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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  لزئبق باةاملعني
  ٢٠٠٩ وبرأكت/تشرين األول ٢٣ - ١٩، بانكوك

  ∗ من جدول األعمال املؤقت)أ (٤البند 

التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية من 
اجلدول :  بشأن الزئبقأجل إعداد صك عاملي ملزم قانونياً

  الزمين لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وتنظيم

أن الزئبق، مبا يف  بش وضع صك عاملي ملزم قانونياً أجلنماجلدول الزمين للمفاوضات 
  حمددةذلك العوامل اليت قد تؤثر على توقيت النظر يف أحكام

  مذكرة من األمانة

، إىل املدير التنفيذي أن ٢٥/٥طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبقتضى مقرره   - ١
بشأن الزئبق، على أن  يعقد جلنة تفاوض حكومية دولية تتمثل واليتها يف إعداد صك عاملي ملزم قانونياً

 مستهدفة االنتهاء منه قبل الدورة العادية السابعة والعشرين لس ٢٠١٠تبدأ عملها يف عام 
ووافق جملس اإلدارة كذلك على أنه ينبغي للجنة . ٢٠١٣املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف عام /اإلدارة

، وعلى أنه ينبغي  احملددة من األحكام، يشمل عدداًأن تستحدث جاً شامالً ومناسباً بشأن الزئبق
  . حمددةللجنة أن تنظر يف قضايا

 إىل جنب مع العوامل اليت قد  للمفاوضات، جنباً مقترحاً زمنياًتطرح املذكرة احلالية جدوالً  - ٢
  .تكون هامة يف تقرير ترتيب النظر يف األحكام احملددة يف املقرر
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  قترحعدد الدورات واجلدول الزمين امل  -أوالً 
. عدد الدورات اليت تعقدها جلنة التفاوض احلكومية الدولية حتديداً ل٢٥/٥ املقرر  يتضمنمل  - ٣

 إىل اخلربات املكتسبة من التفاوض حول صكوك مماثلة ملزمة قانونياً، أن األمر ومن رأي األمانة، استناداً
  .نيسيتطلب عقد مخس دورات تفاوضية يعقبها اجتماع ملؤمتر مندوبني مفوض

  :وتقترح األمانة اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورات اللجنة  - ٤
  ؛٢٠١٠يونيه /الدورة األوىل يف حزيران  )أ(
  ؛٢٠١١يناير /الدورة الثانية يف كانون الثاين  )ب(
  ؛٢٠١١أكتوبر /الدورة الثالثة يف تشرين األول  )ج(
  ؛٢٠١٢يونيه /الدورة الرابعة يف حزيران  )د(
  .٢٠١٣يناير / الثاينمسة يف كانونالدورة اخلا  )ه(

ويف حني يسمح اجلدول الزمين بفترات فيما بني الدورات إلعداد الوثائق أو التقارير أو   - ٥
الدراسات اليت تطلبها اللجنة، فإن حتديد جدول مواعيد للدورات يفي دف استكمال املفاوضات قبل 

فسيكون هناك وقت حمدود .  عصياًورة أمراًالدورة السابعة والعشرين لس اإلدارة سيكون بالضر
. متاح للمشاورات بني احلكومات وفيما بينها يف الفترة الفاصلة بني الدورات للبت يف القضايا املعلقة

ويتجنب اجلدول الزمين، بقدر ما هو ممكن عملياً، حتديد مواعيد للدورات أثناء مواسم اإلجازات 
املفوضني الذي سيفتح االتفاق للتوقيع يف النصف الثاين من عام وسيعقد اجتماع املندوبني . الرئيسية
٢٠١٣.  

وقد عرضت حكومة السويد استضافة الدورة األوىل، وقد مت تلقي عرض مؤقت باستضافة   - ٦
وجيدر . ومل يتم تلقي أي عروض إضافية باستضافة الدورات الالحقة حىت احلني. الدورة الثانية

ي البلد املضيف ألي دورة من هذه الدورات أي تكاليف إضافية يتم باملالحظة أنه يتوقع أن يغط
وسيتطلب األمر متويالً مجا للتحضري . تكبدها عندما جتتمع اللجنة خارج موقع عمل لألمم املتحدة

للدورات املعتزمة وتنفيذها، مبا يف ذلك تكاليف الترتيبات اللوجستية للدورات والدراسات أو 
وستنظر األمانة بعني التقدير إىل أي تلميحات بقرب وصول . يت تطلبها اللجنةاملعلومات اإلضافية ال

  .دعم متويلي

  األحكام الرئيسية والعوامل اليت قد تؤثر على توقيت النظر فيها  -ثانياً 
 أنه ينبغي استحداث ج شامل ومناسب إزاء الزئبق، ٢٥/٥حدد جملس اإلدارة مبوجب املقرر   - ٧

  :يشمل أحكاماً بشأن
  حتديد أهداف الصك؛  )أ(
  خفض إمدادات الزئبق وتعزيز القدرة على ختزينه بصورة سليمة بيئياً؛  )ب(
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  خفض الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليات؛  )ج(
  خفض التجارة الدولية يف الزئبق؛  )د(
  خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي؛  )ه(
  ة املواقع امللوثة؛التصدي للنفايات امللوثة بالزئبق ومعاجل  )و(
  زيادة املعرفة عن طريق التوعية وتبادل املعلومات العلمية؛  )ز(
حتديد ترتيبات لبناء القدرات واملساعدة التقنية واملالية، مع االعتراف بأن قدرة   )ح(

