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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤ البند

  إعداد صك عاملي ملزِم قانوناً بشأن الزئبق

  اخليارات اخلاصة يكل الصك اخلاص بالزئبق
  مذكرة من األمانة

  مقدمة

الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية اتفق   - ١
ائمة باملعلومات اليت ستقوم األمانة بتوفريها للجنة التفاوض  يف دورته األوىل على قاملعنية بالزئبق

وقد طُلب من األمانة كذلك إعداد وصف للخيارات . احلكومية الدولية يف دورا األوىل لتيسري أعماهلا
 الصادر عن جملس إدارة ٢٥/٥ من املقرر ٢٧ اخلاصة يكل الصك اخلاص بالزئبق، استناداً إىل الفقرة

  .م املتحدة للبيئةبرنامج األم
وهي تستند إىل استعراض هلياكل االتفاقيات املُلزِمة قانوناً . وهذه املذكرة استجابة هلذا الطلب  - ٢

وألغراض . لزِمة قانوناًلى االتفاقات البيئية الدولية املُ خاصة عبصفةعلى النطاق العاملي، مع التركيز 
                                                   

*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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لزِم قانوناً حبيث حتقق هذه اليت يتكون منها الصك املُ تنظيم األجزاء" هيكل"هذه املذكرة، يعين مصطلح 
 هذه عىست ولدى تعيني اخليارات اخلاصة يكل الصك اخلاص بالزئبق، ال. األجزاء الغرض منها

تناقش كيف  حتدد التدابري األساسية كما ال كما أا ال: املذكرة حتديد أو مناقشة حمتوى تلك األجزاء
وهكذا، تتضمن هذه املذكرة، . إذا كانت ملزِمة أو اختيارية  ، مبا يف ذلك ماميكن تنفيذ هذه التدابري
  .، اخليارات اخلاصة يكل صك عاملي وملزِم قانوناً خاص بالزئبق فقط٢٥/٥ وفقاً ملقرر جملس اإلدارة

شابه لزِمة قانوناً متئية احلديثة املتعددة األطراف املُواهليكل األساسي جلميع االتفاقات البي  - ٣
ديباجة، وأحكام متهيدية، وتدابري للرقابة، وأحكام خاصة بالتنفيذ، وأحكام : فكل منها يتضمن: تقريباً

خاصة بإنشاء املؤسسات املنبثقة عن املعاهدة، وأحكام خاصة بزيادة تطوير املعاهدة وأحكام إدارية 
األحكام التعاهدية النوعية املدرجة  و)١(".أحكام ختامية" إليها على أا يشار معيارية، وهذه كثرياً ما

ويتضمن الفصل األول من هذه املذكرة . قد ختتلف كثرياً، ولكن الفئات نفسها تظل ثابتة كل فئة يف
  .إطاراً عاماً هلذا اهليكل العام النمطي

 ينص عليها وعلى الرغم من أن هذا اهليكل العام هو اهليكل الشائع، فإن تدابري الرقابة اليت  - ٤
وتدابري الرقابة هي األحكام اليت تنص . اتفاق بيئي متعدد األطراف قد تأخذ أشكاالً شديدة التباين

عليها املعاهدة ويكون املقصود منها على وجه التحديد احليلولة دون حدوث املشكلة اليت كانت وراء 
على األقل يف  ، يشمل هذا املصطلحوال. نها أو تقليل أثرها أو إصالحهااعتماد املعاهدة، أو احلد م

 أحكاماً تتصل بتنفيذ األحكام اليت تطلب من األطراف تقدمي خطط ،يتعلق بأغراض هذه املذكرة  ما
عمل وطنية، أو الدخول يف تعاون علمي أو تقين، أو تبادل املعلومات، أو تقدمي تقارير عن حالة التنفيذ 

أو مساعدات تقنية، فهي مجيعاً من األحكام املشار إليها يف على املستوى الوطين أو تقدمي موارد مالية 
 من ٦ ىلإ ٣  منومن أمثلة تدابري الرقابة املواد. من اإلطار العام املبني يف الفصل األول) د(القسم 
 املوادو)  املوادتلكبتصل تاالتفاقية ب مرفقات ملهاكتو (امللوثات العضوية الثابتة بشأن استكهوملاتفاقية 

  .عرب احلدودوالتخلص منها  النفايات اخلطرة بشأن التحكم يف نقلاتفاقية بازل  من ٩ إىل ٤ من
ويتضمن الفصل الثاين من هذه املذكرة ثالثة خيارات بشأن كيفية وضع تدابري الرقابة يف   - ٥

ثة أنواع متميزة، فليس وعلى الرغم من تقدمي هذه اخليارات يف شكل ثال. اتفاقية شاملة وملزِمة قانوناً
من بينها، يف جمال التطبيق، ما هو ثابت؛ فكل منها يظهر بشكل خمتلف، كما أن خصائص كل منها 

والفروق األساسية بني هذه اخليارات الثالثة املتعلقة يكل االتفاقية . قد تتداخل مع غريها من اخليارات
إذا كانت هناك ( واملرفقات أو الربوتوكوالت تنحصر يف درجة توزيع تدابري الرقابة بني االتفاقية

إذا كانت مجيع تدابري الرقابة قد مت اعتمادها كجزء من االتفاقية أو يف صكوك  ، وما)بروتوكوالت
  :يلي ما  واخليارات الثالثة واردة يف. منفصلة ومتميزة من الناحية القانونية

                                                   
 بعدد من املسائل مثل احلق يف التصويت، والتوقيع، والتصديق، وبدء السريان، يةتامل األحكام اخلقد تتص  )١(

