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 بإعدادالمعنية لجنة التفاوض الحكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 

  سةالساددورة ال
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧  -  ٣، بانكوك

  *من جدول األعمال املؤقت (ب) ٢البند 

  تنظيم العمل المسائل التنظيمية:

عالمي  إعداد صكالمعنية ب الحكومية الدوليةجنة التفاوض السادسة لل لدورةلسيناريو مذكرة 
  بشأن الزئبق ملزم قانوناً 
 الرئيس مذكرة من

العامة لعاتنا طتو  خططنا مع املكتب، اوربالتش هاداعدبإاليت قمت ، ةاحلاليالسيناريو  مذكرةحتدد   - ١
 اتفاقية األطراف يف ملؤمتر للدورة األوىلاملعنية بالتحضري احلكومية الدولية جنة التفاوض السادسة لل للدورة
 للدورةاإلعداد  يف من املشاركني اوغريه مساعدة األطراف املذكرة هوهذه  الغرض من. و الزئبق بشأن ميناماتا

 لالجتماع األولاألوىل يف اإلعداد رئيسية ال طواتاخلواختاذ  ناجحة، خامتةالتوصل إىل ا إمكانية على حنو يتيح لن
  .األطراف ملؤمتر
يف الفرتة  بالرتتيباتاملتعلق القرار  يف القضايا الواردة يف، السادس ايف اجتماعهوسوف تنظر اللجنة،   - ٢

أكتوبر تشرين األول/ ١١و ١٠يومي يف ، اليابان، كوماموتويف   عقودامل مؤمتر املفوضني اعليهاليت وافق  االنتقالية
٢٠١٣.  
  وشكلها الدورة السادسة توقيت

، ٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/ ٣ ،االثننيصباح من  ٠٠/١٠ساعة يف ال السادسة فتتح الدورةستُ   - ٣
كل  جلستني عامتني يف ونعتزم العمل .٢٠١٤نوفمرب تشرين الثاين/ ٧ ،اجلمعةمساء  ٠٠/١٨الساعة تتم يف وختُ 
يلزم عقد جلسات عامة  الأنه  نعتقديف اجللسات العامة. و  للمناقشات اً كافي  اً وقتذلك يتيح لنا  ونتوقع أن يوم،

  .الدورةهذه يف مسائية 

                                                      
* UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1. 
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التفصيلية ل اعمختصص لألالغداء  اتاسرتاحكانت  حيث الدورات السابقة، يفملا درجنا عليه  خالفاً و   - ٤
أن كن مي، أحداث جانبيةلتنظيم  فرصتتاح أن على ضرورة  قد وافقتف األخرى،ال أو األفرقة يف أفرقة االتص

يف التنفيذ.  ريبكتالحنو و  التصديق وحن اجلهود املبذولة إبرازيتم فيها من خالل العروض وتقاسم املعلومات، 
ا إذ ، األحداث اجلانبية يفما أمكن،  ملشاركةعلى ا، أشجعكمو  يف مسريتنا و  لنا مجيعاً مهمة  معلوماتتعكس أ

  .االتفاقية بدء نفاذحنو 
 قليميةاإلشاورات امل عقديف ، نوفمربتشرين الثاين/ ٢ ،حداألاستغالل يوم  نياملندوبطلب إىل يُ و   - ٥

ما توفري  متيوسوف . نوفمربتشرين الثاين/ ٣ ،يوم االثننيفتتاح الدورة الاستعدادًا  ةمكنامل يةاألقاليم واملناقشات
  .تورااملشاشات و ناقامل هذهإلجراء غرف االجتماعات يلزم من 

  مؤتمر المفوضين في ةتخذمررات المقال
بل هذا فحسب، ليس ، فتح باب التوقيع عليها يةناكأتاح إممما  االتفاقية،اعتمدنا  ملفوضنيا يف مؤمترو   - ٦

 عالقات عمل مع إقامةيف مبا يف ذلك  ،خالل الفرتة االنتقالية عملنا اليت ستوجه من القرارات عدداً نا اعتمد
  .املنظمات األخرى

