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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية

 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية
  لزئبقاملعنية با
  ٢٠٠٩ أكتوبر/ولتشرين األ ٢٣ - ١٩، بانكوك

  جدول األعمال املؤقت املشروح

  افتتاح االجتماع  :١البند 
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية  املخصصالفريق العامل املفتوح العضويةمن املقرر أن يعقد   - ١

 مبركز األمم املتحدة للمؤمترات يف  اجتماعه بشأن الزئبقياًالدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانون
يف ، وسيتم افتتاح االجتماع ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩ خالل الفترة من ،كبانكو

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩ صباحاً من يوم االثنني ١٠الساعة 

  .ببيان افتتاحي ويديل ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٢

  انتخاب أعضاء املكتب  :٢البند 

وينتخب . رعية تابعة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةنشئ الفريق العامل كهيئة فأُ  - ٣
 وسعياً . يف بداية االجتماعررِالرئيس واملقُ) نواب(الفريق العامل أعضاء مكتبه، مبن فيهم الرئيس ونائب 

 من  إقليممان التمثيل اجلغرايف املالئم، قد يود الفريق العامل أن ينظر يف انتخاب مسؤول من كللض
  .ليم اخلمسة لألمم املتحدة يشكلون يف جمموعهم املكتباألقا
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  املسائل التنظيمية  :٣البند 
  اعتماد النظام الداخلي  )أ(

هيئة فرعيةً تابعةً لس اإلدارة، فإن النظام الداخلي للمجلس ينطبق، ملا كان الفريق العامل   - ٤
وقد يود الفريق العامل أن يعتمد . ملبعد إدخال ما يلزم من تعديل، على عمل وسري أعمال الفريق العا

  .ذلك النظام الداخلي
  إقرار جدول األعمال  )ب(

 الفريق العامل أن يعتمد جدول أعمال اجتماعه األول على رغبرهناً بالنظام الداخلي، قد يو  - ٥
  .UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/1أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 

  تنظيم العمل  )ج(
حدة امن الساعة العاشرة صباحاً إىل الساعة الو جلساته عقد أن يقررقد يود الفريق العامل أن ي  - ٦

 ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة مساء، وذلك رهناً مبا قد تستدعيه ،بعد الظهر
  .الضرورة من تعديالت

 وأن حيدد واليات هذه ،تصالرقة انشئ ما يراه ضرورياً من أف الفريق العامل أن ي وقد يرغب  - ٧
  .األفرقة

اً يإعداد صك عاملي ملزم قانون من أجل التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية  :٤البند 
  بشأن الزئبق

   وتنظيمهعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية لزمينالدول اجل  )أ(
يسري مناقشات الفريق العامل بشأن أعدت األمانة عدداً من وثائق املعلومات األساسية لت  - ٨

  :اجلدول الزمين وأولويات عمل اللجنة، وتشمل
  ؛(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/3)نظام داخلي حمتمل للجنة   )أ(
 بشأن ياًجدول زمين مقترح للمفاوضات الرامية إىل وضع صك عاملي ملزم قانون  )ب(

 أحكام حمددة الزئبق، ويشمل العوامل اليت قد تؤثر يف توقيت النظر يف
(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/4)؛  

 على بساط البحث لدى املنتديات الدولية وتأثريها احملتمل القضايا املطروحة حالياً  )ج(
  .)UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/7(على عملية التفاوض بشأن الزئبق 

. ختاذه امل املراده لتأمني فهم مشترك للعقد يرغب الفريق العامل أن يعيد النظر يف اختصاصات  - ٩
ويف سياق النظام .  يبحث العمل التحضريي الضروري لسري أعمال اللجنةأنيف  وقد يرغب، بعد ذلك

 لكي ينظر فيه الفريق  حمتمالً داخلياًلجان مماثلة، وعرضت نظاماًل الداخلي، استعرضت اللجنة أمثلة 
 لتنفيذ ياً لوضع صك ملزم قانونلدولية احلكومية االعامل، يستفيد من النظام الداخلي للجنة التفاوض

ولذا قد يرغب الفريق العامل يف أن يناقش النظام . التدابري الدولية بشأن ملوثات عضوية ثابتة معينة
  .إحالة نتائج مداوالته إىل االجتماع األول للجنة ينظر يف  وأن،الداخلي احملتمل للجنة
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 اموعات رصة لكي جيري مناقشات داخل الف هذهقد يرغب الفريق العامل يف إغتنام  - ١٠
 الذين يكونون على استعداد للعمل كأعضاء يف  اموعات من تلك املناسبنياإلقليمية لتحديد األفراد

  .مكتب اللجنة
املقترح  حبث اجلدول الزمين  يف قد يرغب الفريق العاملوألغراض التخطيط،  - ١١

(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/4)للجنة املع ل كجدول زمين.  
وباإلضافة إىل ذلك، قد يرغب الفريق العامل أن يدرس العوامل اليت قد تؤثر يف اجلدول الزمين   - ١٢

املوضوع لبحث القضايا مبا يف ذلك عن طريق حبث مذكرة املعلومات بشأن الزئبق املتاحة للجنة 
(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/9).  

