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 إعداداملعنية بجلنة التفاوض احلكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عامليصك 

  ثانيةدورة الال
  ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٨ - ٢٤شيبا، اليابان، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٢البند 
  تنظيم العمل: املسائل التنظيمية

 شروح جدول األعمال املؤقت

 افتتاح االجتماع  :١البند 

تعقد الدورة الثانية للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً  -  ١
 ٢٨ إىل ٢٤، يف شيبا، اليابان، يف الفترة من  الدوليةي للمؤمتراتي ميس ماكوهارمبجمعبشأن الزئبق، 
كانون  ٢٤ من صباح االثنني ، وسيتم افتتاح الدورة يف التاسعة والنصف٢٠١١يناير /كانون الثاين

 .٢٠١١يناير /الثاين

 .ةنامج األمم املتحدة للبيئبر واحلكومة املضيفة ويديل ببيان افتتاحي ممثل كل من -  ٢

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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 املسائل التنظيمية :٢د البن

 إقرار جدول األعمال  ‘١’

٣  - ا، بناء على جدول قد تود اللجنة، تبعاً لنظامها الداخلي، أن تقر جدول أعمال لدور
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1 األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة

 تنظيم العمل ‘٢’

 صباحاً إىل ٠٠/١٠من الساعة  ، طوال أيام دورا،وقد تود اللجنة أن تقرر أن جتتمع يومياً -  ٤
 مساًء، مع إجراء ما يلزم ٠٠/١٨ إىل الساعة  مساًء٠٠/١٥ بعد الظهر ومن الساعة ٠٠/١٣الساعة 

 مع املقترح الذي طرحه الرئيس يف وبالنظر إىل ضيق الوقت املتاح للنقاش، ومتشياً. تمن التعديال
ب من املمثلني اختصار مالحظام يطل، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/2)ا مذكرة التصور اليت قدمه

 .االفتتاحية وبيانام العامة إلتاحة أكرب وقت ممكن ملناقشة املسائل املوضوعية

وخالل هذه الدورة قد تود اللجنة أن تنشئ ما قد تراه ضرورياً من أفرقة االتصال وأن حتدد  -  ٥
اواليا. 

 إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق :٣البند 

 األوىل، املعقودة يف دورااللجنة  معروضاً لنظر اللجنة عدد من الوثائق اليت طلبتها وسيكون -  ٦
 الذي طرحه الرئيس يف مذكرة لالقتراح تبعاًو. ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ٧استكهومل، من  يف

ى التركيز علبأن تبدأ مناقشتها من للجنة اقد تود  ،(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/2) التصور اليت قدمها
وتتضمن تلك الوثيقة .  اليت تتضمن العناصر املقترحة لصك الزئبق(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3) الوثيقة
 الصادر عن ٢٥/٥ املقرر من ٢٧املدرجة يف الفقرة  تدابري الرقابة  معلومات عن تنفيذ خياراتأيضاً

ناك وثائق مهمة أخرى ميكن وه. تركيز على الروابط بينهاالجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، مع 
وهناك عدد من . ةاملسائل اليت تغطيها تلك الوثائق أثناء مناقشات اللجن ، إذا لزم، عندما تثارتقدميها
 ولكنها قد ال تعرض ات معلومات أساسية قد تكون مرتبطة باملناقش هذهتتضمنو تاحة للجنةاملالوثائق 
 .بالتفصيل

 من املقرر ٢٩ يف الفقرة املطلوبةلدراسة  اUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4 وتتوفر للجنة يف الوثيقة -  ٧
اجتاهات انبعاثات الزئبق يف الوقت احلاضر واملستقبل،  ومصادر إطالق الزئبق عن خمتلف أنواع ٢٥/٥

