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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي 
  ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة األوىل
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

 ∗ من جدول األعمال املؤقت٤بند ال
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية 
 الدولية املعنية بالزئبق

  مذكرة من األمانة

املفتوح العضوية تتشرف األمانة بأن تقدم يف مرفق هذه املذكرة تقرير اجتماع الفريق العامل 
املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق والذي عقد يف بانكوك يف الفترة من 

وثيقة بوصفه الوقد أُصدر هذا التقرير يف األصل . ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٣ إىل ١٩
UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/10. 
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 املرفق

وح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية تقرير الفريق العامل املفت
 الدولية املعنية بالزئبق

  معلومات أساسية
 الذي اعتمده يف ٢٥/٥اتفق جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف الفرع ثالثاً من مقرره   - ١

 بشأن الزئبق، ، على إعداد صك ملزم قانونيا٢٠٠٩ًفرباير / شباط٢٠دورته اخلامسة والعشرين، يف 
وطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يشكل جلنة تفاوض حكومية دولية تعهد إليها 

وعلى سبيل التحضري لعمل جلنة . ٢٠١٠مهمة إعداد ذلك الصك، وأن تبدأ تلك اللجنة عملها يف عام 
ير التنفيذي تشكيل فريق عامل مفتوح التفاوض احلكومية الدولية، طلب جملس اإلدارة أيضاً إىل املد

، ملناقشة أولويات عملية التفاوض واجلدول ٢٠٠٩العضوية خمصص جيتمع يف النصف الثاين من عام 
  .الزمين للجنة التفاوض احلكومية الدولية وتنظيمها

 افتتاح االجتماع  -أوالً 
وض احلكومية الدولية املعنية عقد الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفا  - ٢

 تشرين ٢٣ إىل ١٩بالزئبق اجتماعه مبركز األمم املتحدة للمؤمترات يف بانكوك، يف الفترة من 
وخاطب االجتماع السيد بري باكني، رئيس فرع املواد الكيميائية بشعبة . ٢٠٠٩أكتوبر /األول

ة حيث رحب باملشاركني يف االجتماع التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد بربنامج األمم املتحدة للبيئ
وأعرب عن شكره حلكومات كل من فنلندا وأملانيا والنرويج والسويد وللمفوضية األوروبية لقيامها 
بتوفري التمويل هلذا االجتماع، كما شكر حكومات كندا وفرنسا وسويسرا لدعمها لعملية التفاوض 

ة، أعلن السيد بري باكني افتتاح االجتماع وذلك وعقب تلك املالحظات االستهاللي. احلكومية الدولية
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩ صباح يوم االثنني، ٢٥/١٠يف الساعة 

 انتخاب أعضاء املكتب  -ثانياًً 
  :انتخب الفريق التالية أمساؤهم أعضاًء ملكتب االجتماع  - ٣

  )رلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأي(السيد جون روبرتز     :الرئيس
  )بيالروس(السيدة إيرينا زاستنسكايا   :نواب الرئيس

  )اليابان(السيد تاكيشي سيكيا 
  )نيجرييا(السيدة أبيوال أوالنيبيكون 

  )أوروغواي(السيد فرناندو لوغريس 
 .ووافقت السيدة أوالنيبيكون أيضاً أن تعمل مقررة لالجتماع  - ٤
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 املسائل التنظيمية  -ثالثاً 

  تماد النظام الداخلياع  -ألف 
واتفق الفريق على تطبيق النظام الداخلي لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تسيري   - ٥

  .اجتماعاته بعد إجراء التغيريات الالزمة

  إقرار جدول األعمال  -باء 
بق أقر الفريق جدول األعمال املبني أدناه وذلك على أساس جدول األعمال املؤقت الذي س  - ٦

  :UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/1تعميمه يف الوثيقة 
  .افتتاح االجتماع  - ١
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٢
  :املسائل التنظيمية  - ٣