 احلكومية الدولية جلنة التفاوضمن بينها أن تواصل تدابري  االنتقاليةلرتتيبات اباملتعلق  وحيدد القرار  - ٧
هذا ضوء على . و األطراف ملؤمترالجتماع األول عقد الو االتفاقية  بدء نفاذلالتحضريات  أن تركز علىعملها و 

احلكومية  جلنة التفاوض دعم عمل من مكنهمت همعاوضأ زالت الذين ال أعضاء املكتبسيستمر أيضًا  رارالق
متكنهم  ال الذينأولئك ليحلوا حمل  اجملموعات اإلقليمية همترشحمبن  نرحب مافي الدور، يف هذا الدولية

  أوضاعهم من املواصلة.
 املسائل اليت، مبا يف ذلك احلكومية الدولية التفاوضللجنة  طموحعمل برنامج  أيضاً  القراراتوحتدد   - ٨

 ذه املهام. بيد أن هالدورة السادسة يفعملنا  جوهرتشكل سوف اليت و حوهلا  تفاقيتعني علينا أن نسعى لال
نتمكن من معاجلة هذه  سوف نامن أن ةثقعلى وأنا  ،نفسها عليها يف االتفاقية اتفقنا اليتهي ذات املهام 

  .منسقة قةالقضايا بطري
  السادسة التحضير للدورة

للدورة  بعنايةضرورة أن تقوم الوفود بالتحضري  على يف الدورات السابقة للجنة، ، كدأيبأن أؤكد أود  - ٩
ا األمانة منضخم عدد معروضًا علينا ، سيكون لدورات السابقةخالفًا لو . السادسة . الوثائق اليت أعد

، والقضايا ته يف املستقبلمالياألطراف و  مؤمترقة بتسيري املتعل اإلدارية املسائل قيد النظر القضايا تشملسو 
قضايا االتفاقية و يف إطار الوطنية  املتعلقة باألنشطة التقنيةقضايا الو  االتفاقية، املتعلقة بأنشطة التشغيلية

ا أن  اليتعامة ال اتسياسال  بدء نفاذتعقب فرتة اليت من قبيل التمويل يف ال الرئيسيةعلى اجملاالت  تؤثرمن شأ
  .االتفاقية

ينبغي أن تلك القضايا اليت فهم واضح لبالدورة السادسة  إىلبقوة على احلضور  وأشجع مجيع األطراف  -  ١٠
 الوطينلقطرية احملددة على الصعيد ا واالحتياجات االتفاقيةمن نصوص ذات الصلة جزاء لأل فهماً أيضًا  تشمل

  معينة. هلياكل وعمليات
اقضايا خالفية  ليستفيها  النظر سيتعني علينا من القضايا اليتكثريًا عتقد أن  أو   -  ١١  ،وأنه يف حد ذا

االتفاقات البيئية املتعددة  ضمناملوجودة  األمثلة واهلياكل االعتبار أخذ بعنين أن ناميكن ،ابالنسبة للكثري منه
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بشكل  عملظلت تأن األمانة  وأنا أدرك. ية والنفاياتاملواد الكيميائجمموعة  يف حالياً اري تشغيلها اجل األطراف
روتردام واتفاقية  ،عرب احلدود النفايات اخلطرة والتخلص منها التحكم يف نقل بازل بشأن أمانة اتفاقية وثيق مع

ارة التج خطرة متداولة يفمبيدات آفات معينة على مواد كيميائية و  املوافقة املسبقة عن علم املتعلقة بتطبيق إجراء
اليت املقرتحات أن و ، مثل هذه األمثلةلديها اليت توجد ، العضوية الثابتة امللوثات بشأناتفاقية استكهومل و  ،الدولية
املعينة اخلصائص  اليت تعكس مع بعض التعديالت عمل قائمة على مناذجاجملاالت تستند هذه  يفت طرح
  .الزئبقبشأن  ميناماتاتفاقية ال

على وجه اخلصوص و  ،حيثما كان مناسباً  الوثائقسهام يف هذه إللأيضًا أخرى  منظمات وقد دعيت  -  ١٢
ن من أ، هذه القضايابالكثري من  فيما يتعلق آمل،فإنين  لذا. و البيئة العامليةأمانة مرفق الصحة العاملية و  منظمة