وللحصول على معلومات أخرى، يرجى الرجوع . والتحفظات، واالنسحاب، واإليداع والنصوص املتساوية احلجية
ادة يف االتفاقات البيئية املتعددة يف شأن األحكام اخلتامية اليت تدرج ع UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7إىل الوثيقة 
  .األطراف
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 يف االتفاقية كما الرقابةتدابري يف هذه احلالة تظهر : ذيلة مبرفقاتتدابري رقابة م  )أ(
  تستكمل أو تفصل يف مرفق أو أكثر، متثل جزءاً متمماً لالتفاقية؛

حبيث تشمل االتفاقية اهليكل والفئات املعتادة لألحكام : اتفاقية مذيلة بربوتوكوالت  )ب(
ة؛ ويف هذه املبينة يف الفصل األول، ولكن بعض هذه التدابري أو كلها توضع يف بروتوكوالت مفصل

احلالة تعد االتفاقية وبروتوكوالا معاهدات متميزة من الناحية القانونية ميكن اعتمادها بشكل منفصل 
  عن بعضها البعض؛

موجزةً وحمكمةً ) االتفاق الشامل(ويف هذه احلالة تكون االتفاقية : اتفاق شامل  )ج(
ذه األحكام والتدابري بدالً من ذلك يف يتضمن أي أحكام أساسية أو تدابري للرقابة؛ حيث تظهر ه وال

وجيري اعتماد االتفاق برمته، مبا يف ذلك االتفاق الشامل واملرفقات، كحزمة واحدة . مرفقات تفصيلية
  .حبيث ال تنفصل أجزاء هذه احلزمة عن بعضها البعض

وميكن . ناقشةويشار يف هذه املذكرة إىل عدد من االتفاقيات لتوضيح املبادئ اليت تناولتها امل  - ٦
  .االطالع على قائمة ذه االتفاقيات، وعناوينها على شبكة اإلنترنت، بالرجوع إىل مرفق هذه املذكرة

  اهليكل األساسي لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف واملُلزِمة قانوناً  -أوالً 
 واليت يكون تطبيقها على لزِمة قانوناًية احلديثة املتعددة األطراف واملُتشترك االتفاقات البيئ  - ٧

 من ٢٧ وقد اتفق جملس اإلدارة يف الفقرة )٢(.يلي ما نطاق عاملي يف اهليكل األساسي املبني يف
 على أن الصك اخلاص بالزئبق الذي ستتفاوض بشأنه جلنة التفاوض احلكومية الدولية ٢٥/٥  مقرره

وقد أضيفت . ٢٧  من الفقرة) ط(-)أ (ينبغي أن يتضمن عدداً من األحكام املبينة يف الفقرات الفرعية
. ٢٧ إىل عدد من األحكام املبينة يف ما يلي حواشي توضح أا مقابلة إلحدى الفقرات الفرعية بالفقرة

تضف إليها حواشي فهي من األحكام املعتادة اليت توجد عادة يف االتفاقات البيئة  أما األحكام اليت مل
  :ة كما يليواهليكل األساسي. املتعددة األطراف

  ؛الديباجة  )أ(
  :أحكام متهيدية، وميكن أن تتضمن بعض أو كل البنود التالية  )ب(

                                                   
يصدق هذا التعميم على جمموعة واسعة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وعلى كثري من االتفاقات   )٢(

لقة ؛ واتفاقية بازل؛ واتفاقية روتردام املتعاستكهومل على سبيل املثال، اتفاقية نظرأ. املتعددة األطراف املُلزِمة قانوناً
؛ ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية لم على مواد كيميائيةبتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ع

واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبروتوكول كيوتو املنبثق عنها؛ واتفاقية التنوع البيولوجي 
؛ واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية تفاقيةالل لتابعاائية  بشأن السالمة األحيكارتاخيناوبروتوكول 

يف املعرضة لالنقراض؛ واتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ؛ و التصحر، وخباصة يف أفريقياأو من/البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و

الكيميائية  اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحةها؛ وتدمريأن بشاملضادة لألفراد و ونقل األلغام
  .هاوتدمري
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  )٣(؛األهداف  ‘١’
  النطاق؛  ‘٢’
  املبادئ؛  ‘٣’
  التعاريف؛  ‘٤’

  )٤(؛)وتشمل املرفقات، إن وجِدت (الرقابةتدابري   )ج(
  :اليةاألحكام املتصلة بالتنفيذ، وهذه قد تتناول بعض أو كل البنود الت  )د(

   العمل الوطنية أو اإلقليمية؛خطط  ‘١’
  التعاون العلمي والتقين؛  ‘٢’
  )٥(؛زيادة املعرفة عن طريق التوعية   ‘٣’
  )٦(تبادل املعلومات؛  ‘٤’
الرصد، وتقدمي واستعراض التقارير اخلاصة بالتنفيذ على املستوى   ‘٥’

  )٧(الوطين؛
  )٨(املوارد املالية واملساعدة التقنية؛  ‘٦’
  ييم الفعالية؛تق  ‘٧’
  )٩(االمتثال؛ عدم  ‘٨’

  :أحكام خاصة باملؤسسات، وهذه قد تشمل  )ه(
  مؤمتر األطراف؛  ‘١’
  األجهزة الفرعية، مبا يف ذلك األجهزة العلمية؛  ‘٢’
  األمانة؛  ‘٣’

                                                   
  ).أ( ٢٧، الفقرة ٢٥/٥ مقرر جملس اإلدارة  )٣(
اخليارات اخلاصة يكل تدابري الرقابة اليت ستكون الزمة إلنفاذ تضمن الفصل الثاين من هذه املذكرة ت  )٤(