 اعتماد النظام الداخلي؛  )أ(
 إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم العمل  )ج(

ملزم التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية من أجل إعداد صك عاملي   - ٤
  :قانونياً بشأن الزئبق

  اجلدول الزمين لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وتنظيمه؛  )أ(
معلومات مستكملة عن التحضريات للدراسة اليت طلب جملس اإلدارة   )ب(

  ؛)٢٥/٥املقرر (إجراءها بشأن خمتلف أنواع مصادر انبعاث الزئبق 
  .اوض احلكومية الدوليةاملعلومات اليت قد تساعد يف عمل جلنة التف  )ج(

  .تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٥
  .مسائل أخرى  - ٦
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ٧
  .اختتام االجتماع  - ٨

  تنظيم العمل  -جيم 
 بعد الظهر ومن ٠٠/١٣  إىل الساعة٠٠/١٠اتفق الفريق على أن يعقد اجتماعاته من الساعة   - ٧

 مساًء يومياً وأن يبذل قصارى جهده لتيسري أعماله يف ٠٠/١٨ مساًء إىل الساعة ٠٠/١٥الساعة 
باإلضافة إىل ذلك اتفق الفريق على أن يتبع خطة . جلسات عامة دون اللجوء إىل العمل يف أفرقة اتصال
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بل االجتماع العمل املقترحة لعمله املبينة يف مذكرة التصور اليت وزعت ق
(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/2)للجلسات اإلعالمية اليت   وبرنامج مقترح يف ورقة غرفة اجتماع

  .ستعقد أثناء االجتماع

  احلضور  -دال 
االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، : وشارك يف االجتماع ممثلو الدول التالية  - ٨

 إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أملانيا،
باراغواي، باكستان، باالو، البحرين، الربازيل، بربادوس، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بنن، بوركينا 

، بريو، بيالروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو،  املتعددة القوميات بوليفيادولة فاسو، بوروندي، بولندا،
، تونس، جامايكا، جزر سليمان، جزر القمر، جزر مارشال، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية توغو

التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، 
رية مقدونيا اليوغوسالفية مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهو

السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، 
ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، 

رنسا، الفلبني، فنلندا، فيجي، فييت نام، صربيا، الصني، غامبيا، غواتيماال، ف شيلي، السويد، سويسرا،
ريكا، الكونغو، كولومبيا، قطر، قريغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستا

يرلندا الشمالية، أملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و، كينيا، لبنان، مايل، مدغشقر، املكسيك، امليتكرييبا
ال، نيجرييا، هاييت، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، ميامنار، النرويج، النمسا، نيب

  .اليمن
منظمة األمم املتحدة لألغذية : هيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة التاليةومثلت   - ٩

 ية الصناعية،والزراعة، ومرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنم
  .ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

  .الوكالة الدولية للطاقة الذريةاملفوضية األوروبية، و:  التاليةومثلت املنظمات احلكومية الدولية  - ١٠
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل  :ومثلت أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف التالية  - ١١

  . الثابتةة والتخلص منها عرب اجلدود، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضويةالنفايات اخلطر
ميكن احلصول على أمسائها من قائمة :ومثلت يف االجتماع املنظمات غري احلكومية التالية  - ١٢

  .UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/INF/5املشاركني الواردة يف الوثيقة 

 ض احلكومية الدولية من أجل إعداد صك عاملي ملزم قانونياًالتحضريات لعمل جلنة التفاو  -رابعاً 
  بشأن الزئبق

وأعرب مجيع املمثلني الذين . شرع الفريق يف حبث هذا البند باالستماع إىل بيانات عامة  - ١٣
أخذوا الكلمة عن تأييدهم لعملية املفاوضات وتعهدوا بالعمل بروح بناءة من أجل بلوغ اهلدف املتمثل 

