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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -  ٧استكهومل، 

 * من جدول األعمال املؤقت٤د البن
   ملزم قانوناً بشأن الزئبق عامليإعداد صك

لتآزر والتعاون والتنسيق املؤسسيان مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أوجه ا
 والسياسات البيئية ذات الصلة

  مذكرة من األمانة

  مقدمة

 التفاوض احلكومية الدولية عقد الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة  - ١
 واتفق الفريق يف ذلك ،٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٣إىل  ١٩ يف الفترة من كاجتماعاً يف بانكو

وقد .  يف دورا األوىل لتيسري عمل اللجنةاللجنةاالجتماع على قائمة معلومات تقدمها األمانة إىل 
ني مع ي بأوجه التآزر والتعاون والتنسيق املؤسسطُلب إىل األمانة، ضمن أمور أخرى، أن تعد مواد تتعلق
  .وقد أُعدت هذه املذكرة استجابة لذلك الطلب. االتفاقات املتعددة األطراف يف السياسات ذات الصلة

جمرد العمل املشترك والتعاون مع اتفاقات بيئية متعددة على مفهوم أوجه التآزر يقتصر  الو  - ٢
إذ أنه يفترض . تلك االتفاقات بل يذهب املفهوم إىل أبعد من ذلكأطراف أو استخدام أحكام حتتويها 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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مبعزل عن مما لو بذل أولئك املتعاونون تلك اجلهود كل عظم كون أتأن نتائج العمل التعاوين اجلماعي 
  .تنفيذالأي أن النتيجة هي التحسينات يف كفاءة وفعالية : اآلخر

تعددة األطراف أن ينهض حبماية صحة البشر والبيئة ومن شأن جناح تنفيذ االتفاقات البيئية امل  - ٣
بلوغ هدف يف الوصول إىل أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية ويف من املواد اخلطرة ويساعد البلدان 

ستخدام املواد الكيميائية وإنتاجها حبلول استحداث طرق الخطة تنفيذ جوهانسربج الرامية إىل 
ومن .  املعاكسة اخلطرية على الصحة البشرية والبيئةها أدىن حد من آثارالتقليل إىلتكفل  ٢٠٢٠ عام

  .وحتقيقها أن يساعد يف تعزيز جناح االتفاقات البيئية املتعددة األطرافشأن حتديد أوجه التآزر 

وتوجد فرص التآزر يف خمتلف املستويات، مبا يف ذلك أحكام االتفاقات البيئة املتعددة   - ٤
رات واإلجراءات اليت تتخذها اهليئات اإلدارية لتلك االتفاقات، والتعاون الدويل األطراف، واملقر

وميكن أن تشمل منافع حتديد أوجه التآزر . واإلجراءات الوطنية والترتيبات اليت تتخذها األمانات
  :وحتقيقها ما يلي

  جتنب التكرار يف أحكام االتفاقات ذات الصلة؛  )أ(  

رات فيما بني اهليئات اإلدارية لالتفاقات ذات الصلة واهليئات االتساق يف صنع القرا  )ب(  
  التقنية واملالية املرتبطة ا؛

  تنفيذ الربامج على املستوى الدويل؛ االتساق يف حتسني  )ج(  

  والتنسيق على املستوى الوطين؛االتساق حتسني   )د(  

  نات االتفاقات ذات الصلة؛اتساق وتوحيد الترتيبات املؤسسية واملتعلقة بامليزانية ألما  )ه(  

  . الفعالية الكاملة لالتفاقات ذات الصلةنيحتس  )و(  

وقد أقرت مبنافع التآزر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات   - ٥
والتخلص منها عرب احلدود واألطراف يف اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة  اخلطرة
م على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية عن عل املسبقة

ا مؤمترات فعقب مقررات أولية اختذ. يف اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة واألطراف
 قام فريق عامل مشترك خمصص لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بني ،األطراف يف االتفاقيات الثالث

وقد . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨تفاقيات الثالث بإعداد توصيات اعتمدا مؤمترات األطراف الثالث يف اال
 يف ، إندونيسيا،اتخذت تدابري أخرى يف االجتماعات االستثنائية املتزامنة لألطراف اليت عقدت يف بايل

ظرت تلك تزامنة نويف تلك االجتماعات االستثنائية امل. ٢٠١٠ فرباير/ شباط٢٤  إىل٢٢ الفترة من
 مسائل متصلة بالتعاون والتنسيق، مبا يف ذلك األنشطة املشتركة والوظائف اإلداريةيف املؤمترات 

ويرد تقرير  .املشتركة والدوائر املشتركة ومراجعة احلسابات املشتركة وتنسيق دورات امليزانية
على العنوان ، يتاح UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.1/8االجتماعات املتزامنة يف الوثيقة 

http://excops.unep.ch/documents/reports/r08e.pdf.  
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تقتضي  أن تدابري حتقيق التآزر الإىل  )١(، مع استثناءات معينة،ن اإلشارةاألمهية مبكومن ا  - ٦
تفاق وعادة ما تترك للهيئة اإلدارية لالتفاق وضع نص أي اداخل الضرورة أن تذكر بشكل حمدد 