 .وكذلك تكاليف وفعالية تكنولوجيات وتدابري الرقابة البديلة

 لى النحو املفصل يفا األوىل، عوتتوفر املعلومات اليت طلبتها اللجنة يف دور -  ٨
 وزـاع بالرمـيف وثائق االجتم (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/21) لتقرير تلك الدورة الثاين املرفق

UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/5–17 .التايل وترد املعلومات املطلوبة بالوثائق على النحو: 
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 عن املؤشرات اليت ميكن تقريراً UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/5الوثيقة تتضمن   )أ(
ويتضمن . امها لتقييم آثار الزئبق على الصحة وتتبعها وحتديد اموعات السكانية املعرضة هلااستخد

 ؛ذلك معلومات عن إمكانية وضع برنامج مستدام للتوعية واإلرشاد يف إطار املشروعات التجريبية

 معلومات عن النظم املتسقة املستخدمة UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/6الوثيقة وتتضمن   )ب(
 الكمية الكلية من الزئبق يف جسم اإلنسان، انطالقاً من مستوى جترييب يبدأ مع الدورة الثانية لقياس

 ؛للجنة وميكن توسيع نطاقه خالل الفترة املتبقية من عملية التفاوض

 عن جهود الرصد احلالية، يف تقريراً UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/7الوثيقة وتتضمن   )ج(
إلقليمي، لألمساك والثدييات البحرية ضمن اإلمدادات الغذائية، وال سيما بلدان بعينها أو على املستوى ا

 أو باملياه يةالبحر ياهامل باليت تعيشاألنواع مثالً النطاق اجلغرايف، (معلومات عن نطاق إجراء االختبارات 
، شهرية أم مثالً هل هي ملرة واحدة أم مستمرة(وتواتر االختبارات ) العذبة وأعدادها والعينات املختربة

 ؛)سنوية

 قائمة حصرية باملشاريع املكتملة أو UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/8الوثيقة وتتضمن   )د(
اجلاري تنفيذها يف كل بلد واملتعلقة بتعدين الذهب احلريف والصغري النطاق، مبا يف ذلك زيادة الوعي 

 واملساعدة التقنية وإضفاء الصفة الرمسية عليها ومشاريع املساعدة املالية؛

عرض تيات حتديد ال عن منهج تقريراUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/9ًالوثيقة وتتضمن   )ه(
  والصغري النطاق؛احلريفللزئبق لدى األفراد العاملني يف تعدين الذهب 

 للبيانات املتاحة عن  وتتضمن مقارنة وحتليالUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/10ًالوثيقة   )و(
 انبعاثات الزئبق وإطالقاته يف قطاعات معينة على الصعيد الوطين؛

 معلومات عن مجيع املنتجات املعروفة UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/11الوثيقة وتتضمن   )ز(
تلك احملتوية على الزئبق، ومجيع العمليات والتكنولوجيات املعروفة اليت تستخدم الزئبق، وبدائل 

 تكاليف تلك البدائل ومدى توافرها؛العمليات والتكنولوجيات، و

دائل  مقارنة تكاليف وفوائد البUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/12الوثيقة وتتضمن   )ح(
  القائمة على الزئبق؛توالتكنولوجيااملوجودة للمنتجات والعمليات 

 ومساوئ جني لتنظيم مزايا UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/13الوثيقة تكشف سوت  )ط(
حظر فرض والنهج الثاين .  املدة حظر شامل مع إعفاءات حمدود فرضاألولالنهج : الزئبق يف املنتجات

  اليتستخداماتاالضمن التقرير مناقشة مبادئ توجيهية حمتملة لتحديد ويت. قائمة مبنتجات بعينهاعلى 
واملسائل  ؛ واآلثار البيئية احملتملة؛ املنتجاتتصنيفميكن السماح ا لفترة زمنية معينة؛ وكيفية 

