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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 ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 وضع أحكام الصك جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف الذي حترزه تقدمالتابعة مل حمتملة أداة
  العاملي امللزم قانوناً بشأن الزئبق

  مذكرة من األمانة

 والبحر الكارييب أثناء اجتماع الفريق العامل ةمنطقة أمريكا الالتينيجمموعة بلدان تقدم مندوبو   - ١
املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق الذي عقد يف 

، باقتراح يقضي بوضع مصفوفة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩بانكوك يف الفترة من 
تفاوض احلكومية الدولية يف وضع أحكام الصك العاملي امللزم جلنة الالذي حترزه تقدم التستخدم ملتابعة 

  يوضعوتبعاً لذلك طلب الفريق العامل إىل األمانة أن تعد لنظر اللجنة أداة حمتملة. قانوناً بشأن الزئبق
اللجنة الذي حترزه تقدم ال، بغرض متابعة ٢٥/٥ لألحكام الواردة يف مقرر جملس اإلدارة ها وفقاًهيكل

 املالية أحكام صك للزئبق تتناول الواجبات واالمتثال وااللتزامات املتصلة بتوفري املساعدةيف وضع 
والتقنية وبناء القدرات للبلدان النامية وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان 
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مانة املصفوفة الواردة يف مرفق هذه واستجابة لطلب اللجنة أعدت األ. اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
  .املذكرة

املصفوفة وتقوم ، أن تطلب إىل األمانة أن متأل ادائ املصفوفة فتتثبوقد تود اللجنة، إذا أ  - ٢
  .بتحديثها قبيل اية كل دورة للجنة
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  قرفم
  االلتزامات احملتملة ووسائل تنفيذ التدابري اليت يتعني اعتمادها يف إطار صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق

، ٢٥/٥األحكام الواردة يف املقرر 
  ٢٧الفقرة 

االلتزامات امللزمة قانوناً 
  اليت اتفقت عليها اللجنة

  وسائل تنفيذ االلتزامات امللزمة قانوناً  مؤشر االمتثال

 اإلضافية التكاليف  لتنفيذتدابري ا      
  لتنفيذ التدابري

االلتزامات بتوفري الدعم 
 املايل وبناء القدرات

ونقل التقنية واملساعدة 
التكنولوجيا املطلوبة 
لتنفيذ التدابري بناء على 

  احتياجات البلدان

اآلليات احملتملة 
  لتوفري املوارد املالية

تقليل املعروض من الزئبق وتعزيز   - ١
  زينه بصورة سليمة بيئياًقدرات خت

            

تقليل الطلب على الزئبق يف   - ٢
  املنتجات والعمليات

            

              احلد من االجتار الدويل يف الزئبق  - ٣
تقليل انبعاثات الزئبق يف   - ٤

  الغالف اجلوي
            

معاجلة النفايات احملتوية على   - ٥
  الزئبق وإصالح املواقع امللوثة

            

دة املعرفة عن طريق إزكاء زيا   ٦
  الوعي وتبادل املعلومات العلمية

            

حتديد ترتيبات لبناء القدرات   - ٧
  واملساعدة التقنية واملالية

            

               مسألة االمتثالمعاجلة  - ٨
  ـــــــــ