 تعديالت طفيفةإدخال  أو اقرتاح وثيقة االجتماعاليت صيغت يف  املقرتحاتبإقرار  إما املضي قدماً نتمكن من 
 إجراءات أويتعني أن توجد فيها  اجملاالت اليتعلى  اً حتديد ينطبقوهذا  .أساسية قضاياهناك  تعليها إذا كان

 الواليت  متطلبات االتفاقية تنفيذ مناألطراف حىت تتمكن  االتفاقية نفاذ أبدما يعندأشكال مطبقة على الواقع 
  .وقت مبكر اتفاق يف إىلفيها صل تو ن بد من أن

تستدعي  حيثو  التفكري، املزيد منتتطلب أن توىل  قضايا وثائق العملستتضمن ، االتويف بعض اجمل  -  ١٣
تزال  حيث ال أو مؤمتر األطراف لينظر فيها مقرتحاتأي إعداد  األطراف قبل دخالت منامل ملزيد منا اجةاحل

 من هذه القضاياأن نتمكن من معاجلة الكثري  أيضاً  آمل. و كتمل بعدتمل  هاولكنجارية  ةل تقنياعمأهناك 
الضرورية تقدمي التوجيهات و  ،حالياً املتوفرة  املعلومات أو اإلبالغ عن التقدم احملرز مع مراعاة، سرعأبصورة 
ا السابعة يفحىت تتمكن اللجنة  لألمانة أخرى  وثائقهناك و . املفصلةقرتحات املزيد من املمن النظر يف  دور
  .التقدم احملرز حىت اآلنبأن حتيط علماً من إىل أكثر  للجنةحتتاج هلا ا القد و ، غيةبالإ وظيفةذات 
املزيد من اليت قد يلزم فيها إجراء  العامةات قضايا السياس عدد من هناكرت، كما أش،  ولكن  -  ١٤

اآلراء قبل حماولة كافة  إلتاحة الفرصة لتجميع عامةال اتلساجليف  الوقتاملناقشات املفصلة وحتتاج إىل املزيد من 
ا وضع  على وجه اخلصوص تشمل هذهالتوصل إىل توافق يف اآلراء. و   عامة اتسياس إطاراجملاالت اليت مت 

  .بعض التفاصيلبشأن  للتفاوض الوقت الالزممل يتوفر لنا ولكن  ،من خالل املفاوضاتعريضة 
أي م اغتناعلى  أيضاً و قليمي، اإلوطين و على الصعيدين الإجراء املشاورات الالزمة على  بقوةكم وأشجع  -  ١٥
 كننا منأن مي للدورةاإلعداد اجليد . ومن شأن الوفود األخرىاملناطق و مع ما ترونه ضروريًا من  للتشاور فرصة

البنود اليت النظر يف  ،الدورة السادسةما أمكن يف  ،نكملأن يف آمل صادقًا و ، من التقدمقدر أكرب حتقيق 
اعلينا ض رَ عُ تُـ  اجتماعه األول.  األطراف يف إىل مؤمتر نابدور  إحالتهاحىت نتمكن من  ،مقرتحات مفصلة بشأ

 عن فضالً ، كثر صعوبةاأل بعض القضايا للنظر يف الدورة السابعةوهذا من شأنه أن يتيح لنا وقتًا إضافيًا يف 
  .يف تلك الدورة ألول مرةفيها  نظرنواليت سوف  املتعلقة باالنبعاثات اتالتوجيهمن قبيل ، تقنية كثراألالبنود 
اليت  األخرى والوثائقالغزيرة  املعلومات كماعتبار تضعوا يف أن على ، أشجعكم كما هو احلال دائماً و   -  ١٦

عام  تقدمي عرضب، يف الدورات السابقةدرجت ، كما األمانةستقوم و ها. وأثناء قبل عملية التفاوضلكم أتيحت 
 املنقحالنص  مشروعساسية من األقسام األلقضايا و إشارات لكيفية ارتباطها بامع  علوماتتلك املمستكمل ل

اليت  األخرى لوثائق اإلعالميةعلى اإلحاطة اجليدة با كم أيضاً أشجعو . UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/1)(أنظر 
 ربنامج األمملالتابعة  للبيئة املتحدة األمممجعية  اليت تقدمهاالوثائق اإلعالمية مبا يف ذلك  ،األمانةيحها تست