خمتلف  اليت طلب من جملس اإلدارة إجراءها بشأن سة للدرااتالتحضريمعلومات مستكملة عن   )ب(
  )٢٥/٥املقرر ( الزئبق  انبعاثاتمصادرأنواع 

، ٢٥/٥ من مقرره ٢٩ يف الفقرة  للبيئةةاإلدارة إىل برنامج األمم املتحدطلب جملس   - ١٣
 مصادروألغراض إنارة عمل اللجنة، إجراء دراسة، بالتشاور مع البلدان املعنية، بشأن خمتلف أنواع 

نبعاثات الزئبق، وذلك بغرض حتليل وتقييم االجتاهات احلالية واملستقبلية الاإلضافة إىل  الزئبق، بانبعاثات
لنظر يف ختطيط  افريق العمليطلب من و. جراءات البديلة للرقابةتكاليف وفعالية االستراتيجيات واإل

  .ت أو تعديالت إضافاة وتقدمي أي(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/5)أويل للدراسة 
  املعلومات اليت قد تساعد يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية  )ج(

حددت احلاجة إىل معلومات إضافية على أا إحدى أولويات املفاوضات ولتنفيذ صك ملزم   - ١٤
وقد طُوِر عدد من الدراسات على أساس طلبات وردت من جملس اإلدارة ومن .  بشأن الزئبقياًقانون

وترد املعلومات بشأن هذه الدراسات يف الوثيقة . ريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبقالف
UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/9  من ٢٧اليت حتتوي على عرض جدويل لألحكام املبينة يف الفقرة 

تاحة باألحكام لزئبق يربط املعلومات املدراجها يف ج شامل ومناسب ل إقرر واليت من امل٢٥/٥املقرر 
  .احملددة

برنامج األمم املتحدة للبيئة دى  لاكة العاملية بشأن الزئبقوجتري األنشطة داخل إطار الشر  - ١٥
ا تهِلَ نظرة عامة على نتائج تلك األنشطة وصتقدمي وسيتم .واملنتديات األخرى ذات الصلة بعمل اللجنة

  .الوثيقة بأعمال اللجنة
   لربنامج األمم املتحدة للبيئة التابعبرنامج الزئبق املقامة يف إطار ةن األنشط عتقرير  :٥البند 

ىل املدير التنفيذي من خالل ، طلب جملس اإلدارة إ٢٥/٥ن املقرر  م٣٦مبوجب الفقرة   - ١٦
: التقييم العاملي للزئبق يف الغالف اجلوي "املعنون ٢٠٠٨التشاور مع احلكومات، حتديث تقرير 

 الوزاري العاملي يف دورته السابعة البيئي املنتدى/لينظر فيه جملس اإلدارة"  واالنتقالاملصادر، اإلنبعاثات
 تقييم للثغرات يف املعلومات والبيانات ،UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/6ويرد يف الوثيقة . والعشرين

 ، وهو التقرير الذي يطلب إىل احلكومات تقدمي معلومات إلدراجها يف٢٠٠٨اليت حددها تقرير 
  . املعلوماتالنقص يفسد  بغرض  وذلكالتقرير املستكمل
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 من خالل تنسيقه ، من نفس املقرر إىل املدير التنفيذي٣٤طلب جملس اإلدارة، يف الفقرة و  - ١٧
احلكومية الدولية، وأصحاب املصلحة والشراكة العاملية حيثما يتناسب مع احلكومات، واملنظمات 

العمل  أن يواصلوبالتزامن مع أعمال جلنة التفاوض احلكومية الدولية،  بتوافر املوارد، للزئبق، ورهناً
 ويرد يف الوثيقة  بشأن الزئبق، الدويلن اإلجراءدعم األعمال احلالية وذلك كجزء ماجلاري ل

UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/8يت تتم داخل الشراكة العاملية املعنية بالزئبق  تقرير بشأن األنشطة ال
ن حيدد أ و،وقد يرغب الفريق العامل يف أن يشري إىل هذا التقرير. مم املتحدة للبيئةبرنامج األلدى 

  .املسامهات احملددة اليت حيتمل أن تقدمها الشراكة إىل عمل اللجنة
 وأن يقدم توجيهات لدعم أنشطة ، التقارير آنفة الذكر يفقد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر  - ١٨

  . األمم املتحدة للبيئةبرنامجدى برنامج الزئبق ل
  مسائل أخرى  :٦البند 

  .قد يرغب الفريق العامل يف أن يبحث أي مسائل أخرى أثريت أثناء االجتماع  - ١٩
  اعتماد التقرير  :٧البند 

٢٠ -  مقرراته وتقرير ،دعي الفريق العامل يف اجتماعه النهائي إىل النظر يف، واعتمادسوف ي 
 وسوف يتم اعتماد تقرير االجتماع بصورته اليت يكون عليها يف اية .رراجتماعه الذي يعده املقُِ

، وذلك يف جلسة عامة تعقد يوم ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٢اجللسات العامة يوم اخلميس، 
 وجرياً.  إدخاهلا يفأكتوبر مع إدخال أي تعديالت قد يرغب الفريق العامل/ تشرين األول٢٣اجلمعة، 

 اجلزء من رر بإعدادى األمم املتحدة، قد يوافق الفريق العامل على أن يقوم املقُِعلى العرف السائد لد
اخلاص بنتائج اجللسات العامة ليوم اجلمعة، وذلك بالتعاون مع األمانة، مث إدراجه يف تقرير التقرير 

  . وسوف يتم تعميم التقرير النهائي عقب اختتام االجتماع.االجتماع يف إطار سلطة الرئيس
  اختتام االجتماع  :٨ند الب

 تشرين ٢٣ يوم اجلمعة مساء الفريق العامل أعماله يف الساعة السادسة من املتوقع أن خيتتم  - ٢١
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

_____________  