  .٢٥/٥  من مقرر جملس اإلدارة٢٧ من الفقرة) و(-)ب(الفقرات الفرعية 
  ).ز( ٢٧، الفقرة ٢٥/٥ مقرر جملس اإلدارة  )٥(
  .املرجع السابق  )٦(
من ) ط( ٢٧كام يف الفقرة تتصل مثل هذه األحكام باالمتثال، وقد دعا جملس اإلدارة إىل هذه األح  )٧(

وخصوصاً يف (ومعظم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تتضمن هذه األحكام يف شكل مواد منفصلة . ٢٥/٥ املقرر
قارن، على سبيل . تتضمنها يف األحكام املتصلة بتحديد حاالت عدم االمتثال أو التعامل معها ، وال)حالة تقدمي التقارير

  .استكهوملباتفاقية ) عدم االمتثال (١٧ واملادة) تقدمي التقارير( ١٥  املثال، املادة
  ).ح( ٢٧، الفقرة ٢٥/٥ مقرر جملس اإلدارة  )٨(
  ).ط( ٢٧ املرجع السابق، الفقرة  )٩(
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  :أحكام أخرى، وهذه قد تشمل  )و(
وينص عليها أحياناً مبزيد من التوسع يف مرفق أو (تسوية املنازعات   ‘١’

  ؛)وتوكولبر
وينص عليها أحياناً مبزيد من التوسع يف مرفق أو (املسؤولية القانونية   ‘٢’

  ؛)بروتوكول
  :األحكام املتصلة بزيادة تطوير الصك، وهذه قد تشمل  )ز(

  التعديالت على االتفاقية؛  ‘١’
  ؛)إن وجِدت(اعتماد وتعديل املرفقات   ‘٢’
  اعتماد الربوتوكوالت؛  ‘٣’

  .أحكام ختامية  )ح(

  اخليارات اخلاصة يكل تدابري الرقابة  - ثانياً
تدابري الرقابة هي، كما جاء يف املقدمة، األحكام اليت تنص عليها معاهدة ويكون املقصود   - ٨

ويناقش الفصل . منها على وجه التحديد احليلولة دون حدوث املشكلة اليت كانت وراء اعتماد املعاهدة
. قة بكيفية بناء تدابري الرقابة يف اتفاقية شاملة وملزِمة قانوناً بشأن الزئبقاحلايل اخليارات الثالثة املتعل

والفروق األساسية بني هذه اخليارات اخلاصة باهليكل هي، أوالً، درجة توزيع تدابري الرقابة بني منت 
ادها كجزء إذا كانت مجيع تدابري الرقابة يتم اعتم االتفاقية وأي مرفقات أو بروتوكوالت، وثانياً، ما

  :يلي  وتشمل اخليارات ما. من االتفاقية أو بشكل منفصل يف صكوك متميزة من الناحية القانونية
 الصك وتستكمل أو منتحيث توضع تدابري الرقابة يف : تدابري رقابة مذيلة مبرفقات  )أ(

  توضح بالتفصيل يف مرفق أو أكثر، متثل جزءاً متمماً لالتفاقية؛
حبيث تشمل االتفاقية اهليكل والفئات املعتادة واألحكام :  بربوتوكوالتاتفاقية مذيلة  )ب(

املبينة يف الفصل األول، ولكن بعض هذه التدابري أو كلها توضع يف بروتوكوالت مفصلة؛ ويف هذه 
  احلالة تعد االتفاقية وبروتوكوالا معاهدات متميزة من الناحية القانونية؛

موجزةً وحمكمةً ) االتفاق الشامل(ة تكون االتفاقية ويف هذه احلال: اتفاق شامل  )ج(
تتضمن أي تدابري للمكافحة أو أحكاماً أساسية أخرى؛ حيث تظهر هذه التدابري واألحكام بدالً  وال

وجيري اعتماد االتفاق . من ذلك يف مرفقات تفصيلية، ميكن أن يتضمن كل منها جزءاً متميزاً أو أكثر
 الشامل واملرفقات، كحزمة واحدة حبيث ال تنفصل أجزاء هذه احلزمة عن برمته، مبا يف ذلك االتفاق

  .بعضها البعض
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  االعتماد  توزيع تدابري الرقابة  اخليار

  تدابري الرقابة املُذيلة مبرفقات
منت االتفاقية؛ مع ظهور املعلومات 
التقنية واألحكام األساسية اإلضافية 

  .يف مرفق أو أكثر

ساسي من تعتمد املرفقات كجزء أ
االتفاقية؛ وجيوز تعديل املرفقات أو 

  .اعتماد مرفقات إضافية يف ما بعد

  االتفاقية املُذيلة بربوتوكوالت
جيوز وضع بعض تدابري الرقابة يف 
منت االتفاقية؛ مع وضع معظم 

  .التدابري يف بروتوكوالت

تعتمد االتفاقية والربوتوكوالت بشكل 
هدة منفصل؛ ويكون كل منها مبثابة معا

  .متميزة من الناحية القانونية
توضع مجيع تدابري الرقابة يف   االتفاق الشامل

  .مرفقات تفصيلية
يعتمد االتفاق الشامل واملرفقات 

  .كحزمة متكاملة

وعلى الرغم من أن الفصل احلايل يعرض اخليارات اهليكلية الثالثة يف شكل ثالثة أنواع   - ٩
فكل منها يظهر بشكل : ليس من بينها، يف جمال التطبيق، ما هو ثابتمتميزة، فمن املهم التسليم بأنه 

