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 لوضع صك  التفاوض الحكومية الدوليةلجنة
دولي ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة 

سبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات الم
 آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 
 الدورة الحادیة عشرة

 2004سبتمبر / أيلول18جنيف، 
 ∗ من جدول األعمال المؤقت)أ (2البند 

 :مسائل تنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 حجدول األعمال المؤقت المشرو

 افتتاح الدورة :1البند 

عشرة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك حادية  الدورة النعقدتا - 1
دولي ملزم قانونًا لتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد آيميائية ومبيدات 

 وستعقد في ،للمفوضينشكل مؤتمر في ة ـمتداولة في التجارة الدوليخطرة آفات معينة 
 وسيتم افتتاح .جنيف (rue de Varembé 15) فارمبي شارع 15 ،راتـللمؤتمالدولي المرآز 

 .2004سبتمبر / أيلول18يوم السبت، صبيحة الدورة في تمام الساعة العاشرة من 

 :آل منبيانات افتتاحية ب وسيدلي - 2

                                                           
∗ UNEP/FAO/PIC/INC.11/1. 
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السيد شفقت آاآاخيل، نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة  )أ(  
  وللبيئة؛

لدى ، إدارة الزراعة و، مساعدة المدير العامسكياآلنسة لويس فر )ب(  
 .)الفاو (ألمم المتحدة التابعة لألغذية والزراعةامنظمة 

 مسائل تنظيمية :2البند 

 إقرار جدول األعمال )أ(  

جدول أعمالها على أساس جدول األعمال المؤقت في اعتماد  اللجنة ترغبقد  - 3
 .UNEP/FAO/PIC/INC.11/1 في الوثيقة ةالواردبصيغته 

 تنظيم العمل )ب(  

تطبيق أحكام النظام الداخلي الجتماعات لجنة  في أن تقرر قد ترغب اللجنة - 4
 . على محاضر أعمالها في الدورة الحالية المقرر عقدها في شكل مؤتمر للمفوضين،

ى وحتجتمع من الساعة العاشرة صباحًا تأن ب أن تقررفي  اللجنة ترغبقد  - 5
على أن  ،السادسة مساءى الساعة وحتالثالثة بعد الظهر  ومن الساعة واحدة ظهرًاال

 .لضرورةحسب ايخضع ذلك للتغييرات 

 تقریر عن وثائق تفویض الممثلين :3البند 

 بغيينف ،بما أن الدورة الحالية للجنة سوف تعقد في شكل مؤتمر للمفوضينو - 6
الصادرة عن رؤساء الدول أو الحكومات أو عن طريق (توفير وثائق التفويض 

سبتمبر / أيلول10وتقديمها إلى األمانة في موعد غايته ) وزارات الشؤون الخارجية
 ،ترسلها عن طريق الفاآس وأ أما الوفود التي تقدم نسخًا عن وثائق تفويضها ؛2004
د التسجيل وفي موعد ال يتجاوز ـعنق التفويض لوثائ أن تقدم النسخ األصلية فعليها

 .2004سبتمبر / أيلول18صباح يوم من العاشرة 

ريثما تقوم اللجنة بالبت في وثائق يجوز للممثلين المشارآة في الدورة  - 7
 .تفويضهم

ويقوم المكتب بمساعدة من األمانة بفحص وثائق تفويض الممثلين ووضع  - 8
 .الثالثة بعد الظهرغايته  موعداوض الحكومية الدولية في لك إلى لجنة التفذتقرير عن 

 إدراج مواد آيميائية في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة ةقرار عن عملي :4البند 
 عن علم
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تحتوي على  (UNEP/FAO/PIC/INC.11/2)آرة من األمانة ذعرض على اللجنة مت - 9
 في اإلجراء المؤقت للموفقة مشروع قرار بشأن عمليات إدراج المواد الكيميائية

 . علمالمسبقة عن

 .قد تود اللجنة أن تنظر في مشروع المقرر وأن تعتمده حسبما يتناسب - 10

  اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علمتنفيذ :5البند 

عرض تقریر اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية عن أعمال  )أ(  
 دورتها الخامسة

تقرير لها بتقدم  (UNEP/FAO/PIC/INC.11/3) على اللجنة مذآرة من األمانة عرضت - 11
 .اللجنة المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية عن أعمال دورتها الخامسة

قد ترغب اللجنة في أن تحيط علمًا بالتقرير وأن تعرب عن تقديرها للجنة  - 12
 .المؤقتة الستعراض المواد الكيميائية

المواد الكيميائية في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن تضمين  )ب(  
 علم

