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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد 
  الزئبقصك عاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣ البند

  تنظيم العمل: املسائل التنظيمية

  مذكرة تصور للدورة األوىل للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق

 مذكرة من األمانة
أعدت األمانة مذكرة التصور احلالية ملساعدة املشاركني يف التحضري للدورة األوىل للجنة   - ١

  .الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبقالتفاوض احلكومية 
، إىل املدير التنفيذي لربنامج ٢٥/٥وطلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مقرره   - ٢

وطلب إىل املدير التنفيذي أيضاً . البيئة أن يعقد اجتماعاً للجنة تفاوض حكومية دولية تعىن بالزئبق
وقد عقد الفريق العامل .  العضوية خمصص للتحضري للدورة األوىل للجنةإنشاء فريق عامل مفتوح

. ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩املفتوح العضوية املخصص اجتماعاً يف بانكوك يف الفترة من 
 للجنة التفاوض احلكومية UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/1وجيري العمل إلتاحة تقرير ذلك االجتماع 

  .الدولية للعلم

                                                   
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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 أن تكمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية عملها ،٢٥/٥ وفق ما جاء يف املقرر ،ومن املتوقع  - ٣
أن تعقد توخى من املو. ٢٠١٣لس اإلدارة، يف عام قبل انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين 

  .مخس دورات للجنة ابتداًء من الدورة الراهنة وذلك رهناً بتأكيدات اللجنة

  النظر يف النظام الداخلي للجنة  -أوالً 
نظر الفريق العامل املخصص يف اجتماعه يف مشروع النظام الداخلي للجنة التفاوض احلكومية   - ٤

واتفق الفريق العامل على أن يوصي اللجنة بأن تعتمد النظام . الدولية الذي سبق أن أعدته األمانة
وقد تود اللجنة أن تنظر يف . علق بعدد أعضاء املكتبقام الفريق العامل بتعديله فيما يتذي الداخلي ال

مشروع النظام الداخلي الذي أوصى به الفريق العامل الوارد يف مرفق الوثيقة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/3وأن يعتمد ذلك املشروع .  

  مكتب جلنة التفاوض احلكومية الدولية  -ثانياً 
من كل اثنني ق العامل على حتديد ممثلني ينص مشروع النظام الداخلي الذي أوصى به الفري  - ٥

وأثناء اجتماع . جمموعة إقليمية للعمل يف مكتب اللجنة والذي سيتكون تبعاً لذلك من عشرة أعضاء
هم ءالفريق العامل املفتوح العضوية حددت أربع جمموعات إقليمية أفراداً من املتوقع أن تقدم أمسا

وأبلغت . رة األوىل للجنة التفاوض احلكومية الدولية لعضوية املكتب يف الدورشحنيباعتبارهم م
ومبا أن  )١(. اموعة النتخاما يف املكتبرشحتهمامسي اثنني ااموعة اإلقليمية املتبقية األمانة الحقاً ب

اآلن نتظر أن تكون اللجنة يمجيع اموعات اإلقليمية اخلمسة قد حددت مرشحيها املتوقعني للمكتب 
ها من البت يف عضوية مكتبها، مبا يف ذلك الرئيس واملقرر وذلك يف وقت مبكر من يف وضع ميكن
  .دورا األوىل

  نقاشحة للول املطرئواملسا توضاللمفا ول زمينجد  - ثاًالث
 من ٣٧النحو الوارد يف الفقرة وأثناء اجتماع الفريق العامل ذكر كثري من املشاركني، على   - ٦

 تناوهلا، ولو  ينبغي٢٥/٥ من املقرر ٢٧تقرير ذلك االجتماع، أن مجيع املسائل اليت وردت يف الفقرة 
  .بصورة أولية، خالل الدورة األوىل للجنة التفاوض احلكومية الدولية

طلب الفريق العامل إىل األمانة توفري معلومات للدورة األوىل للجنة، ويشمل ذلك معلومات و  - ٧
بعة عن اخليارات املتاحة هليكل الصك املعتزم التفاوض حوله وأحكامه املوضوعية، وعن أداة ممكنة ملتا

مبا يف ذلك مبا يتعلق (الصكوك القائمة وتنفيذها من التقدم يف وضع الصك، وعن التجربة املتاحة 
                                                   

والسيدة أبيوال ) يلما(السيد عمر دياوري سيسي : اموعة األفريقية: وأعضاء املكتب املقترح هم كما يلي  )١(
والسيد حممد خشاشين ) الصني(السيد ينغزيان زيا : ؛ وجمموعة آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ)نيجرييا(كون ياوالنيب

االحتاد (والسيد فالدميري لينيف ) اجلمهورية التشيكية(السيدة كاترينا سيبوكوفا : ؛ وجمموعة وسط وشرق أوروبا)األردن(
والسيد فرناندو لوغريس ) جامايكا( جليان غوثريي ةالسيد:  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وجمموعة أمريكا)الروسي

الواليات (والسيد جون تومسون ) السويد(السيدة نينا كرومنري : ؛ وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى)أوروغواي(
 ).املتحدة األمريكية
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وعن جمموعة من املسائل التقنية اليت قد يتعني النظر فيها يف جمرى تطوير ) باملساعدة املالية والتقنية
  .الصك

قد تود أن تبدأ مداوالا بالتفكري يف وبعد أن تستمع اللجنة إىل البيانات االفتتاحية من الوفود،   - ٨
، سيتعني ٢٥/٥وكما ورد يف املقرر . األهداف املنشودة من صك الزئبق وحبث اخليارات اخلاصة يكله

