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اتفاقية ميناماتا مؤتمر األطراف في 
 بشأن الزئبق

 االجتماع األول
 4027 سبتمرب/أيلول 49-42 جنيف،

 جدول األعمال المؤقت

 افتتاح االجتماع. -2
 املسائل التنظيمية: -4

 اعتماد النظام الداخلي؛ ( أ)
 انتخاب أعضاء املكتب؛ ( ب)

 إقرار جدول األعمال؛ )ج(
 تعيني جلنة وثائق التفويض؛ )د(
 تنظيم العمل. )ه(

 تقرير جلنة وثائق التفويض. -3
 عن إجنازات جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق. تقرير -2
 بشأهنا يف اجتماعو األول: يتخذ إجراءً  لكيعلى مؤمتر األطراف تعرض مسائل  -5

 مسائل تنص عليها االتفاقية: ( أ)
من  8و 6)أ( و 5، وال سيما فيما يتعلق بالفقرات 3املادة املتعلقة ب التوجيهات ‘2’

 ؛3 املادة
 ؛3من املادة  8)ب( و 6املشار إليها يف الفقرات  اتاملطلوب للشهاد املضمون ‘4’
 ؛8)ب( من املادة  8)أ( و 8 التوجيهات املشار إليها يف الفقرات ‘3’
 ؛23تدابري تفعيل ترتيبات اآللية املالية املشار إليها يف املادة  ‘2’
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 ؛25من املادة  3النحو املشار إليو يف الفقرة عضوية جلنة التنفيذ واالمتثال على  ‘5’
توقيت وشكل اإلبالغ الذي جيب أن تتبعو األطراف على النحو املشار إليو يف الفقرة  ‘6’

 ؛42من املادة  3
من املادة  4وضع الرتتيبات فيما يتعلق بتقييم الفعالية على النحو املشار إليو يف الفقرة  ‘7’

 ؛44
ملؤمتر األطراف، وألي من ىيئاتو الفرعية، إضافة إىل األحكام املالية اليت القواعد املالية  ‘8’

 ؛43من املادة  2تنظم سري عمل األمانة، على النحو املشار إليو يف الفقرة 
 مؤمتر املفوضني:  مسائل ينص عليها ( ب)

 األحكام املتعلقة مبهام األمانة الدائمة التفاقية ميناماتا؛ ‘2’
 ؛جملس مرفق البيئة العامليةو  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتام بني تفاىمشروع مذكرة  ‘4’

  :مسائل توصي هبا جلنة التفاوض احلكومية الدولية )ج(
اعتماد النماذج اليت ستستخدم يف طلب اإلعفاء من تواريخ التخلص التدرجيي املدرجة  ‘2’

 يف املرفق ألف واملرفق باء؛
 وثيقة توجيهية بشأن إعداد خطط العمل الوطنية لتعدين الذىب احلريف والضيق النطاق؛ ‘4’
 املوقع الفعلي لألمانة الدائمة؛ ‘3’
 النظر يف التقرير املتعلق باإلحراق يف األماكن املفتوحة؛ ‘2’

 .4029-4028برنامج عمل األمانة وميزانيتها للفرتة  )د(
 يتخذ مؤمتر األطراف إجراءات بشأهنا: ويتعني أنمسائل تنص عليها االتفاقية  -6

النظر فيما إذا كانت التجارة يف مرّكبات زئبق حمّددة ختّل هبدف االتفاقية، وفيما إذا كان ينبغي  ( أ)
ق إضايف ، من خالل إدراجها يف مرف3من املادة  8و 6إخضاع مرّكبات زئبق حمدَّدة للفقرتني 

 ؛47يُعَتمد وفقاً للمادة 
 واستعراض فعالية التدابري؛ 2من املادة  4ملقدمة من األطراف لتنفيذ الفقرة التقارير ا ( ب)

 ؛2من املادة  8املشار إليو يف الفقرة  املرفق ألفاستعراض  )ج(
 ؛5املادة من  20املشار إليو يف الفقرة  املرفق باءاستعراض  )د(
 ؛8)ب( من املادة  9)أ( و 9 الفقراتالتوجيهات املشار إليها يف  )ه(
 ؛9)ب( من املادة  7)أ( و 7 التوجيهات املشار إليها يف الفقرات )و(
من  3املبادئ التوجيهية بشأن التخزين املؤقت للزئبق ومركبات الزئبق املشار إليها يف الفقرة  )ز(

 ؛20املادة 
 ؛22من املادة  4 الفقرة تعريف املستويات احلدية لنفايات الزئبق املشار إليو يف )ح(
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 ؛24من املادة  3إدارة املواقع امللوثة املشار إليها يف الفقرة التوجيهات املتعلقة ب )ط(
 2النظر يف بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا على النحو املشار إليو يف الفقرة  )ي(

يفية زيادة تعزيز ىذه األنشطة ، مبا يف ذلك أي توصيات بشأن ك22من املادة  5والفقرة 
 ؛22مبوجب املادة 

التشاور والتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وغريىا من املنظمات  )ك(
احلكومية الدولية املعنية، وتعزيز التعاون وتبادل املعلومات، حسب االقتضاء، بشأن القضايا أو 

 .26من املادة  4ملشار إليو يف الفقرة األنشطة املتعلقة بالصحة، على النحو ا
 مكان وموعد انعقاد االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف. -7
 مسائل أخرى. -8
 اعتماد التقرير. -9

 اختتام االجتماع. -20
___________ 