وعلى الرغم من ذلك، فإن . خمتلف، كما أن خصائص كل منها قد تتداخل مع غريها من اخليارات
طابع عاملي تستفيد من املرفقات إىل ئية احلديثة املتعددة األطراف املُلزِمة قانوناً وذات مجيع االتفاقات البي

 فاملرفقات تسمح باإلبقاء على منت االتفاقية ذاا خمتصراً وواضحاً نسبياً، مع تاليف أو التقليل .حد ما
وباإلضافة إىل ذلك، . من النصوص املطولة واملثقلة بالتفاصيل واليت يصعب لذلك فهمها أو تنفيذها

تفاقيات ذاا، فإن فنظراً ألن معظم االتفاقيات تسمح لألطراف بتعديل املرفقات بأسهل من تعديل اال
استخدام املرفقات ميكن أن يسمح لألطراف بالتكيف مع الظروف املتغرية بأسرع مما لو كان بوسعها 

  .االتفاقيات تعديل جوانب تدابري الرقابة فقط عن طريق تعديل
هنا، وهناك خيار رابع بالنسبة هليكل تدابري الرقابة، باإلضافة إىل اخليارات الثالثة املعروضة   - ١٠

قانوناً واليت واملُلزِمة يستخدم يف االتفاقات البيئية احلديثة املتعددة األطراف  وإن كان هذا اخليار نادراً ما
وينص هذا اخليار على وضع مجيع تدابري الرقابة اخلاصة باتفاق بيئي . يكون تطبيقها على نطاق عاملي

ولكن هذا اخليار .  استكماهلا يف أي مرفقاتمتعدد األطراف برمتها يف منت االتفاق وعدم تفصيلها أو
يتم جتنبه عموماً نظراً للمزايا اليت توفرها املرفقات املنوه عنها يف الفقرات السابقة، وألن أي اتفاقية 

  .تستفيد من املرفقات ستكون طويلة ومثقلة بالتفاصيل ومن الصعب فهمها وتنفيذها وتعديلها ال

   مبرفقاتتدابري الرقابة املُذيلة  - ألف
يف هذا اخليار، توضع تدابري الرقابة يف منت االتفاقية وتستكمل أو توضح بالتفصيل يف مرفق أو   - ١١

ويف معظم احلاالت، تكون القواعد املنصوص عليها يف االتفاقية يف . أكثر، متثل جزءاً متمماً لالتفاقية
وهذه املرونة تسمح .  االتفاقية ذااشأن تعديل املرفقات أكثر مرونة من القواعد املنظِّمة لتعديل

لألطراف بتعديل أو تغيري تدابري الرقابة املنصوص عليها يف املرفقات بأسهل من تعديل تدابري الرقابة 
  .املنصوص عليها يف منت االتفاقية

 يكون لزِمة قانوناً واليتة احلديثة املتعددة األطراف واملُويف الواقع، فإن مجيع االتفاقات البيئي  - ١٢
تطبيقها على نطاق عاملي، مبا يف ذلك مجيع االتفاقيات اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات، تستخدم 

إذ جيوز أن تقتصر املرفقات على . ذيلة مبرفقات بدرجات متفاوتةاخليار اخلاص بتدابري الرقابة املُ
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ويف بعض احلاالت، ميكن . منت االتفاقيةاملعلومات التقنية اليت تستكمل تدابري الرقابة املنصوص عليها يف 
أن تتضمن مرفقات االتفاقية أحكاماً أساسية تزيد من قوة تدابري الرقابة املبينة يف االتفاقية ذاا أو 

  .تفصلها
ويف بعض احلاالت تكون تدابري الرقابة مفصلة متاماً يف منت االتفاقية، بينما تتضمن املرفقات   - ١٣

ومن . اليت ختضع لتدابري الرقابة) أو أنواع تلك املواد(واصفات التقنية واملواد احملددة التقنية قائمة بامل
واتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة  ،اتفاقية بازلأمثلة ذلك النهج 

املتعلقة بتطبيق واتفاقية روتردام  ،بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونل مونتريال ، وبروتوكولالنقراض
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة  لم على مواد كيميائيةإجراء املوافقة املسبقة عن ع

يستخدم هذا النهج عندما يكون من املمكن جتميع املواد أو املنتجات أو العمليات  وكثرياً ما. الدولية
 فئات واسعة ميكن تنظيمها حتت تدابري رقابة املختلفة اخلاضعة التفاق بيئي متعدد األطراف ضمن

  .مشتركة
ويف هذه احلاالت يتم التعبري عن تدابري . ويف حاالت أخرى، تستخدم املرفقات املوضوعية  - ١٤

وهكذا، . ما مث يعرب عنها مبزيد من التفصيل يف املرفقات  حد الرقابة يف االتفاقية ذاا بألفاظ موجزة إىل
وقد يكون هذا النهج . تقتصر على املواصفات التقنية ام الرقابة األساسية والتتضمن املرفقات أحك

ووضع تدابري . مفيداً عندما تكون تدابري الرقابة معقدة ومفصلة وعندما تتفاوت طبقاً للمادة أو نوعها
ثقلة بالتفاصيل، م الرقابة التفصيلية والتقنية يف املرفقات ميكن أن يساعد يف اإلبقاء على االتفاقية ذاا غري

وعالوة على . وضع االلتزامات األساسية يف االتفاقية ذاا وبذلك ميكن اإلبقاء على وضوحها، مع
ذلك، فإن ذلك يسمح بتعديل تفاصيل تدابري الرقابة املدرجة يف املرفقات أو ضبطها مبزيد من السهولة 

  .عما إذا كانت مدرجة يف االتفاقية ذاا
 ركبات توضح هذا النهج يف املرفق ألف، اجلزء الثاين، التدابري اخلاصة باملوملاستكهواتفاقية   - ١٥

