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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 
  تنظيم العمل: املسائل التنظيمية

   املؤقتجدول األعمالشروح 

  افتتاح الدورة  :١البند 
 للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الدورة األوىلتعقد   - ١

، ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١١   إىل٧ لفترة منيف ا ،نفرا سييت، يف استكهومل/بفندق اسكانديك ،الزئبق
  .٢٠١٠  يونيه/ حزيران٧  وسيتم افتتاح الدورة يف العاشرة من صباح االثنني

  .ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئةو ممثل احلكومة املضيفة حيات افتيانبويديل ب  - ٢

  انتخاب أعضاء املكتب  :٢البند 
ية، يف بداية الدورة، أعضاء مكتبها، مبا يف من املتوقع أن تنتخب جلنة التفاوض احلكومية الدول  - ٣

، ومتشياً مع مشروع النظام  ولكفالة إجياد متثيل إقليمي كاف.ذلك الرئيس ونواب الرئيس واملقرر
 األمم أقاليم من إقليم عضوين للمكتب من كل انتخابالداخلي املقترح، قد تود اللجنة أن تنظر يف 

  . اللجنة جمتمعني مكتبيشكلون، مسة اخلاملتحدة

                                                   
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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  املسائل التنظيمية  :٣البند 
  اعتماد النظام الداخلي  )أ(

ناقش الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية   - ٤
 تشرين ٢٣  إىل١٩ املعنية بالزئبق النظام الداخلي يف اجتماعه املعقود يف بانكوك يف الفترة من

فريق العامل املفتوح العضوية، عقب تلك املناقشة، على إحالة مشروع ، واتفق ال٢٠٠٩ أكتوبر/األول
ويرد مشروع النظام الداخلي بصورته اليت اتفق .  يف دورا األوىلام الداخلي إىل اللجنة للنظر فيهالنظ

وقد أوصى الفريق العامل بأن تعتمد . UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/3عليها الفريق العامل مبرفق الوثيقة 
 ذلك النظام الداخلي، واضعة يف اعتبارها االقتناع الواسع النطاق السائد لدى الفريق فيما يتعلق اللجنة

وقد تود اللجنة أن تعتمد النظام . بأمهية توافق اآلراء يف عملية التفاوض حول الصك امللزم قانوناً
  .الداخلي الذي أوصى به الفريق العامل

   جدول األعمالإقرار  )ب(
أعمال لدورا، بناء على جدول  لنظامها الداخلي، أن تقر جدول لجنة، تبعاًقد تود ال  - ٥

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 
  تنظيم العمل  )ج(

 صباحاً إىل ٠٠/١٠ دورا من الساعةأيام قد تود اللجنة أن تقرر أن جتتمع يومياً طوال و  - ٦
 ما يلزم مع إجراء مساًء، ٠٠/١٨  مساء إىل الساعة٠٠/١٥  الساعة بعد الظهر ومن ٠٠/١٣ الساعة

  .من التعديالت
وخالل هذه الدورة قد تود اللجنة أن تنشئ ما قد تراه ضرورياً من أفرقة االتصال وأن حتدد   - ٧

  .ااوالي

   عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق صكإعداد  :٤البند 
ن الوثائق اليت طلبها الفريق العامل املفتوح العضوية وسيكون معروضاً لنظر اللجنة عدد م  - ٨

من أجل تسيري املناقشات  للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف اجتماعه يف بانكوك ريللتحضاملخصص 
وقد تتصل بعض تلك الوثائق بأكثر من حكم . حول الصك العاملي امللزم قانوناً بشأن الزئبق

وتيسرياً . ٢٥/٥   من مقرر جملس اإلدارة٢٧ ملقترح يف الفقرةاألحكام املتعلقة بصك الزئبق ا من
مت إعداد قائمة مشروحة بتلك األحكام تتضمن اإلشارات للوثائق ذات الصلة  ،للمناقشة