 يوفّر ٢٥/٥وكان هناك أيضاً اتفاق عام على أنّ املقرر .  بشأن الزئبقملزم قانونياًعاملي يف وضع صك 
  .النجاح يف مواجهة التحديات اليت يفرضها الزئبقفرصة أساساً ممتازاً للتفاوض على اتفاق يتيح 
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كن وحدد املمثلون أولويات هذا االجتماع وشددوا باألخص على أنّ غرضه ليس التفاوض ول  - ١٤
 توجيه وجرى أيضاً. يئة األجواء إلجراء مفاوضات ناجحة من قبل جلنة التفاوض احلكومية الدولية

، ٢٥/٥االنتباه إىل نطاق الصك املقبل، فقال أحد املمثلني إنه ينبغي أن يكون، وفق ما دعا إليه املقرر 
ردة يف هذا املقرر، مبا يف ذلك ضرورة شامالً ومتضمناً اللتزامات صارمة ومرنة وجمسداً لالعتبارات الوا

وقال آخرون إنه ينبغي أيضاً أن يغطي كامل دورة . األخذ باملرونة ومبناهج مصممة لقطاعات معينة
املواد يف جمال تعددة األطراف املبيئية التفاقات الحياة الزئبق وأن ييسر أوجه التآزر مع ما هو قائم من ا

  .الكيميائية
املمثلني إنّ الصك الذي سيتم التفاوض عليه ينبغي أن يشتمل على خطط للتخلص وقال أحد   - ١٥

التدرجيي من إنتاج واستهالك الزئبق يف خمتلف القطاعات، وذلك على غرار منوذج بروتوكول مونتريال 
وقال آخر بضرورة أن يشتمل الصك أيضاً على تطوير مبادئ . بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  .املقبولةالتعرض حدود معايري ية تشريعية ومعايري للتقييم وفق توجيه
 ومن بني املسائل اليت اعتربت ذات أمهية خاصة بالنسبة للجنة التفاوض احلكومية الدولية   - ١٦

واتفق .  وحتديد ااالت اليت حتتاج إىل معلومات إضافية،ضرورة مراعاة مجيع املعارف العلمية املتاحة
  .تزويد األمانة بتوجيهات عن ما سيلزم من الوثائقالفريق على 

 ممثلو البلدان النامية، مبن فيهم بعض ممثلي الدول اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منواً، وجهكما   - ١٧
وقال الكثري منهم أيضاً إنّ الصك . االنتباه إىل احلاجة إىل بناء القدرات وتوفري املساعدة التقنية واملالية

يتضمن تعهداً من البلدان املتقدمة بتقدمي هذه املساعدة اليت جيب، وفق ما أوصى به أحد ينبغي أن 
  .املمثلني، أالّ يعيق توفريها التمويالت املوجهة إىل التخفيف من وطأة الفقر والقضاء عليه

تلف وشدد بعض املمثلني أيضاً على ضرورة أن تراعي املفاوضات الفروق يف األولويات بني خم  - ١٨
البلدان نظراً لتفاوت مستويات التنمية االقتصادية لديها والختالف نطاق تنظيم الزئبق على املستوى 

  .الوطين، وعلى ضرورة أن يراعي الصك االختالفات اإلقليمية
وقدم عدة ممثلني اقتراحات بشأن ترتيب النظر يف املسائل خالل مفاوضات جلنة التفاوض   - ١٩

قال أحدهم، وسانده يف ذلك آخرون، إنه من املهم عدم إرجاء أية مسألة من و. احلكومية الدولية
املسائل إىل اية العملية؛ ولذلك اقترح أن تستعرض اللجنة يف دورا األوىل مجيع املسائل وتسلّم 

  .بضرورة معاودة النظر فيها يف دورات الحقة
االقتراحات لكي ينظر فيها الفريق لدى وتقدم املراقبون احلاضرون يف االجتماع بطائفة من   - ٢٠