ففي . يت. دي. ، ويف املرفق باء، اجلزء الثاين، التدابري اخلاصة بالــ ديالكلورة متعدد الفينيل ثنائية
طراف احلالتني تتجاوز املرفقات عرض املواصفات التقنية وتتضمن تفاصيل مهمة حول كيفية قيام األ

وخبالف جمموعة املواد والنفايات . ، والتقيد ا٦ و٣ بتنفيذ تدابري الرقابة ذات الصلة املبينة يف املادتني
الكيميائية، فإن املرفقات من الثاين إىل التاسع يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تتضمن تفاصل 

  .ة بتدابري الرقابة املنصوص عليها يف االتفاقيةإضافية مهمة بشأن التدابري، واآلليات واملتطلبات اخلاص
أو /يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وتكشف   - ١٦

ذيلة مبرفقات موضوعية، ف يف شأن ج تدابري الرقابة املُ عن اختالمن التصحر، وخباصة يف أفريقيا
والكارييب فيذ اإلقليمي تنطبق على أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية حيث تتضمن أربعة مرفقات للتن

هجاً نوعية إقليمية تفصيلية تتناول التصحر، وإن كانت ن مرفقكل  نويتضم. ومشال البحر املتوسط
هذا ويعد ). يتعلق باملساعدات املالية والتقنية  وخصوصاً يف ما(تنطبق على مجيع األطراف يف االتفاقية 

النهج طريقة مالئمة للتعامل مع ظاهرة التصحر اليت ختتلف أسباا وآثارها يف األقاليم اجلغرافية 
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يكون هذا النهج مناسباً للتعامل مع التحديات العاملية اليت  وعلى النقيض من ذلك، رمبا ال. املختلفة
  .غريها تنفرد ا أقاليم جغرافية دون ميثلها الزئبق، حيث ال

ي اتفاقية بشأن الزئبق تقوم على تدابري للرقابة مذيلة مبرفقات ميكن أن يكون هيكلها كما وأ  - ١٧
  :يلي

  :منت االتفاقية، ويشمل  )أ(
  الديباجة؛  ‘١’
  أحكام متهيدية؛  ‘٢’
املشار إليها يف مقرر ذلك التدابري  يف تدابري الرقابة اليت تتناول الزئبق، مبا  ‘٣’

  ؛٢٧ ، الفقرة٢٥/٥جملس اإلدارة 
األحكام املتصلة بالتنفيذ، مبا يف ذلك املساعدات التقنية واملالية والتقيد   ‘٤’

  باالتفاقية؛
  أحكام خاصة باملؤسسات؛  ‘٥’
  ؛)مثل تسوية املنازعات واملسؤولية القانونية(أحكام أخرى   ‘٦’
  األحكام املتصلة بزيادة تطوير الصك؛  ‘٧’
  أحكام ختامية؛  ‘٨’

وبالنسبة . ل متطلبات تدابري الرقابة املبينة يف منت االتفاقيةوتتضمن املرفقات تفصي  )ب(
لكل جمال من جماالت األولوية اخلاصة بالزئبق، ميكن أيضاً أن تشمل مرفقات تتضمن بعض أو كل 

  :يلي  ما
  املواصفات التقنية؛  ‘١’
  إىل ذلك؛ أمساء املنتجات، والعمليات واملصادر، وما  ‘٢’
وتقديرية خاصة بتنفيذ تدابري الرقابة، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية إلزامية   ‘٣’

  .اجلداول الزمنية وتدابري املرونة، حيثما يكون ذلك مناسباً
ومن مزايا هذه اخليار اخلاص بالزئبق أنه يسمح بكتابة تدابري الرقابة املنصوص عليها يف منت   - ١٨

 على التفاصيل التقنية والتنفيذية االتفاقية بوضوح وإجياز، مع التركيز على النتائج املرجوة وليس
  .وميكن إدراج هذه التفاصيل، عند احلاجة، يف املرفقات. واإلجرائية

وأي اتفاقية تستخدم هذا النهج ميكن تعديلها مبا يتفق مع الظروف املتغرية أو االحتياجات   - ١٩
  :املستجدة باتباع اإلجراءات التالية، اليت ينص عليها يف االتفاقية

تعتمد بتوافق اآلراء أو طبقاً لقاعدة أغلبية الثلثني؛ وملا : تعديالت على االتفاقيةال  )أ(
كانت االتفاقية املعدلة تصبح اتفاقاً جديداً، تنطبق التعديالت اليت جيري إدخاهلا على االتفاقية فقط على 

  األطراف اليت تصدق عليها أو تقبلها أو تنضم إليها؛
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تعتمد بتوافق اآلراء أو طبقاً لقاعدة أغلبية الثلثني؛ وعند : التعديالت على املرفقات  )ب(
اعتمادها بتوافق اآلراء؛ وميكن تطبيقها تلقائياً على مجيع األطراف أو ميكن أن يكون هناك نص يقضي 

. من الوقتبأن خيتار الطرف بني املوافقة أو الرفض بأن يخطر جهة اإليداع بذلك خالل فترة حمددة 
التصويت  وأقة حلسااغلبية ألابقاعدة التصويت ب حاتتنقيلاويف حالة بروتوكول مونتريال، تعتمد 

  )١٠(باألغلبية املزدوجة، وتكون التعديالت ملزِمة جلميع األطراف، دون إتاحة فرصة االختيار؛
ويت بأغلبية الثلثني؛ تعتمد بتوافق اآلراء أو طبقاً لقاعدة التص: املرفقات اجلديدة  )ج(