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/6).  
ا اقترح يف مذكرة التصور اليت أعدا األمانة ملوقد تود اللجنة، وفقاً   - ٩

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/2)املناقشات باالستماع إىل بيانات عامة بشأن وضع صك عاملي أ، أن تبد 
  .ملزم قانوناً بشأن الزئبق مث تنتقل إىل النظر يف أهداف ذلك الصك

 بينما تعرض يف ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/4وتعرض خيارات بشأن هيكل الصك يف الوثيقة   - ١٠
كام املوضوعية اليت ميكن الرجوع إليها عند األح خيارات بشأن UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5الوثيقة 
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 من األحكام الواردة حكمنظر يف كل الوقد تود اللجنة أن ترجع إىل الوثيقة األخرية عند . وضع الصك
 أداة حمتملة ملتابعة UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/6وتعرض يف الوثيقة . ٢٥/٥  من املقرر٢٧ يف الفقرة

  .التقدم احملرز يف عملية التفاوض
تتوفر وثائق  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/6وكما هو مبني يف القائمة الواردة يف الوثيقة   - ١١

  .إضافية لدعم املناقشات بشأن القضايا الفردية
تكفل االنتظام اخليارات احملتملة بشأن ترتيبات  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8تتضمن الوثيقة و  - ١٢

اخليارات إليصال  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9تناقش الوثيقة ملساعدة املالية، فيما والكفاءة يف توفري ا
معلومات عن كيفية  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/10وتعرض الوثيقة . املساعدة التقنية وبناء القدرات

تيسري استدامة نقل التكنولوجيا والدعم التكنولوجي إلجراءات الرقابة العاملية على الزئبق، فيما توفر 
تفاقات  معلومات عن املفاهيم واإلجراءات واآلليات الرئيسية لالUNEP(DTIE)/Hg/INC.1/11الوثيقة 

وتبحث الوثيقة . تعزيز االمتثال يف إطار صك الزئبق املرتقبل مهمةامللزمة قانوناً اليت قد تكون 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/12  ج احملتملة الالزمة الترتيباتهلفعالية التقييم يف االتفاقيات األخرى والن

 مفهوم االستخدام الضروري على UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/13 وتناقش الوثيقة ،وضع خطوط أساسيةل
 UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/16وتعرض الوثيقة . حنو ما هو مستخدم يف عدد من االتفاقات الدولية

وتستند الوثائق . معلومات عن قانون التجارة الدولية اليت قد تكون مهمة لصك الزئبق املرتقب
 من االتفاقات البيئية القائمة املتعددة األطراف وغريها من الصكوك املكتسبةاملذكورة أعاله على اخلربة 

  .ذات الصلة
 عملية التفاوض، يعرض يف وللمساعدة يف فهم املصطلحات الرئيسية اليت قد تستخدم أثناء  - ١٣

  .ملصطلحاتتلك امسرد ل UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/14الوثيقة 
 إجراء دراسة عن خمتلف أنواع مصادر ٢٥/٥  من املقرر٢٩ طلب جملس اإلدارة يف الفقرةو  - ١٤

انبعاثات الزئبق، وكذلك االجتاهات احلالية واملستقبلية النبعاثات الزئبق، دف حتليل وتقييم تكاليف 
وقد مت توفري تقرير أويل عن وضع هذه الدراسة وعرضه . وفعالية تكنولوجيات وتدابري الرقابة البديلة

، وتعرض على اللجنة يف الوثيقة املخصص يف اجتماعه يف بانكوكعلى الفريق العامل املفتوح العضوية 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/15معلومات مستكملة عن التقدم احملرز يف تلك الدراسة .  