 قانوناً أو طوعياً إزاء اًأن يساعد ذلك اهليكل يف تيسري اتباع ج شامل ومناسب سواء أكان ملزم
  .حة البشرية والبيئة من جراء تسربات الزئبقالزئبق من شأنه حيد من املخاطر على الص

قد تود اللجنة بعد ذلك أن تنظر يف مذكرة األمانة اليت تورد فيها اخليارات املطروحة و  - ٩
. (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5)لألحكام املوضوعية اليت ميكن إدراجها يف الصك املزمع التفاوض حوله 

 وعلى األحكام ذات ٢٥/٥ من املقرر ٢٧لى الفقرة وتستند األحكام الوارد وصفها يف املذكرة ع
الصلة املستقاة من خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وتراعي تلك األحكام مجلة أمور منها 

تود اللجنة أن تتخذ مذكرة األمانة كنقطة وقد . القواعد املوضوعة يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية
  .بداية ملناقشة أولية لكل حكم من األحكام املوضوعية املراد إدراجها يف الصك

وقد تود اللجنة، بعد مناقشتها األولية لألحكام املوضوعية، أن تناقش ما ميكن االصطالح على   - ١٠
ووفقاً .  يف االتفاقات البيئية املتعددة األطرافاألحكام اليت عادة ما تدرجأي تسميته باألحكام القياسية 

لطلب الفريق العامل املفتوح العضوية، أعدت األمانة مشاريع نصوص ألحكام من هذا القبيل تستند 
على أحكام مماثلة من عدد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف القائمة لكي تنظر فيها اللجنة وترد 

ولدى مناقشة هذه األحكام قد تود اللجنة أن تضع يف . UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7هذه يف الوثيقة 
اعتبارها أن ذلك الصك امللزم قانوناً من املتوقع أن يتم اعتماده يف جممله حال الفراغ من التفاوض حول 

 وبالتايل فإن االتفاق املبكر من حيث املبدأ على األحكام القياسية ال مينع تنقيحها الحقاً. مجيع النقاط
  .إذا ثبتت ضرورة توفيقها مع األحكام املتفق عليها األخرى

وعقب مناقشة األحكام القياسية قد تود اللجنة أن تواصل مناقشتها لألحكام املوضوعية إذا   - ١١
رأت إمكانية إحراز مزيد من التقدم بشأن جوانب معينة من هذه األحكام بناء على املعلومات اليت 

  .ة التوافق األولية اليت ميكن التوصل إليها داخل اللجنةتقدمها األمانة وعلى درج

مبزيد من العمل يف الفترة ما بني وخالل مداوالا قد تود اللجنة أن توصي بأن تضطلع األمانة   - ١٢
ولدى التفكري يف اضطالعها بالعمل اإلضايف، قد تود اللجنة أن تضع يف . الدورتني األوىل والثانية

 املتاح بني الدورتني لالضطالع بأعمال ملموسة، وخباصة يف احلاالت اليت تقتضي الوقتضيق اعتبارها 
  .مجع وحتليل معلومات جديدة إىل حد بعيد

استكمال التخطيط لدورات مبعلومات عن قد تود اللجنة أن تطلب إىل األمانة تزويدها و  - ١٣
هذه الدورات والعروض املقدمة اللجنة املقبلة وتنظيمها، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ وأماكن 

  .الستضافتها أو لتوفري الدعم املايل هلا
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  يةولالنتائج اليت حيتمل أن تتمخض عنها الدورة األوىل للجنة التفاوض احلكومية الد  -رابعاً 
قد يود املشاركون، اآلن وهم مقدمون على الدورة األوىل للجنة، التفكري فيما قد يأملون يف   - ١٤

  :وتشمل التوقعات املعقولة أن تكون اللجنة قد حققت ما يلي. ية هذه الدورةحتقيقه بنها
  ناقشت بصورة أولية اخليارات املمكنة إلجياد هيكل للصك املتوخى االتفاق عليه؛  )أ(  
  ؛٢٥/٥ من مقرر جملس اإلدارة ٢٧التطرق بصورة أولية للمسائل املبينة يف الفقرة   )ب(  
لب قدراً أكرب من النظر فيها واألحكام اليت من احملتمل أن حتديد األحكام اليت تتط  )ج(  

  يتم التوصل فيها بصورة أسهل إىل اتفاق؛
على كل إىل اتفاق من حيث املبدأ للتوصل والسعي مناقشة األحكام القياسية،   )د(  

  أو االتفاق على ضرورة مواصلة مناقشته؛حكم، 
حكام، يتفق مع احلاجة لتوفري أي االتفاق على جدول زمين ملواصلة مناقشة األ  )ه(  

لس إدارة برنامج املفاوضات قبل الدورة السابعة والعشرين إكمال واحلاجة إىل إضافية معلومات 
  املنتدى البيئي الوزاري العاملي؛/األمم املتحدة للبيئة

 ضرورية لعمل اللجنة ةطلب األمانة توفري أي معلومات إضافية أو أي حتليالت إضافي  )و(  
  االتفاق على جدول زمين تضطلع األمانة وفقه بذلك العمل؛و

  .حتديد أي عمل يتعني القيام به خالل الفترة بني دوريت اللجنة األوىل والثانية  )ز(  

______________  