وميكن تطبيقها تلقائياً على مجيع األطراف أو ميكن أن يكون هناك نص يقضي بأن خيتار الطرف بني 
  .املوافقة أو الرفض بأن يخطر جهة اإليداع بذلك خالل فترة حمددة من الوقت

  اتفاقية مذيلة بربوتوكوالت  - اءب
وكوالت، ميكن أن تتضمن االتفاقية اهليكل العام األساسي ذيلة بربوتيف حالة خيار االتفاقية املُ  - ٢٠

وتوضع تدابري الرقابة بدالً . سبق يف الفصل األول مع إدراج عدد قليل من تدابري الرقابة  ما املنوه عنه يف
من ذلك يف بروتوكوالت منفصلة مرفقة باالتفاقية، وميكن اعتماد الربوتوكوالت يف نفس وقت اعتماد 

وتكون االتفاقية وكل بروتوكول من الربوتوكوالت . بعد دخول االتفاقية مرحلة النفاذاالتفاقية أو 
تكون األطراف يف االتفاقية مطالبة بالتوقيع  املرفقة ا مبثابة معاهدات متميزة من الناحية القانونية؛ وال

 تعتمد االتفاقية أن ويف الواقع، ميكن للدول اليت. على أي بروتوكول أو التصديق عليه أو االنضمام إليه
تنص على أن الدول األخرى اليت ليست أطرافاً يف االتفاقية ميكنها، مع ذلك، أن تكون أطرافاً يف 

  )١١(.الربوتوكوالت
ومن األمثلة البارزة على اخليار اخلاص باتفاقية مذيلة بربوتوكوالت اتفاقية األمم املتحدة   - ٢١

كيوتو املنبثق عنها، واتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول 
التلوث اجلوي بعيد املدى عرب ورمبا كان أحد األمثلة اخلالصة اتفاقية . وبروتوكول مونتريال املنبثق عنها

تتضمن االتفاقية ذاا أي تدابري أساسية للرقابة، حيث وضعت هذه التدابري يف مثانية  إذ ال: احلدود
ركبات املعادن الثقيلة، والكربيت، واملُوالت تتناول األوزون، وامللوثات العضوية الثابتة، وبروتوك

وتشترك هذه الربوتوكوالت يف . العضوية املتطايرة، وأكاسيد النيتروجني، والتمويل والرصد والتقييم
  .التفاقيةهيكل واحد وتستفيد مجيعها من الس التنفيذي لالتفاقية، وجلنة التنفيذ وأمانة ا

                                                   
  .٩-٢راجع بروتوكول مونتريال، املادة   )١٠(
ىل العدالة يف لجوء إنع القرار وال إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صوصولال على سبيل املثال، اتفاقية ظرأن  )١١(

 ٢٤ ، وبروتوكول كييف بشأن تسجيل إطالق امللوثات ونقلها، املادة)١٩٩٨) (اتفاقية آرهوس (املسائل البيئية
 ظرأنو؛ )للتوقيع عليه" أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة"الذي جاء فيه أن الربوتوكول مفتوح ) (٢٠٠٣(

 ٩  ختياري املرفق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، املادةأيضاً الربوتوكول اال
  ").الذي جاء فيه أن الربوتوكول مفتوح أمام أي دولة تكون طرفاً يف االتفاقية أو وقعت عليها) (٢٠٠٠ (١ فقرةال
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أوالمها، أنه . ذيلة بربوتوكوالت بطريقتني ميكن استخدام ج االتفاقية املُويف سياق الزئبق،  - ٢٢
تتضمن أي تدابري  ميكن وضع اتفاقية أساسية تقوم على اهليكل العام املبني يف الفصل األول ولكنها ال

حكام متهيدية، وأحكام متصلة بالتنفيذ، وأحكام وهكذا، ميكن أن تتضمن االتفاقية ديباجة، وأ. للرقابة
. خاصة بإنشاء املؤسسات املنبثقة عن املعاهدة، وأحكام متصلة بزيادة تطوير الصك، وأحكام ختامية

ويف هذه احلالة، توضع تدابري الرقابة على الزئبق يف بروتوكول منفصل ميكن اعتماده يف نفس وقت 
. ذيلة مبرفقاتابة املُرقالتدابري للربوتوكول نفسه على هيكل القائم وميكن أن يقوم ا. اعتماد االتفاقية

وامليزة الرئيسية هلذا اخليار هي أنه ميكن استخدامه كإطار للتعامل مع الزئبق، ورمبا يف مرحلة الحقة، 
 ولن تتعرض املذكرة احلالية ملناقشة هذه الفكرة ألا تقتصر على. تضاف إليه مواد أخرى خبالف الزئبق

  .مناقشة اخليارات اهليكلية يف سياق الزئبق فقط
لجنة التفاوض احلكومية ويف الطريقة الثانية اليت ميكن أن يستخدم فيها هذا اخليار، ميكن ل  - ٢٣

أن تضع اتفاقية أساسية مماثلة لتلك اليت سبق احلديث عنها تواً ولكنها تطبق على الزئبق فقط الدولية 
ويف هذه احلالة، توضع التدابري األخرى للرقابة على الزئبق يف . بةوتتضمن بعض تدابري الرقا

وعلى سبيل املثال، ميكن تناول انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي يف بروتوكول . بروتوكوالت منفصلة
وميكن تطبيق هذا النهج إذا رأى املفاوضون أن تدابري الرقابة على أولوية أو أكثر يف جمال . منفصل

ومن . يدة التعقيد أو أن من العملي وضعها واعتمادها كجزء من اتفاقية الزئبق األساسيةالزئبق شد
العيوب املترتبة على تقسيم تدابري الرقابة بني االتفاقية األساسية وبرتوكوالت مفصلة ذه الطريقة أن 