 ،٢٥/٥ من املقرر) د( ٢٨  الفرعيةومن بني املسائل اليت ستنظر فيها اللجنة، وفقاً للفقرة  - ١٥
جتنب التكرار غري الضروري لإلجراءات املقترحة مع األحكام ، واحلاجة إىل التعاون والتنسيق هي

وتبعاً لذلك تتضمن الوثيقة . الصلة يف االتفاقات والعمليات الدولية األخرى  ذات
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/17  معلومات عن أوجه التآزر والتعاون والتنسيق املؤسسيني مع االتفاقات

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/18والسياسات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة، فيما توفر الوثيقة 
حيتمل أن معلومات مستكملة عن مسائل متصلة جيري النظر فيها يف إطار املنتديات الدولية واآلثار اليت 

  .تترتب منها على عملية املفاوضات بشأن الزئبق
 معلومات UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/8و UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19ن وتوفر الوثيقتا  - ١٦

 ٢٧ إضافية عن تكاليف ومنافع الضوابط احملتملة على الزئبق بناء على األحكام الواردة يف الفقرة
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 UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/9 وUNEP(DTIE)/Hg/INC.1/20وتوفر الوثيقتان . ٢٥/٥ املقرر من
  .معلومات مستكملة عن عرض وجتارة الزئبق

مشروع نص حمتمل ملواد بشأن األحكام القياسية  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7تعرض الوثيقة   - ١٧
  .اليت تدرج عادة يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

ق اإلعالمية لتيسر عمل من الوثائعدد  مت إعداد ،ذكورة أعالهباإلضافة إىل وثائق العمل املو  - ١٨
التقرير الكامل الجتماع الفريق نسخة من  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/1رد يف الوثيقة وت. اللجنة

 وتتوفر ؛العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/2ات التقنية اليت عقدت أثناء االجتماع يف الوثيقة التقارير عن اجللس

املعلومات عن األحكام املتصلة باتفاقية بازل  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/3وتعرض الوثيقة   - ١٩
 تتضمن الوثيقة ، بينما املفتوح العضوية املخصصوفقاً لطلب الفريق العامل

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/4  معلومات عن األعمال املنجزة يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة
 التقدم احملرز يف العملية UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/5الدولية للمواد الكيميائية، وتورد الوثيقة 

  .االستشارية اليت يقودها برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن خيارات التمويل للمواد الكيميائية والنفايات
معلومات مستكملة عن وثيقة أعدت يف  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/6وتتضمن الوثيقة   - ٢٠
 فيما تعرض الوثيقة ،ق تتضمن تفاصيل عن املعلومات املتاحة حالياً اليت قد تساعد اللجنةبالسا

UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/7 معلومات إضافية مقدمة من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية 
ظمات غري احلكومية يف أعقاب اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة واملن

  .التفاوض احلكومية الدولية

  مسائل أخرى  :٥البند 
  .قد تود اللجنة أن تنظر يف املسائل األخرى اليت تثار أثناء الدورة  - ٢١

  اعتماد التقرير  :٦البند 
. للجنة إىل النظر يف مقرراا ويف تقرير دورا الذي يعده املقررويف اجللسة اخلتامية، تدعى ا  - ٢٢

 يف اجللسة ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٠  وسيتم اعتماد تقرير الدورة حىت اية اجللسة العامة يوم اخلميس
ووفقاً للممارسة . يونيه مع أي تعديالت قد تكون ضرورية/ حزيران١١ العامة اليت تقعد يوم اجلمعة

 ر، بالتعاون مع األمانة بإعداد اجلزء من املعمولا يف األمم املتحدة، قد تتفق اللجنة على أن يقوم املقر
 يف تقرير االجتماع وذلك حتت سلطة مة اليت تعقد يوم اجلمعة وتضمينهالتقرير املتعلق باجللسات العا

  .ويعمم التقرير النهائي للدورة بعد اختتام الدورة. الرئيس

  م الدورةاختتا  :٧البند 
يونيه / حزيران١١  مساء اجلمعة٠٠/١٨ من املتوقع أن ختتتم اللجنة أعماهلا يف الساعة  - ٢٣

٢٠١٠.  
__________  