 ؛االجتماعية واالقتصادية

 ملصادر التمويل احملتملة  حتليالUNEP(DTIE)/Hg/INC.2/14ًالوثيقة وتتضمن   )ي(
 ميكن أن تشمله، مبا يف ذلك حتليل دور القطاع اخلاص؛ ماو
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 للخيارات احملتملة لالستفادة من حتليالً UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/15الوثيقة وتتضمن   )ك(
الشراكات يف املساعدة يف حتقيق أهداف صك الزئبق املرتقب، مبا يف ذلك خيار إدماج الشراكات يف 

 الصك؛

 الثغرات تتناول ورقة خيارات UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/16 الوثيقة وتتضمن  )ل(
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة واملرتقب لزئبق اداخالت احملتملة بني صك والت

وتوضيحات ملدى انطباق اتفاقية بازل على  معلومات إضافيةتتضمن  و،والتخلص منها عرب احلدود
 اإلدارة السليمة لنفايات الزئبق؛

 قائمة حصرية عاملية مبرافق الكلور UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/17الوثيقة تضمن وت  )م(
والقلويات املنتجة باستخدام خاليا الزئبق، مبا يف ذلك معلومات عن سعة هذه املرافق ومواقعها وخطط 

 لربنامج حتويل هذه املرافق أو إغالقها، استناداً إىل املعلومات اليت مجعتها شراكة الزئبق العاملية التابعة
 .األمم املتحدة للبيئة

 استنباط الظروفوثيقة توجيهية بشأن  وباإلضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله، تتوفر للجنة -  ٩
 شراكة حرق الفحم بعد عملية مشاورات قطاع وضعها ،حملطات الطاقة العاملة بإحراق الفحم املثلى

  يف الوثيقة التوجيهيةملوجز التنفيذي للوثيقةا ويتوفر. شاملة حتت إشراف برنامج األمم املتحدة للبيئة
UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/18فيما تتوفر الوثيقة التوجيهية الكاملة يف رسم الوثيقة ، 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/5 الوثيقةويتوفر يف  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/19  املوجز التنفيذي لوثيقة
عرضة خلطر الزئبق، اشترك يف وضعها برنامج توجيهات بشأن حتديد اموعات السكانية امل تتضمن

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، فيما تتوفر الوثيقة واألمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/4 الكاملة يف الوثيقة

ء قدمت عقب كما يتوفر عدد آخر من الوثائق اإلعالمية، مبا يف ذلك وثيقة جتميع لآلرا - ١٠
 الدورة األوىل للجنة تناولت مشاريع العناصر املقترحة لصك الزئبق املرتقب

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/INF/1). 

 املسائل األخرى  :٤البند 

 .قد تود اللجنة أن تنظر يف املسائل األخرى اليت تثار أثناء الدورة - ١١

 اعتماد التقرير  :٥البند 

تقرير دورا الذي يعده يف ة إىل النظر يف مقررات وسوف تدعي اللجنة يف جلستها النهائي - ١٢
وستعتمد اللجنة تقرير الدورة حىت اية اجللسة العامة املعقودة  .راملقرر وإىل اعتماد املقررات والتقري

يناير، مع / كانون الثاين٢٨ يف اجللسة العامة اليت تقعد يوم اجلمعة ،يناير/ كانون الثاين٢٧يوم اخلميس 
ووفقاً للممارسة املعمول ا يف األمم املتحدة، قد تتفق اللجنة على أن  . قد تكون ضروريةأي تعديالت

يقوم املقرر، بالتعاون مع األمانة بإعداد اجلزء من التقرير املتعلق باجللسات العامة اليت تعقد يوم اجلمعة 
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ي للدورة بعد اختتام ويعمم التقرير النهائ. وتضمينه يف تقرير االجتماع وذلك حتت سلطة الرئيس
 .الدورة

 اختتام الدورة  :٦البند 

يناير / كانون الثاين٢٨ مساء اجلمعة ٠٠/١٨من املتوقع أن ختتتم اللجنة أعماهلا يف الساعة  - ١٣
٢٠١١. 

___________  