 الباراثيون ‘1‘  

عن تضمين  (UNEP/FAO/PIC/INC.11/4)آرة من األمانة ذيعرض على اللجنة م - 13
لموافقة المؤقت لجراء اإل في) مادة مبيدة لآلفات: الفئة(المادة الكيميائية الباراثيون 

 .وإعتماد مشروع وثيقة توجيه القرار بشأن الباراثيون المسبقة عن علم

 لإلجراء المؤقت "الباراثيون"ع المادة الكيميائية ْضِخقد ترغب اللجنة في أن ُت - 14
 من القرار بشأن الترتيبات 2 في الفقرة الواردللموافقة المسبقة عن علم على النحو 

 . وأن توافق على مشروع وثيقة توجيه القرار،المؤقتة

  رباعي الميثيلالرصاصرباعي اإلیثيل والرصاص  ‘2‘  

عن تضمين  (UNEP/FAO/PIC/INC.11/5)آرة من األمانة ذيعرض على اللجنة م - 15
: الفئة( الرصاص رباعي اإليثيل والرصاص رباعي الميثيل المادتين الكيميائيتين

تماد مشروع في اإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم واع) تان صناعيمادتان
 .توجيه القرار بشأن المادتين الكيميائيتين

الرصاص رباعي اإليثيل قد ترغب اللجنة في أن تخضع المادتين الكيميائيتين  - 16
عن علم على النحو المسبقة لإلجراء المؤقت للموافقة  والرصاص رباعي الميثيل

مد مشروع وثيقة توجيه  من القرار بشأن الترتيبات المؤقتة وأن تعت2 في الفقرة الوارد
 .القرار بشأنهما

  الكریسوتيلأسبست ‘3‘  
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تضمين  بشأن (UNEP/FAO/PIC/INC.11/6)عرض على اللجنة مذآرة من األمانة ي - 17
في اإلجراء المؤقت للموافقة ) صناعيةمادة : الفئة(كريسوتيل ال بستأسالمادة الكيميائية 
 . الكريسوتيل قرار بشأن أسبست واعتماد مشروع وثيقة توجيهالمسبقة عن علم

في الكريسوتيل المادة الكيميائية أسبست خضع تأن في  اللجنة ترغبقد  - 18
 من القرار 2 في الفقرة الواردإلجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم على النحو ا
 . بهذا الشأن مشروع وثيقة توجيه القرارعتمدالترتيبات المؤقتة وأن تشأن ب

 رض الدراسة المتعلقة باالحتياجات من المساعدة التقنيةع :6البند 

 طلبت اللجنة من األمانة ،10/7 –في مقرر لجنة التفاوض الحكومية الدولية  - 19
أن تجري دراسة عن احتياجات البلدان من بناء القدرات والمساعدة التقنية فيما يتعلق 

بلدان والمنظمات اإلقليمية على أساس استبيان أرسل إلى جميع الباتفاقية روتردام، 
 وطلبت آذلك إلى األمانة أن توفر ما ،للتكامل االقتصادي والمراقبين المشارآين

الدراسة من نتائج إلى لجنة التفاوض الحكومية الدولية في دورتها الحادية أسفرت عنه 
 .عشرة

نتائج تقدم  (UNEP/FAO/PIC/INC.11/INF/1)عرض على اللجنة مذآرة من األمانة ي - 20
 .هذه الدراسة

 مسائل أخرى :7البند 

 .نظر في مسائل أخرى أثارتها الوفود في سياق الدورةأن تفي  اللجنة رغبتقد  - 21

 معًا ، أن تلتقيلدورة الحالية للجنةود المجموعات اإلقليمية الحاضرة لقد ت - 22
 األولى لمؤتمر لدورةل يفتتاحاالجتماع االلبعض الوقت وذلك بعد اختتام الدورة وقبيل 

ومن شأن .  مكتب مؤتمر األطرافدىممثليها لإلى تعرف الاألطراف وذلك بهدف 
 يفتتاحاالجتماع اال فيالمشاورات المسبقة هذه أن تيسر انتخاب أعضاء المكتب 

 .مؤتمر األطرافل

 اعتماد التقریر :8البند 

تقرير لية إعداد  عملنظر فيل سوف ُتدعى اللجنة للدورةوفي الجلسة الختامية  - 23
أن الدورة الحالية تستغرق يومًا في هذا الصدد وتجدر المالحظة واعتماده، الدورة 
 .واحدًا

 اختتام الدورة :9البند 

السادسة مساء من الساعة حدود اختتام الدورة في ب الرئيس قوم أن يالمتوقعمن  - 24
 .2004سبتمبر / أيلول18يوم السبت، 

_________ 


