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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 

  لزئبقاملعين با
   الثايناالجتماع

 ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ١٠ - ٦، نريويب، كينيا
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٢ دلبنا

  إقرار جدول األعمال: املسائل التنظيمية

 جدول األعمال املؤقت املشروح

  افتتاح االجتماع  :١البند 
يفتتح االجتماع الثاين للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق، املزمع عقده يف   - ١

 مبقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، يف متام ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٠ إىل ٦الفترة من 
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦ ،العاشرة من صباح يوم االثنني

  :تقدم بيانات افتتاحية من كل من  - ٢
  ممثل احلكومة الكينية بوصفها البلد املضيف لالجتماع؛  )أ(
  .ممثل لربنامج األمم املتحدة للبيئة  )ب(
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  ئل التنظيميةاملسا  :٢البند 

  إقرار جدول األعمال  )أ(
ه، على أساس  قد يود الفريق العامل أن يقر جدول أعمال اجتماع،ورهناً بالنظام الداخلي  - ٣

  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1يف الوثيقة جدول األعمال املؤقت الوارد 

 تنظيم العمل  )ب(
ة صباحاً إىل الواحدة بعد الظهر من العاشرد الفريق العامل أن يقرر أن يعقد جلساته قد يو  - ٤

  . رهناً بالتعديالت اليت جترى حسب الضرورةومن الثالثة بعد الظهر إىل السادسة مساء،
  .وقد يود الفريق العامل أن ينشئ ما قد يراه ضرورياً من أفرقة االتصال وأن حيدد والياا  - ٥

 لصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمةاستعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية وا  :٣البند 
و للمساعدة يف التحضري للمناقشات مع األمانة، بوضع مذكرة سيناريقام الرئيس، بالتشاور   - ٦

وتتاح مذكرة السيناريو يف الوثيقة .  وتنظيمهايف االجتماع الثايناليت ستدور 
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/2. 

،  يف فترة ما بني الدورات،اعه األول، إىل األمانة أن تضطلعطلب الفريق العامل، يف اجتم  - ٧
وتتاح تقارير ومعلومات أخرى عن .  الثاينه يف عدد من ااالت على سبيل التحضري الجتماعبأعمال

، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/4، وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3ل يف الوثائق اعملك األت
، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/7، وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6، وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5و
 .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/12، وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/11، وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/10و

  .وتوفر هذه الوثائق معلومات أساسية إلدارة النقاش وتقييم اخليارات
  وثيقة بإعداداألمانة، بالتشاور مع الرئيس واملكتب، إىل هذه التقارير، فقد قامت وباإلضافة  - ٨

. العناصر املمكنة اليت قد يتعني النظر فيها لدى التصدي للتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبقحوت 
مات اليت ووقد يود الفريق العامل أن يستخدم هذه العناصر كنقطة بداية ملناقشاته، مستنداً على املعل

  .به يف فترة ما بني الدوراتأتيحت بفضل العمل الذي مت االضطالع 
باإلضافة إىل ذلك، يتاح للفريق العامل عدد من الوثائق اإلعالمية، تشمل مشروع تقرير عن   - ٩

انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي كان قد طلبه جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين 
)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/1 .(فضالً عن بيانات من جمموعات إقليمية بشأن مواقفها.  

  تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  :٤البند 
ويتاح تقرير عن التقدم املُحرز يف تعزيز شراكة الزئبق العاملية يف إطار برنامج األمم املتحدة   - ١٠
وتقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الشراكة يف  UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/9ة يف الوثيقة للبيئ

ط علماً باملعلومات املعروضة ي وقد يود الفريق العامل أن حي.UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/2الوثيقة 
  .يف هاتني الوثيقتني
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  مسائل أخرى  :٥البند 
  .أثناء االجتماعخرى اليت أثريت سائل األ الفريق العامل أن ينظر يف امل يودقد  - ١١

  اعتماد التقرير  :٦البند 
ويف اجللسة اخلتامية، سيدعى الفريق العامل إىل النظر يف مقرراته واعتمادها إىل جانب التقرير   - ١٢

  .عن اجتماعه الثاين الذي يعده املقرر

  اختتام االجتماع  :٧البند 
أكتوبر / تشرين األول١٠ عمله يف الساسة مساء اجلمعة من املتوقع أن خيتتم الفريق العامل  - ١٣

٢٠٠٨.  
_____________ 