راف خمتلفة، ذلك ميكن أن يسفر عن جتزئة نظام التعامل مع الزئبق، حبيث تكون للصكوك املختلفة أط
  .معلوم يف املستقبل أو عدم التعامل مع بعض أولويات الزئبق إىل أن حيني وقت غري

وأي اتفاقية بشأن الزئبق تقوم على اتفاقية أساسية مذيلة مبرفقات ميكن أن يكون هيكلها كما   - ٢٤
  :يلي

  :منت االتفاقية، ويشمل  )أ(
  الديباجة؛  ‘١’
  أحكام متهيدية؛  ‘٢’
املشار إليها يف مقرر جملس ذلك التدابري   يف مبالرقابة على الزئبق، تدابري ا  ‘٣’

  ؛٢٧ ، الفقرة٢٥/٥اإلدارة 
األحكام املتصلة بالتنفيذ، مبا يف ذلك املساعدات التقنية واملالية واالمتثال   ‘٤’

  ؛)وميكن تناول هذه األمور يف بروتوكول أو أكثر(
  أحكام خاصة باملؤسسات؛  ‘٥’
مثل تسوية املنازعات واملسؤولية القانونية، وميكن التعامل (أحكام أخرى   ‘٦’

  ؛)بروتوكول أو أكثر معها أيضاً يف
  األحكام املتصلة بزيادة تطوير الصك، مبا يف ذلك اعتماد بروتوكوالت؛  ‘٧’
  أحكام ختامية؛  ‘٨’
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  مرفقات توضح متطلبات تدابري الرقابة املبنية يف منت االتفاقية؛  )ب(
وملا . يتم التعامل معها يف االتفاقية ذاا تناول جوانب الزئبق اليت ملبرتوكوالت ت  )ج(

كان كل بروتوكول سيكون مبثابة معاهدة متميزة من الناحية القانونية، فإنه ميكن أن يتضمن أيضاً 
  .بعض أو كل اهلياكل واألحكام األساسية املبينة يف الفصل األول

 بربوتوكوالت، ميكن لألطراف يف الصك اخلاص بالزئبق أن ذيلةويف حالة خيار االتفاقية املُ  - ٢٥
تتكيف مع الظروف املتغرية أو االحتياجات املستجدة باتباع اإلجراءات املتصلة بتعديالت االتفاقية، 

ويف ما . ١٩ وتعديالت املرفقات واعتماد مرفقات جديدة مثل تلك اليت سبقت مناقشتها يف الفقرة
  : لألطراف أيضاً تطبيق اإلجراءات التاليةيتصل بالربوتوكوالت، ميكن

ميكن لألطراف اعتماد بروتوكوالت جديدة مرفقة باالتفاقية تكون ملزِمة فقط   )أ(
  ق عليها أو تقبلها أو تنضم إليها؛للدول اليت تصد

إن (ميكن لألطراف تعديل الربتوكوالت احلالية، مبا يف ذلك مرفقات الربوتوكوالت   )ب(
وميكن . ١٩  فها مبا يتفق مع الربوتوكول من خالل إجراءات مثل تلك املبينة يف الفقرةأو تكيي) وجِدت

  .النص على اإلجراءات النوعية يف االتفاقية أو يف الربوتوكوالت

  االتفاق الشامل  - جيم
يف حالة هذا اخليار، ميكن التفاوض يف اتفاقات أساسية منفردة واعتمادها كحزمة حتت اتفاق   - ٢٦

يتضمن تدابري للرقابة أو أي أحكام أساسية  يكون االتفاق الشامل موجزاً وحمكماً، حبيث الو. شامل
ويف هذه احلالة، توضع األحكام األساسية وتدابري الرقابة يف املرفقات، اليت ميكن أن تكون مبثابة . أخرى

واملرفقات كحزمة، ويعتمد االتفاق الشامل . اتفاقات كاملة، يتألف كل منها من جزء متميز أو أكثر
وتعد اتفاق مراكش اخلاص بإنشاء منظمة التجارة العاملية من . ينفصل أي جزء عن اآلخر حبيث ال

  )١٢(.األمثلة البارزة على اتفاق شامل
وعلى الرغم من أن اتفاق مراكش، مبا يف ذلك جمموعة املرفقات املنبثقة عنه، شديدة التعقيد،   - ٢٧

وعادة يكون االتفاق الشامل مفيداً عندما . كون مناسباً يف حالة الزئبقفإن اخليار الذي يوضحه قد ي
يكون بعض أو كل تدابري الرقابة املطلوبة للتعامل مع مسألة معينة معقدة وسيتم التعبري عنها بقدر كبري 

 إجراءات من التفاصيل وعندما تكون الفئات املختلفة لتدابري الرقابة إما مما يربر اتباع نهج أو هياكل أو
  .خمتلفة، أو تتطلب وضع مرفقات أو جداول زمنية أو مالحق خاصة ا

ذيلة بربوتوكوالت هو أن تفاق الشامل وج االتفاقية املُواالختالف الرئيسي بني ج اال  - ٢٨
االتفاق الشامل برمته، مبا يف ذلك مجيع املرفقات، يتم اعتمادها كحزمة يف نفس الوقت، بينما كثرياً 

واالختالف الرئيسي لدى مقارنة . توضع االتفاقية وبروتوكوالا ويعتمد كل منها يف وقت منفصل  ما

                                                   
  االتفاقات واألدوات القانونية،تعد: " من املادة الثانية من اتفاق مراكش صراحة على ما يلي٢ تنص الفقرة  )١٢(

