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عين ملا املفتوح العضوية  املخصصالفريق العامل
  لزئبقبا

  االجتماع األول
  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦ – ١٢، بانكوك

  ألعمال املؤقت املشروحجدول ا

  افتتاح االجتماع  :١البند 
 افتتاح ،٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٢ من يوم االثنني  صباحا١٠ً الساعة ، يفسيتم  - ١

، الذي سينعقد مبركز األمم لفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبقاالجتماع األول ل
  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١٢ خالل الفترة من املتحدة للمؤمترات يف بانكوك، تايلند،

  :  من كلويديل ببيان افتتاحي  - ٢
  ممثل حكومة تايلند، البلد املضيف لالجتماع؛  )أ(  
  .)اليونيب(ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة   )ب(  

  انتخاب أعضاء املكتب  :٢البند
 كهيئة فرعية تابعة لس إدارة املعين بالزئبقالفريق العامل املخصص املفتوح العضوية أُنشئ   - ٣

ينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه، مبن فيهم و.  تقارير إىل جملس اإلدارةاليونيب، وهو مطالب بتقدمي
 يود الفريق العامل قد إىل ضمان التمثيل اجلغرايف املالئم، وسعياً. الرئيس واملقرر) نواب(الرئيس ونائب 

  .ب مخسة أعضاء يشكّلون يف جمموعهم املكتبأن ينظر يف انتخا
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  املسائل التنظيمية  :٣البند 
  اعتماد النظام الداخلي  )أ(

ملا كان الفريق العامل هيئةً فرعيةً تابعةً لس اإلدارة، فإنّ النظام الداخلي للمجلس ينطبق،   - ٤
 االجتماع أن يعتمد ذلك وقد يود. بعد إدخال ما يلزم من تعديل، على عمل ومداوالت الفريق العامل

  .النظام الداخلي
  إقرار جدول األعمال  )ب(

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

  تنظيم العمل  )ج(
 إىل الساعة الواحدة بعد الظهر ومن أن جيتمع من الساعة العاشرة صباحاً الفريق العامل ودي دق  - ٦

  . مبا قد يلزم من التعديالتالساعة الثالثة بعد الظهر إىل الساعة السادسة بعد الظهر، وذلك رهناً
 من أفرقة االتصال وأن حيدد واليات هذه أن ينشئ ما يراه ضرورياًالفريق العامل  ودي دقو  - ٧
  .فرقةاأل

استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو   :٤البند 
  القائمة

يتضمن عدد من الوثائق معلومات أساسية غرضها حفز مناقشات الفريق العامل بشأن   - ٨
. مة ملكافحة مشكلة الزئبقخيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائ

  :ومن تلك الوثائق ما يلي
  ؛UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2دراسة خيارات الرقابة العاملية على الزئبق، الواردة يف الوثيقة   )أ(
  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/5التقرير عن التقدم احملرز يف جمال الشراكات، الوارد يف الوثيقة   )ب(

متناول الفريق العامل عدد من الوثائق اإلعالمية من بينها وعالوة على ذلك، يوجد يف   - ٩
 ومن املنظمات غري احلكومية (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/1)مذكّرات من احلكومات 

(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/2) مة استجابة للدعوة الواردة يف مقرر جملس اإلدارة٢٤/٣ مقد.  
 أن يستعرض اختصاصاته لضمان فهم مشترك للعمل املزمع يف البدايةالفريق العامل  ودي دقو  - ١٠

 من مقرر ١٩ولعله يود بعد ذلك أن ينظر يف كل أولوية من األولويات الواردة يف الفقرة . القيام به
من ) ب (٣٠، وأن يبحث بالنسبة لكل أولوية القضايا الواردة يف الفقرة رابعاً ٢٤/٣جملس اإلدارة 

ولعلّه يود .  اجلديدة أو القائمة تعزيز التدابري الطوعية والصكوك امللزمة قانوناًنفس املقرر، مبا يف ذلك
 من تلك األولويات، أن يراعي ليس فحسب املعلومات الواردة يف الدراسة بشأن ، لدى حبث كلأيضاً

  أي معلومة ذات صلة من املعلومات املستكملة عنخيارات الرقابة العاملية على الزئبق، بل أيضاً
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األنشطة املنفذة يف إطار برنامج شراكة الزئبق التابعة لليونيب، واملعلومات املقدمة من احلكومات 
  .واملنظمات غري احلكومية، وغريها من املواد اليت تعترب ذات صلة بالفريق العامل

ذا كانت ، لدى مناقشته هلذا البند من جدول األعمال، أن ينظر فيما إالفريق العامل ودي دقو  - ١١
قد طُرحت للنظر مجيع اخليارات املتاحة ضمن نطاق تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية القائمة 

 أو غري مناسب  يبدو إما مناسباً معيناًوقد يتضح خالل املناقشة بشأن األولويات أنّ خياراً. واجلديدة
 فإنه رمبا يتعني عليه أن حيصر طائفة وإذا كان الفريق العامل يريد بلوغ هذا املوقف،. بشكل خاص