  .لعملنابالغة ذات أمهية تعترب بدروها ، واليت املتحدة للبيئة
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  هدف الدورة السادسة
االجتماع األول حنو دف الدورة السادسة إىل التحضري لبدء نفاذ االتفاقية وإلحراز تقدم ملموس   -  ١٧

فاق بشأن عدد من القضايا اليت سيكون لزاماً ملؤمتر األطراف، وعلى وجه اخلصوص من خالل التوصل إىل ات
على املؤمتر أن يتخذ قرارات بصددها يف دورته األوىل. وفضًال على ذلك، فإننا نأمل يف أن نتمكن من وضع 

األكثر صعوبة، واستغالل الفرصة اليت ستتيحها الدورة السابعة املفصلة و السياسات العامة  أطر لبعض قضايا
  نظر فيها.املرتقبة ملواصلة ال

  تنظيم عمل الدورة السادسة
ساعة  ٣٠وأثناء الدورة السادسة، يكون لدينا مخسة أيام إلجناز عملنا. وبينما يعطينا هذا عمليًا   -  ١٨

للجلسات العامة، أالحظ أن قدرًا معينًا من الوقت سيستغرق يف املسائل التنظيمية واإلدارية، وخصوصًا يف 
نكفل استغالل حىت دورة. وسيتعني علينا حتري قدر عال من الكفاءة يف مناقشاتنا اليومني األول واألخري من ال

أشجع املندوبني على اإلقبال على الدورة بقدر من املرونة  الوقت الضيق املتاح بالوجه األمثل. وهلذا فإنين
  وبالرتكيز على القضايا الرئيسية بدًال من االنغماس يف تعقيدات الصياغة.

مل أن منعن النظر يف النجاحات اليت حتققت منذ انعقاد مؤمتر املفوضني لكي آلدورة السادسة، وأثناء ا  -  ١٩
ا يف اإلجراءات اليت ال بد لنا من اختاذها  تعطينا فهمًا واضحًا للفرص اليت تتيحها لنا االتفاقية ولالسرتشاد 

تاحة الفرصة لعدد من أبرز الغتنام تلك الفرص. وهلذا فسوف خيصص وقت خالل املراسم االفتتاحية إل
ا أن توجه بدقة أكرب الرتكيز السياسي لعملنا. ولتحقيق هذه الغاية، فقد  املتكلمني لتقدمي رسائل رئيسية من شأ
دعوت إىل تقدمي بيانات رمسية تربز إجنازات كل من مجعية األمم املتحدة للبيئة، وعمل مرفق البيئة العاملية 

ية وبيانات من البلدان اليت أصبحت أطرافًا يف االتفاقية طوال الفرتة منذ اعتمادها وأنشطة مجعية الصحة العامل
  وفتح باب التوقيع عليها.

مل أن نتمكن من التعامل بكفاءة مع عناصر آ، فإنين وبغية استغالل وقتنا بأقصى قدر من الفعالية  -  ٢٠
قدم املالحظات بالقدر أن تُ على ا فإنين أشجع جدول األعمال اليت تتناول تنظيم العمل والبيانات العامة. ولذ

املمكن، على أساس إقليمي وليس من ِقبل فرادى احلكومات وغريها من املشاركني. وأرحب بأي مالحظات 
 ميقدعلى تافتتاحية تسلط الضوء على التقدم احملرز منذ مؤمتر املفوضني. ومرة أخرى كسبًا للوقت، أشجع 

، حىت تقوم بتحميلها على الشبكة الداخلية وسيمكننا إىل األمانة خرينآلاملشاركني االبيانات الوطنية، وبيانات 
  هذا النهج من االنتقال بسرعة إىل عملنا اجلوهري.