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على تنفيذ بعض االلتزامات القانونية بفعالية يف 
  واملالية املالئمة؛اً يعتمد على توافر بناء القدرات واملساعدة التقنية ي.إطار صك ملزم قانون

  .تناول االمتثال  )ط(
  :كما وافق جملس اإلدارة على أنه ينبغي للجنة، لدى وضع الصك، أن تنظر يف القضايا التالية  - ٨

املرونة حبيث تسمح بعض األحكام للبلدان بأن تعتمد على تقديرها يف   )أ(
  التزاماا؛  تنفيذ

ح بوجود فترات انتقال ومراحل تنفيذ نهج تالئم خصوصيات قطاعات معينة مبا يسم  )ب(
  لإلجراءات املقترحة حسب االقتضاء؛

التوافر التقين واالقتصادي ملنتجات وعمليات إنتاج بديلة خالية من الزئبق، مع   )ج(
توجد هلا بدائل مالئمة، وتيسري اإلدارة السليمة بيئياً   التسليم باحلاجة إىل التجارة يف منتجات أساسية ال

  للزئبق؛
احلاجة إىل حتقيق التعاون والتنسيق وجتنب االزدواجية غري الضرورية يف األعمال   )د(

  املقترحة مع األحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاقات وعمليات دولية أخرى؛
حتديد أولويات املصادر املختلفة إلطالقات الزئبق الختاذ إجراء بشأا، مع مراعاة   )ه(

  ن اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال إىل حتقيق التنمية املستدامة؛حاجة البلدان النامية والبلدا
  األخرى؛ الفوائد املزدوجة واحملتملة لتدابري الرقابة التقليدية للتلوث والفوائد البيئية  )و(
  كفاءة تنظيم ترتيبات األمانة وتبسيطها؛  )ز(
طالقات الزئبق تدابري للتصدي لألخطار على الصحة البشرية والبيئة كنتيجة إل  )ح(

  البشرية املنشأ؛
أي جوانب أخرى تود جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تنظر فيها وتتعلق مبراقبة   )ط(

  .الزئبق
 أنواع مصادر إطالق  شىتإجراء دراسة عنوطلب جملس اإلدارة كذلك إىل املدير التنفيذي   - ٩

يم تكاليف يل وتقي حتلبغية احلاضر واملستقبل،  اجتاهات انبعاثات الزئبق يف الوقت، باإلضافة إىلالزئبق
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ويرد خمطط . لجنةالغرض توفري معلومات لعمل ب  وذلكوفعالية تكنولوجيات وتدابري الرقابة البديلة،
أويل للدراسة، اليت يستهدف منها أن تثري باملعلومات املناقشات حول األحكام اخلاصة باحلد من 

، لكي ينظر فيه الفريق UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/5يف الوثيقة انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، 
  .العامل

، أن ٢٥/٥وقد يرغب الفريق العامل، لدى النظر يف ترتيب مناقشة األحكام احملددة يف املقرر   - ١٠
  :يأخذ يف اعتباره العوامل التالية

عارف قد ترغب اللجنة، حيثما توجد جمموعة مستفيضة من امل: توافر املعارف  )أ(  
وقد يكون من الضروري، حيثما . املتعلقة حبكم ما، أن تنظر يف هذا احلكم يف وقت مبكر من مناقشاا

تكون املعلومات مفتقدة بشأن أحكام أخرى، تأخري النظر يف تلك األحكام إىل أن يتم مجع هذه 
  املعلومات وحتليلها؛

 عديدة من املناقشات لكفالة قد حيتاج عدد من األحكام إىل جوالت: تعقيد القضايا  )ب(  
وبالتايل، ينبغي أن يبدأ النظر يف تلك األحكام يف وقت مبكر من العملية . هاءوضع ج أمثل إزا

  التفاوضية؛
قد تكون بعض األحكام هامة على وجه اخلصوص : احلساسية أو األمهية النسبية  )ج(  

ام لكفالة ضطلع بنظر أويل يف تلك األحكوقد جيدر باللجنة أن ت.  حمددةبالنسبة موعات أو أقاليم
 يف وقت الحق إن تطلب الصلة، مع القيام بالنظر فيها بشكل أكثر تفصيالً ذات النظر يف مجيع القضايا

  األمر ذلك؛
يتصف عدد من األحكام اليت يتعني إدراجها يف الصك أو القضايا : القضايا الشاملة  )د(  

وقد يتطلب ذلك النظر فيها بشكل متكرر ومنتظم . بطابع شاملاليت يتعني على اللجنة أن تنظر فيها 
  .أثناء العملية التفاوضية لكفالة تضمينها يف كافة أجزاء نص االتفاق املقترح

  توصيات  -ثالثاً 
  :قد يرغب الفريق العامل يف أن  - ١١

  ينظر يف اجلدول الزمين املقترح للدورات؛  )أ(
  ى اجلدول الزمين بشأن النظر يف األحكام؛ينظر يف العوامل اليت قد تؤثر عل  )ب(
يطلب إىل األمانة، استناداً إىل مناقشاته، أن تعد مشروع عناصر وخيارات من أجل   )ج(

  . بشأن الزئبق لكي تنظر فيه اللجنة يف دورا األوىلنص الصك العاملي امللزم قانونياً

_____________  
 