ويف هذا احلالة، رمبا يود الفريق العامل أن يشري إىل أي نتيجة من .  النظر مناخليارات اليت تتطلب مزيد
س اإلدارة يف دورته االستثنائية العاشرة اليت من املقرر عقدها هذا النوع يف التقرير الذي سيقدم إىل جمل

  .٢٠٠٨فرباير /يف شباط
العمل إما لتحديد اخليارات أو من وإذا ما اتفق الفريق العامل على أنّ األمر يتطلب مزيد   - ١٢

 به لوضع خيارات إضافية، فإنه رمبا يود أن حيدد بوضوح العمل التحضريي الذي ينبغي أن تضطلع
 أن ينظر يف حتديد أولويات العمل الذي سينفَّذ يف ولعلّه يود أيضاً.  الجتماعه الثايناألمانة متهيداً

اجتماعه الثاين وأن يتفق على عملية وضع التقرير املرحلي الذي سيعرض على جملس اإلدارة يف دورته 
  .االستثنائية العاشرة

  ار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطاملقامةتقرير عن األنشطة   :٥البند 
  التنفيذي لليونيب أن يعد تقريراًاملدير إىل ٢٤/٣ من اجلزء الرابع من املقرر ٢٤تطلب الفقرة   - ١٣

يستند إىل مجلة من األمور منها العمل اجلاري يف حمافل أخرى بشأن انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، 
مسامهة منذجة النتائج احلالية املستمدة من ونبعاثات واجتاهاا، االالبيانات املتاحة عن ضل مبا يف ذلك أف

عرض عام ألفضل املمارسات القطاعية لتقليل انبعاثات الزئبق، ، وباالنبعاثات اإلقليمية يف الترس
  UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/3وتتضمن الوثيقة . وكذلك حتليل للمعلومات عن نطاق املواقع امللوثة

ويرتبط ذا التقرير دليلٌ بشأن احلد من االستخدامات الرئيسية للزئبق .  لعملية إعداد التقريرخمططاً
  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/6لفريق العامل يف الوثيقة لومن انبعاثاته، متاح 

ها برنامج  عن األعمال اليت ينفذتقريراً  UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.1/4وتتضمن الوثيقة   - ١٤
  :الزئبق التابع لليونيب، وإشارات مرجعية لتقارير مفصلة عن

املشروع األويل للمبادئ التوجيهية بشأن النفايات من الزئبق، الذي نظر فيه الفريق   )أ(
بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب العامل املفتوح العضوية التابع التفاقية بازل 

  ؛)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/3(جتماعه السادس  يف ااحلدود
تبين الفئات السكانية املهددة باملخاطر بسبب التعرض "مشروع التوجيه املعنون   )ب(

الذي أعده بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية فرع املواد الكيميائية التابع لشعبة التكنولوجيا " للزئبق
  ؛)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/4(والصناعة واالقتصاد باليونيب 

  .)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/5(مشروع وثيقة بشأن إذكاء الوعي   )ج(
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 إىل املدير التنفيذي لليونيب مواصلة ٢٤/٣ من اجلزء الرابع من املقرر ٢٥وتطلب الفقرة   - ١٥
الشراكات تيسري العمل املشترك بني برامج الزئبق واحلكومات وغريها من املنظمات والقطاع اخلاص و

املنشأة يف إطار برنامج الزئبق وذلك من أجل حتسني الفهم العاملي ملصادر انبعاثات الزئبق ومصري الزئبق 
فريق العامل تقرير عن األعمال لل ويتاح. ونقله وتعزيز وضع قوائم جرد الستخدامات الزئبق وانبعاثاته

  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/7اإلضافية ذا الشأن يف الوثيقة 
 إىل املدير التنفيذي لليونيب أن يعمد، ٢٤/٣ من اجلزء الرابع من املقرر ٢٧وتطلب الفقرة   - ١٦

 تقرير ويتاح. بالتشاور مع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، إىل تعزيز شراكات برنامج الزئبق
 يتاح، كما UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/5عن األنشطة املنفَّذة من أجل بلوغ تلك الغاية يف الوثيقة 

  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/8تقرير تكميلي عن عملية املشاورات يف الوثيقة 
الفريق العامل أن ينظر يف التقارير املذكورة أعاله ويقدم التوجيه بشأن توطيد أنشطة يود وقد   - ١٧

  .برنامج الزئبق التابع لليونيب
  مسائل أخرى  :٦البند 

  . أن ينظر يف مسائل أخرى أُثريت خالل اجتماعه األولل أيضاًالفريق العام يودقد   - ١٨
  اعتماد التقرير  :٧البند 

يدعى الفريق العامل، يف جلسته اخلتامية، إىل النظر يف اعتماد مقرراته وتقرير اجتماعه األول،   - ١٩
  .الذي أعده املقرر

  اختتام االجتماع  :٨البند 
   يوم اجلمعة ءسامعامل أعماله يف حدود الساعة السادسة من املتوقّع أن خيتتم الفريق ال  - ٢٠
 .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦

 ــــــــــــ


