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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
  ،نريويب، كينيا

 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦
  * من جدول األعمال املؤقت)ب( ٢البند 

  تنظيم العمل: املسائل التنظيمية

   الثاين للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبقلالجتماعمذكرة تصورية 

رية لالجتماع الثاين للفريق ذه املذكرة، املذكرة التصورفق تتشرف األمانة بأن حتيل، يف امل
 أعدها رئيس الفريق، السيد جون هي املذكرة اليتو املعين بالزئبق،خصص مفتوح العضوية العامل امل
وجيري تعميم . بالتشاور مع املكتب)  الشماليةيرلنداأومن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (روبرتس 

  .، ومل يتم حتريرها رمسياًا أعدت الصيغة اليتبهذه املذكرة 

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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  املرفق
خططنا وتوقعاتنا العامة بالنسبة  ، مع املكتبالنقاشبعدادها  املذكرة التصورية اليت قمت بإ هذهددحت

  هذه املذكرةوآمل أن تساعد.  املعين بالزئبق املفتوح العضويةلالجتماع الثاين للفريق العامل املخصص
  . يف التحضري لالجتماعاملندوبني

 ضارة ة تأثريات بأن مث،)١(٢٠٠٣اختذها منذ عام  يف سلسلة من املقررات  قد أقر جملس اإلدارة،انكو
 ىل التقليلإتنشأ عن الزئبق ومركباته، ودعا إىل اختاذ املزيد من التدابري الدولية الرامية  عاملية كبرية

 جملس اإلدارة هذا الفريق املخصص مفتوح أأنش ٢٠٠٧ويف عام  .املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة
 والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو  الستعراض وتقييم خيارات التدابري الطوعية املعززة،العضوية

  .مةائالق
وخباصة يف جمال وضع طائفة من التدابري ،  كبرياً تقدماًد أحرزقتماع األول للفريق العامل ج االكانو

. لبشرية املنشأا الزئبق انبعاثات  مكافحةالعملية اليت ميكن تطبيقها، حسب الظروف، للتصدي لتحدي
 األمانة إعداد معلومات إضافية سوف تساعدنا يف استعراض وتقييم خيارات وطلب االجتماع أيضاً إىل

وقد قدمت األمانة جمموعة من التقارير . تدابري طوعية معززة وصكوك دولية قانونية جديدة أو قائمة
  .)http://chem.unep.ch/mercury  الشبكيوهى متوافرة على العنوان(توضح هذا العمل 

 مة يف ثقة من أن تلك املناقشات كانت قيعلىتشاور، وإنين إغتنمت مجيع األقاليم فرص الوقد 
 أشكر األمانة علىوإنين .  تشكيل آراء وطنية أو إقليمية بشأن أفضل الطرق للمضي قدماًاملساعدة على

النسبة لعملها كجهة معلومات اليت بفترة الواقعة بني الدورات، سواء ه من أعمال خالل الب قامت ما
 ونوجه الشكر أيضاً. (إعداد املعلومات اليت طلبناها أثناء اجتماعنا األول و يفأه املناقشات هذ تستنري ا

وإنين أشجع مجيع املشاركني أثناء ) .لتلك البلدان املاحنة اليت مولت التحضريات الالزمة للتقارير
  .لدورات أن يبحثوا بعناية التقارير النامجة عن العمل بني ا علىالتحضري هلذا االجتماع،

 األول، واألعمال فيما بني الدورات واملناقشات منذ ذلك احلني متثل نقطة بداية طيبة اجتماعناإن نتائج 
تاج إىل حل أثناء االجتماع الثاين، وإنين يظل هناك عدد كبري من القضايا حيولكن .  الثاينالجتماعنا

  .تنا بنجاحأطلب إىل مجيع املندوبني التركيز على مهمتنا لضمان بلوغ غاي
 خيارات تقدم إىل جملس ضعت تتطلب منا أن ٣/٢٤إن واليتنا اليت حيددها مقرر جملس اإلدارة 

 من ‘٢’ ٣٢كما أن الفقرة . املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته العادية اخلامسة والعشرين/اإلدارة
يعرض خيارات وأي وإلعراب عنها، املقرر ختول لنا إصدار تقرير ائي يعكس مجيع اآلراء اليت مت ا

  .توصيات حتظى بتوافق اآلراء

                                                   
   رابعا٢٣/٩ً و خامسا٢٢/٤ًبرجاء الرجوع إىل   )١(

http://chem.unep.ch/mercury
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، فإن مهمتنا تتمثل يف مساعدة جملس اإلدارة حبيث ميكنه اخلروج مبقرر واضح بشأن املضي كذلعلى و
 سواء بالنسبة جلميع القضايا اليت نبحثها أو -ولو أننا متكنا من إصدار توصيات بتوافق اآلراء . قدما

 على األقل بالنسبة لبعض -وآمل أن نتمكن من حتقيق ذلك .  مثرة طيبة تلكلكانت -بالنسبة لبعضها 
آمل ولكن إذا بقيت هناك جماالت ال ميكن التوصل إىل اتفاق يف اآلراء بشأا، فأنين . أجزاء من عملنا

