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 إعدادالمعنية بلجنة التفاوض الحكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 

  الخامسةدورة ال
  ٢٠١٣اين/يناير كانون الث  ١٨  - ١٣، جنيف
  *(ب) من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  المسائل التنظيمية: تنظيم العمل

 شروح جدول األعمال المؤقت

  :١البند 
 افتتاح الدورة

للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن  اخلامسةتنعقد الدورة   - ١
. ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٨إىل  ١٣جنيف، يف الفرتة من   رات الدوليةيف مركز جنيف للمؤمتالزئبق، 

  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٣ األحد،يوم  صباح من ٠٠/١٠وستفتتح الدورة يف الساعة 
 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. سويسراوسيديل ببيان افتتاحي ممثل كل من حكومة   - ٢

  :٢البند 
 المسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال  (أ)

ا، بناء على جدول األعمال   - ٣ قد تود اللجنة، تبعًا لنظامها الداخلي، أن تُقر جدول أعمال دور
  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/1( الوارد يف الوثيقة املؤقت
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 تنظيم العمل (ب)

ا، من الساعة  ودقد ت  - ٤  ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠اللجنة أن جتتمع يف كل يوم من أيام دور
لعقد  ووضعت الرتتيبات أيضاً  ، مع إجراء ما يلزم من التعديالت.٠٠/١٨إىل الساعة  ٠٠/١٥ومن الساعة 

املشار  على النحو، ازدحام الربنامجوبالنظر إىل  جلسات مسائية للجنة بكامل هيئتها إذا اقتضت احلاجة.
املالحظات يوصى بأن تقدم ، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/2)املقدمة من الرئيس يف مذكرة التصور  إليه

بقدر اإلمكان على أساس املناطق وأن ينصب الرتكيز فيها على املسائل اليت تساهم مباشرة يف االفتتاحية 
العامة األخرى بيانات املالحظات االفتتاحية وال تقدمي . وميكن أيضاً حراز تقدم يف املفاوضات وإكماهلاإ

ويقصد من هذا الرتتيب توفري أكرب وقت  املوقع على اإلنرتنت. لىع وهذه ستتم اتاحتهاإىل األمانة  اً خطي
 ممكن ملناقشة املسائل املوضوعية.

قد تود اللجنة أن تنشئ ما قد تراه ضروريًا من أفرقة االتصال وغريها من  ،وخالل هذه الدورة  - ٥
ا.ة، غايمبا يف ذلك أفرقة الصاألفرقة العاملة أثناء الدورة،   وأن حتدد واليا

  :٣البند 
 إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

بالرتكيز على  أن تبدأ مناقشتها، تبعًا لالقرتاح املقدم من الرئيس يف مذكرة التصور ،اللجنة تودقد   - ٦
  .(UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3)الرئيس نّص  يعرض فيهاالوثيقة اليت 

ا عدت بناء على طلبأ وثائقللنظر  أيضاً  وسيكون معروضًا على اللجنة  - ٧ املعقودة  الرابعةها يف دور
. وتتضمن تلك ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢حزيران/يونيه إىل ٢٧يف الفرتة من  أوروغواي، ،بونتا ديل اسيتيف 

  :الوثائق ما يلي
مقرتح من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين باالنبعاثات واإلطالقات يف الدورة   (أ)

عتبات انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اليت قد ال تنطبق  بشأنفاوض احلكومية الدولية للجنة التالرابعة 
ا أحكام صك الزئبق،  مع مراعاة حجم املنشئات اليت تنطلق منها االنبعاثات، باإلضافة إىل على ما دو

جتميع قامت به األمانة للمعلومات عن مصادر انبعاثات وإطالقات الزئبق إىل األرض واملياه على ضوء 
  ؛)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/4( احلكوماتالبيانات املقدمة من 

أحكام مشروع صك الزئبق يظهر إىل أي مدى تعكس  يتضمن حتليالً  اً تقرير   (ب)
من مشروع النص الذي أعدته األمانة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية  ثانياً  ٢٠املادة  مضمون

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/5(؛  
أن  ظرتنالذي ياملرتقب مشروع عناصر الوثيقة اخلتامية اليت ستعتمد يف املؤمتر الدبلوماسي   (ج)

وتتناول العناصر كيفية التعزيز املبكر لتنفيذ صك الزئبق واإلعداد لذلك؛ يتم فيه التوقيع على صك الزئبق. 
والرتتيبات للفرتة االنتقالية بني التوقيع على الصك وبدء نفاذه، مبا يف ذلك  الرتتيبات الالزمة للمساعدة 

 .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6(املالية والتقنية أثناء تلك الفرتة، والرتتيبات اخلاصة باألمانة 
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، عندما تثار املسائل اليت تغطيها بناء على الطلبوميكن عرض الوثائق الواردة أعاله على اللجنة   - ٨
يتيسر عرض  أثناء النقاش يف اللجنة. وعلى الرغم من أن مجيع هذه الوثائق تقدم معلومات هامة، قد ال

  للوقت. عضها بالتفصيل كسباً ب
ملعلومات املقدمة من وثيقة باعالمية، مبا يف ذلك ويتوفر كذلك عدد حمدود من الوثائق اإل  - ٩

 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/INF/1)مصادر انبعاثات وإطالقات الزئبق يف األرض واملياه  بشأناحلكومات 
 .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/INF/2( الصك مشروع يف فرع بكل تتعلق الزئبق عن باملعلومات قائمة تتضمن ووثيقة

  :٤البند 
 ىالمسائل األخر 

 أثناء الدورة. أثريتقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف مسائل أخرى   -  ١٠

  :٥البند 
 اعتماد التقرير

ااملتعلق بأعمال تقرير السوف ُتدعي اللجنة، يف جلستها النهائية، إىل النظر يف   -  ١١  اخلامسة دور
كانون   ١٨، اجلمعةد يوم الذي يعده املقرر واعتماده. ويعرض على اللجنة، يف اجللسة العامة اليت تُعق

اية اجللسة العامة املعقودة يوم  ،الثاين/يناير كانون الثاين/يناير   ١٧اخلميس تقرير الدورة عن أعماهلا حىت 
ا يف األمم املتحدة، قد  مع أي تعديالت قد تكون ضرورية، وذلك للموافقة عليه. ووفقاً للممارسة املعمول 

املقّرر، تساعده األمانة، بإعداد اجلزء من التقرير املتعلق باجللسات العامة  على أن يقوم أن تتفق اللجنة ودت
، وإضافته إىل تقرير االجتماع يف إطار السلطة املمنوحة للرئيس. من الدورة اليت تعقد يف اليوم األخري

 وسيعمم التقرير النهائي للدورة بعد اختتامها.

  :٦البند 
 اختتام الدورة

كانون الثاين/يناير   ١٨، اجلمعةمن يوم  ٠٠/١٨ختتتم اللجنة أعماهلا يف الساعة من املتوقع أن   -  ١٢
٢٠١٣. 

___________  