 طابع ذاويف احلقيقة ميكن القول بأنه كلما كان نص املعاهدة . تفاصيلها أو تترك لتقدير اجلهة الوطنية
. أقل فرضية، زادت إمكانيات األطراف واهليئات اإلدارية والسكرتاريات يف استغالل أوجه التآزر

 لتحقيق النتائج يف أي اتفاق مقارنة باليت تفرض تدابري معينة ةباإلضافة إىل ذلك، فإن االلتزامات املوجه
  .ر على مجيع املستوياتقق قدراً أكرب من املرونة يف إجياد أوجه تآزحتلتحقيق تلك النتائج 

  أوجه التآزر والتعاون والتنسيق يف صك الزئبق  - ثانياً 

 الزئبق، فقد ناقشت احلكومات هالذي يشكل يالتحدمواجهة كيفية ولدى النظر يف   - ٧
باستفاضة خيارات من قبيل إدراج الزئبق كمادة إضافية يف إطار اتفاقية استكهومل، مبا يف ذلك يف 

 وتعديل اتفاقية بازل لكي تندرج فيها مسائل إضافية ،يف إطار اتفاقية استكهوملبروتوكول للزئبق 
وتقرر يف اية األمر أن النهج األكثر فعالية هو وضع صك جديد . تتصل باحلد من انبعاثات الزئبق

ر ملزم قانوناً للتحكم يف الزئبق ونتيجة لذلك اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة املقر
. ، الذي كلف مبوجبه جلنة التفاوض احلكومية الدولية بوضع صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق٢٥/٥

) د( ٢٨وعلى الرغم من أن جملس اإلدارة اختار بذلك وضع صك منفصل للزئبق، فقد دعا يف الفقرة 
لتعاون والتنسيق  جلنة التفاوض احلكومية الدولية إىل النظر يف احلاجة إىل حتقيق ا٢٥/٥من مقرره 

وجتنب االزدواجية غري الضرورية يف األعمال املقترحة مع األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقات 
من مقرره ) ز( ٢٨وباإلضافة إىل ذلك، وافق جملس اإلدارة، يف الفقرة . والعمليات الدولية األخرى

  . من أجل صك الزئبقعلى أن تنظر اللجنة يف كفاءة تنظيم ترتيبات األمانة وتبسيطها

، فقد ٢٥/٥  من املقرر٢٧ وضع األحكام املراد إدراجها يف اتفاق الزئبق، وفقاً للفقرةوعند   - ٨
تود جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تنظر يف مدى إمكانية إدراج األحكام املوجودة بالفعل يف 

فاقية بازل، على سبيل املثال، تتضمن فات. باإلشارة إليها يف صك الزئبق اجلديداالتفاقيات املربمة 
 مبا يف ذلك النفايات ، متصلة بنقل النفايات اخلطرة والتخلص السليم بيئياً منها عرب احلدوداًأحكام

 قوتتضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أحكاماً تتناول حر. احملتوية على الزئبق
 اليت تعدها األمانة املذكرةوستتضمن . الرئيسية النبعاثات الزئبقالوقود األحفوري، وهو من املصادر 
.  حتديداً لعدد من مثل هذه األحكام(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5) بشأن اخليارات لألحكام املوضوعية

ينبغي استبعاد احلاجة إىل أحكام لصك الزئبق تكون وثيقة الصلة باألحكام القائمة يف  بيد أنه ال
  .ى ولكنها تكون إضافية لتلك األحكامالترتيبات األخر

 االتفاقات ذات الصلة، يفوكما سبقت اإلشارة، فإن األحكام املتصلة باجلوانب التشغيلية   - ٩
. تستدعي إيرادها يف منت نص الزئبق نفسه على سبيل املثال فيما يتعلق بالتعاون فيما بني األمانات، ال

                                                      
 من اتفاقية استكهومل، ٦ميكن احلصول على مثال لإلشارات املرجعية للتآزر بني االتفاقيات يف املادة   )١(

 يف اتفاقية بازل بصدد مسائل تقنية املعنية تنص على أن يتعاون مؤمتر األطراف بشكل وثيق مع اهليئات اليت ٢ الفقرة
 .امللوثات العضوية الثابتةة على التخلص السليم بيئياً من النفايات احملتويبمعينة تتصل 
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مؤمتر اليت يتخذها قرارات المعاجلة مثل هذه األمور يف ولعله قد يكون من األنسب واألكثر فعالية 
ومع ذلك فقد تود . املفوضني الذي يعتمد الصك واهليئة اإلدارية املقبلة للصك عند دخوله حيز النفاذ

جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تضع يف اعتبارها اإلجراءات اليت اختذا مؤمترات األطراف يف 
ام واستكهومل لتعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ تلك االتفاقيات وتعزيز التعاون اتفاقيات بازل وروترد

وتعد تلك االتفاقيات، إىل جانب الصكوك األخرى من قبيل . والتنسيق بني أمانات كل منها
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

من بني االتفاقيات اليت ميكن أن يكون هنالك جمال للتعاون بينها وبني الصك املرتقب للزئبق يف املناخ، 
جماالت منها على سبيل املثال ترتيبات األمانة وتقدمي التقارير واآلليات املالية واملساعدة التقنية وتنفيذ 

  .األنشطة على الصعيد الوطين

__________  