  صغرية من اخليارات البديلة احملددة بوضوح، وشرح تداعيات كل خيار شرحاًأن نتقدم مبجموعة
أن جيري مناقشة مستنرية قبل التوصل إىل نتيجة على  من شأنه أن يساعد جملس اإلدارة ذاوه. اًواضح

  .٢٠٠٩فرباير /ائية يف شباط
 للتفاوض بشأن نص مشروع االًجمواقترح أال يكون االجتماع الثاين للفريق العامل مفتوح العضوية 

علينا أن نطرح عناصر السياسات اليت ولكن .  وقت الحقيف أن ذلك سيأيت  حيثمقرر لس اإلدارة
 سواء على أساس توافق -أي مقرر، والقضايا اليت سوف حيتاج أي مقرر لتغطيتها  تضمنهايينبغي أن 

  . لدفع هذه العناصر إىل األمام-اآلراء أو عدمه كخيارين 
  حتديدلك دفكل فرد هنا أن يركز على القضايا العريضة املطروحة أمامنا وذالب لذلك، فإنين أط

اجتماعنا األول قد شهد مناقشة مستفيضة بشأن وكان . أكرب قدر ممكن من األرضية املشتركة بيننا
تفاصيل تدابري حمددة قد تكون مناسبة، وأعتقد أننا حنتاج اآلن للتركيز على قضايا السياسات األعلى 

  .مستوى واليت ستوفر اإلطار للعمل مستقبالً
وحنن . ستخدام وقتنا للحصول على أفضل نتيجة، الاالجتماعكيفية تنظيم  املكتب ت معتدارسوقد 

 اهتمامنا على العناصر العريضة الالزمة لتناول قضية الزئبق، وأن نركز على األشياء ركزنحنتاج ألن 
  .لتناول األولويات السبع اليت حددها جملس اإلدارةالالزمة الضرورية 

ا إذا كانت مب لنقاش بشأن التفاصيل املتعلقةا هلذه العناصر ثناء البحث األويلوإنين أقترح أن نتفادى أ
 بشأن  نسعى إىل التوصل إىل اتفاقأن أم الطوعية، و اخليارات امللزمة قانوناًهيأفضل طريقة لعمل ذلك 

ومبعىن آخر، هل ميكننا االتفاق . تمع الدويلاناوله تي نشعر أنه جيب أن النهج الرئيسي للسياسات اليت
فإذا كانت .  سوف تساعدنا يف هذا النقاشألوراق اليتاعلى ما ينبغي حتقيقه؟ إننا جند أمامنا عدداً من 

البلدان واألقاليم تعتزم التقدم باملزيد من الورقات كوثائق قاعة اجتماع، فإنين سأكون ممتنا لو أمكن 
 الكيفية اليت سنؤدي  يف أسرع وقت ممكن قبل االجتماع حبيث ميكننا أن نفكر يفألوراقاتقاسم تلك 

  .ا عملنا
  هذهكون من املفيد للغاية استكشاف أفضل الطرق لتقدمييالضرورية، سعناصر الأن نتفق على ومبجرد 
 أو ، والطوعيةساسقانونية األال العناصر موعةجمأو / علينا أن نناقش التوازن وسيتعنيو. العناصر

ميكن ترتيب هذه املكونات  وداخل أي إطار جامع ،هذه العناصرتقدمي ل ةمكونات الشراكة يف حزم
هج القانونية والطوعية  التوازن بني الن ذلكوعند حتديد . والطوعية على أفضل وجهيةاألساسالقانونية 
 ا، ميكن تقدميهاصر، إن وجِدتقد يكون من املفيد لو متكن االجتماع من حتديد أي العن، وتوليفاا

 ولعلنا حنتاج أيضاً. هذا الصك أكثر نطاق وعندئذ ميكننا أن نبحث بيسرٍ.  بواسطة صك قانوينبنجاح
  .إىل حتديد أفضل الصكوك لتقدمي أي مكونات ذات أساس قانوين
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لتأطري يف سياق طاقات وقدرات طالقات الزئبق إىل املناقشات اخلاصة خبيارات مكافحة إوحتتاج مجيع ا
لنامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وكذلك احلاجة إىل بناء القدرات، البلدان املتقدمة وا

وسوف حنتاج إىل ختصيص الوقت . ومصادر التمويل املناسبة واملساعدة التقنية، ونقل التكنولوجيا
 يف العناصر لتناول خيارات حتقيق بناء القدرات، واملساعدة التقنية واآلليات املالية، وإدراج كل هاتيك

  .توصياتنا اليت سنرفعها إىل جملس اإلدارة
 للمهمة امللقاة على عاتقنا، وآمل أن نتمكن من مواصلة أسلوب العمل لكبرياوإنين ُألقر بالنطاق 

 أُنفق وقت ليس بالقصري على مناقشة هذه دوق.  األولاجتماعناالتعاوين واإلجيايب الذي بلورناه أثناء 
وعلينا أن نتأكد من أن جملس اإلدارة سوف يكون يف . ت القليلة املاضية السنوااللخالقضايا 

اآلن على إحراز  ألمر الذي سيساعدناا  سليم مقررلتوصل إىلاميكنه من فرباير القادم يف وضع /شباط
  . بوجودها مجيعاًاعترفناوفعالة للتصدي ملشكلة الزئبق اليت عملية ية امل تدابري عتنفيذم سريع حنو دتق

______________ 


