املتاح فإن اجملموعات اإلقليمية واحلكومات وغريها من اجلهات مدعوة إىل أن تنظر يف تقدمي لضيق 
أمهية اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، بعد اعتماد االتفاقية والتوقيع عليها خالل مؤمتر  نع اتأي بيان
افتتاحية يف االجتماع التحضريي. وُيشجَّع على أن تكون  مالحظاتومن مث متتنع عن تقدمي أي  ،املفوضني

  التعليقات املقدمة يف االجتماع التحضريي ذات عالقة مباشرة باملسائل قيد النقاش.
  ن االجتماع التحضيريمالمرجوة  النتيجة
رات لكي يعتمدها اة النهائية ملشاريع القر النتيجة املرجوة من االجتماع التحضريي هي وضع الصيغ  - ١٧

  مؤمتر املفوضني.
ا اخلامسة على أن تعد األمانة مشاريع عناصر   - ١٨ وقد وافقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دور

) العتمادها يف مؤمتر املفوضني، وأن تستند عند قيامها ‘‘مشاريع املقررات’’الوثيقة اخلتامية (اليت تسمى 
، وأن حتدث هذه العناصر لبيان النتائج UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6ىل العناصر الواردة يف الوثيقة بذلك إ

اليت تتمخض عنها الدورة اخلامسة. واستجابًة هلذا الطلب أعدت األمانة الوثيقة 
UNEP(DTIE)/Hg/CONF/PM/3.  

هات إىل األمانة يف وضع عمليات وتقدمي توجيويتمثل أحد أهداف قرارات مؤمتر املفوضني   - ١٩
واحلكومات خبصوص عملها خالل الفرتة اليت تسبق عقد أول اجتماع ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، مبا يف 

جلنة تفاوض حكومية دولية. وعند إعداد القرارات سعت  بتكليف منإجنازه  يطلبذلك خبصوص أي عمل 
فرتة االنتقالية، سواء من جانب األمانة أو من األمانة إىل عرض املسائل اليت حتتاج إىل االهتمام يف تلك ال

لكنها جتنبت الدقة الزائدة جانب احلكومات، مبا يف ذلك عرب جلنة تفاوض حكومية دولية يف حال إنشائها، 
  حىت ال حتد من املرونة يف تنفيذ تلك القرارات.

يما إذا كان يتعني وكجزء من مداوالت االجتماع التحضريي فإن االجتماع قد يرغب يف النظر ف  - ٢٠
الشروع يف العمل املتعلق مبسائل معينة بعد مؤمتر املفوضني مباشرًة، قبل الدورة التالية ألي جلنة تفاوض 
حكومية دولية مكلفة حديثاً. وإذا كان األمر كذلك فإن االجتماع التحضريي قد يرغب يف التوصية بإدراج 

  روع يف هذا العمل.رات للسماح بالشاتوجيهات كافية يف مشاريع القر 
ا مالئمة، مبا يف   - ٢١ وجيوز لالجتماع التحضريي أيضًا أن يقدم إىل املؤمتر أي توصية أخرى يرى أ

  ذلك بشأن النظام الداخلي للمؤمتر.
___________  