  ."جلميع األعضاء وهي ملزمة. جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية ٣و، ٢، ١املقترنة باالتفاقية، والواردة يف املالحق 
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يتضمن  لشامل الج االتفاق الشامل بالنهج القائم على تدابري للرقابة مذيلة مبرفقات هو أن االتفاق ا
ا األحكام اخلاصة باملساعدات املالية أم. ، ألن هذه التدابري توضع يف املرفقات فقطأي تدبري للرقابة

 أيضاً إضافتها كمرفقات، تملحملاواالمتثال، ففي حالة االنتهاء من وضعها متاماً واملوافقة عليها، فمن 
  .ذيلة مبرفقات القائم على تدابري الرقابة املُبينما توجد عادة يف االتفاقية ذاا يف حالة النهج

  :اصة بالزئبق تكون يف شكل اتفاق شامل اهليكل التايلوميكن أن تأخذ أي اتفاقية خ  - ٢٩
  :، يتضمن)االتفاق الشامل(منت رئيسي حمدود   )أ(

  الديباجة؛  ‘١’
  أحكام متهيدية؛  ‘٢’
  بعض األحكام املتصلة بالتنفيذ؛  ‘٣’
  أحكام خاصة باملؤسسات  ‘٤’
  األحكام املتصلة بزيادة تطوير الصك؛  ‘٥’
  أحكام ختامية؛  ‘٦’

-)ب( ٢٧نفصلة تتضمن واحداً أو أكثر من األحكام املبينة يف الفقرات مرفقات م  )ب(
  :، وميكن أن تتضمن هذه املرفقات أيضاً األحكام املتصلة مبا يلي٢٥/٥من مقرر جملس اإلدارة ) و(

  بناء القدرات واملساعدات التقنية واملالية؛  ‘١’
  االمتثال؛  ‘٢’
  ولية القانونية؛مسائل أخرى، مثل تسوية املنازعات واملسؤ  ‘٣’
إنشاء األجهزة الفرعية املتخصصة، مثل اللجان التقنية وصناديق املساعدات   ‘٤’

  واملالية؛ التقنية
  .زيادة تطوير املرفقات  ‘٥’

وميكن أن يتضمن كل مرفق خاص مبسألة معينة، املرفقات، أو اجلداول الزمنية، أو املالحق اخلاصة به، 
  .مقتضى احلال  حسب
 خيار االتفاق الشامل، ميكن لألطراف تعديل االتفاق مبا يتفق مع الظروف املتغرية ويف حالة  - ٣٠

وميكن النص على . ١٩ أو االحتياجات املستجدة من خالل اإلجراءات املبينة أعاله يف الفقرة
  .اإلجراءات النوعية يف االتفاق الشامل وتنطبق على مجيع املرفقات مفردة، حسب مقتضى احلال
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  املرفق
  راف املشار إليها يف هذه املذكرةتفاقيات املتعددة األطاال

  ،)٢٠٠٠(عرب احلدود والتخلص منها  النفايات اخلطرة بشأن التحكم يف نقلاتفاقية بازل 
http://www.basel.int/text/documents.html  

  )١٩٨٩ (تفاقية التنوع البيولوجيسالمة األحيائية التابع ال بشأن الانتاخياركبروتوكول 
http://www.cbd.int/biosafety/protocol.shtml  

  ،)١٩٩٨ (ىل العدالة يف املسائل البيئيةلجوء إ إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار والوصولالاتفاقية 
http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf.  

  .http://www.cbd.int/convention/convention.shtml، )١٩٩٢ (اتفاقية التنوع البيولوجي
  ،)١٩٧٣بعد تعديلها يف  ( املعرضة لالنقراضالربية بأنواع احليوانات والنباتات الدويلاتفاقية االجتار 

http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml  
  ،)١٩٩٢ (هاالكيميائية وتدمري األسلحةستحداث وإنتاج وتكديس واستخدام اتفاقية حظر ا

http://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/download-the-cwc/.  
  ،)١٩٩٧ (ها وتدمريلألفراداملضادة  لغام األونقلاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج 

http://www.un.org/millennium/law/xxvi-22.htm  
 إىل املعلومات واملشاركة وصولالاتفاقية ، املرفق ب امللوثات ونقلهاإطالقبروتوكول كييف بشأن تسجيل 

  ،)٢٠٠٣ (ىل العدالة يف املسائل البيئيةلجوء إقرار والالعامة يف صنع ال
http://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/prtrtext.htm.  

  ،)١٩٩٧( األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ باتفاقيةبروتوكول كيوتو املرفق 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.  

  .http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf ،)١٩٩٤ (العامليةاتفاق مراكش بإنشاء منظمة التجارة 
  ،)٢٠٠٠ (بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة الطفلالربوتوكول االختياري املرفق باتفاقية حقوق 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm  
ومبيدات آفات معينة  لم على مواد كيميائية إجراء املوافقة املسبقة عن عبتطبيقاملتعلقة  اتفاقية روتردام

  ،)١٩٩٨ (خطرة متداولة يف التجارة الدولية
http://www.pic.int/home.php?type=t&id=49&sid=16  

  ،)٢٠٠١ (امللوثات العضوية الثابتة أنبش استكهوملاتفاقية 
http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf  

  ،)١٩٩٤ (اصة يف أفريقياأو من التصحر، وخب/ والشديد من اجلفاف تعاينيف البلدان اليت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php.  

  ،)١٩٨٢( لبحارالقانون ملتحدة مم األاية قفاتا
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm  

   ،)١٩٩٢(اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf  
  ،)٢٠٠٣ (اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ

http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html.  
__________  
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