ذكر بأن كثرياً من البنود املدرجة على جدول األعمال تتضمن مقرتحات للنظر يف إمكانية أن وأود أن أ  -  ٢١
تتضمن تغيريات بديلة إن كانت لديكم مقرتحات متر األطراف العتمادها. فا إىل مؤ تقرها اللجنة ومن مث حتيله

طفيفة فإين أشجعكم على توفريها للمشاركني يف شكل ورقات غرفة اجتماعات يف أقرب التعديالت خالف ال
وقت ممكن حىت نتمكن من النظر يف القضايا املعنية يف نفس الوقت الذي ننظر فيه يف أي مقرتحات بديلة 

  .أخرى
  استخدام أفرقة أصغر

يكون من الضروري إحالة بعض القضايا إىل أفرقة أصغر من اءة إحراز التقدم يف مفاوضاتنا، قد ولكف  -  ٢٢
مل أن يكون استخدام هذه األفرقة يف أضيف نطاق ممكن آأجل النظر فيها مبزيد من التفصيل. ومع ذلك فإنين 
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أن تتم تسوية أي مسائل على وجه اخلصوص مل آو  .العامة حل أكرب قدر ممكن من هذه القضايا يف اجللساتو 
سياسات عامة بشأن أي قضايا يف اجللسات العامة مث بعدها ميكننا أن نستفيد من استخدام األفرقة األصغر من 

 .تضمينًا دقيقاً يف اجملموعات األكرب خذة خيارات السياسات العامة املتكفل تضمني املمثلني احلكوميني حىت ن
ا العامة.وبالط   بع، سُتعرض نتائج مداوالت األفرقة الصغرية على اللجنة للنظر فيها يف جلسا
جهها وفود كثرية يف تغطية طائفة واسعة من االتحديات اليت تو وشخصي، املكتب  ،وندرك متاماً   -  ٢٣

ذ القرارات بشأن اليت تعمل بصورة متزامنة. وسوف تتخألفرقة وسوف نسعى للحد من عدد ا ،املناقشات املتزامنة
ا بالتشاور مع املكتب، ولكن  يتم قاعدة ، يف النهاية، وكالقراراتيف اختاذ هذه األفرقة الالزمة وأوقات اجتماعا

  أثناء سري العمل خالل الدورة.
وسائل وقد عملت مع املكتب طوال فرتة ما بني الدورات يف التحضري للدورة السادسة، مبا يف ذلك   -  ٢٤

. ونأمل أن تتيح هلاتفية واالجتماعات العادية، وسيتواصل هذا التنسيق الوثيق قبل الدورة وأثناءهااالجتماعات ا
لألطراف يف جمرى تنفيذها  امسةالدورة السادسة فرصة إلحراز تقدم ملموس يف اجملاالت ذات األمهية احل

  لالتفاقية.
  النتائج المتوخاة من الدورة السادسة

خاة من الدورة السادسة يف التوصل إىل اتفاق بشأن عدد من القضايا اليت جيب املتو  جتتمثل النتائ  -  ٢٥
هذه تستلزم دورته األوىل، حىت ال يف عتمدها مؤمتر األطراف أن يحسمها قبل بدء نفاذ االتفاقية أو جيب 

طيب يف قضايا القضايا مزيدًا من النظر فيها يف الدورة السابعة. وباإلضافة إىل ذلك، يلزم أيضًا حتقيق تقدم 
  أخرى، وأن مل يتسن إكمال العمل بصددها يف الدورة السادسة.

من أن اللجنة سوف حتقق اهلدف الذي حددناه ألنفسنا من  على ثقة وحنن، املكتب وشخصي،  -  ٢٦
ومن أن نتمكن أيضاً، يف دورتنا السادسة، من إرساء األساس  ،حيث التحضري لالجتماع األول ملؤمتر األطراف

لالتفاقية من ِقبل مجيع األطراف. وإذا عاجلنا املهمة بروح املرونة والتعاون والعمل الحقاً و  ،الكامليذ املبكر و نفللت
  اجلاد فسيكون ذلك اهلدف قابًال للتحقيق.

يئة أنفسهم لنتمكن من إكمال عملنا بذات الروح. وإنين   -  ٢٧ ويف اخلتام، أحث مجيع املندوبني على 
  .٢٠١٤عكم مجيعاً مرة أخرى يف االجتماع السادس للجنة يف تشرين الثاين/نوفمرب أتطلع إىل العمل م

  فريناندو لوغريس
  الرئيس

___________  