إعداده عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية، مبا يف ذلك ضرورة وضع نظام داخلي يتيح املشاركة 
الفعالة للمنظمات غري احلكومية، وخطة عمل للتصدي للزئبق تركِّز على دورة احلياة الكاملة للمادة 

 أصحاب املصلحة، مبن فيهم العمال وسلطات الصحة العامة الكيميائية وحتقّق املشاركة النشطة لكافة
  .واملنظمات غري احلكومية والسكان األصليني
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  اجلدول الزمين لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وتنظيمه  -ألف 

  النظام الداخلي  - ١
كومية الدولية لدى تقدميه هلذه املسألة، الحظ الرئيس أنه على الرغم من أن جلنة التفاوض احل  - ٢١

هي اليت ستتفق على ما إذا كانت ستعتمد نظاماً داخلياً خاصاً ا وعلى شكل هذا النظام، فإنّ الفريق 
وقدم . بشأن هذا املوضوع  توصياتذلك بتقدمي و مهمة النظر مث اختاذ قرار فيهيستطيع أن يسهل عليها

 تتضمن يف )UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/3قة الوثي(ممثل األمانة مذكرة أعدا األمانة عن هذا البند 
وأشار إىل أنّ هذا النظام مماثل يف جوهره للنظم . مرفقها مشروع نظام داخلي معروض على نظر اللجنة

اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة الداخلية اليت استخدمت بنجاح يف التفاوض على 
اتفاقية على و، ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدوليةعن علم على مواد كيميائية 

  .ستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةا
وافق الفريق على أن يوصي بضرورة أن تقر جلنة التفاوض احلكومية الدولية مشروع النظام   - ٢٢

، بصورته املعدلة UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/3الداخلي الذي أعدته األمانة الوارد يف مرفق الوثيقة 
  .حسب مناقشات الفريق

ويرد يف املرفق األول هلذا التقرير مشروع النظام الداخلي بصورته اليت أوصى ا الفريق العامل   - ٢٣
  . أدناه٣٣ - ٢٤واليت تعكس املناقشات اليت دارت يف الفريق وفق ما ورد وصفه يف الفقرات 

  تشكيل املكتب  )أ(
، الذي UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/3ما جاء يف املشروع الوارد يف الوثيقة وعلى عكس   - ٢٤

نص على تشكيل مكتب مكون من رئيس واحد وأربعة نواب له وافق الفريق على أن يتشكل املكتب 
من رئيس واحد وتسعة نواب له إضافة إىل عضوين يتم تعيينهما من كل جمموعة من اموعات 

شري إىل أن هذا املكتب املوسع سيكون أكثر تنوعاً وأنه سيسمح مبواصلة وقد أُ. اإلقليمية اخلمس
املفاوضات اليت ستكون طويلة نسبياً وأن توسيع املكتب سيسهل عمله يف حالة عدم متكن عضو ما من 

  .إقليم ما من حضور اجتماع املكتب
كومية الدولية حرية واتفق الفريق العامل عالوة على ذلك أنه فيما تترك للجنة التفاوض احل  - ٢٥

انتخاب أعضاء مكتبها، من املفيد، مع ذلك أن حتدد اموعات اإلقليمية، يف االجتماع احلايل، األفراد 
. الذين ستقدم أمساؤهم كمرشحني لعضوية املكتب يف الدورة األوىل للجنة التفاوض احلكومية الدولية

ناء جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، اليت يتعني عليها وتبعاً لذلك، فقد أعلنت اموعات اإلقليمية، باستث
تسمية مرشحيها للدورة األوىل، أن األفراد التالية أمساؤهم سريشحون لعضوية مكتب جلنة التفاوض 

  :احلكومية الدولية
، والسيدة أبيوال أوالنيبيكون )مايل(السيد عمر ديت دياوري سيسي : اموعة األفريقية

  ؛)نيجرييا(
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، والسيد فالدميري )اجلمهورية التشيكية(السيدة كاترينا سيبكوفا : سط وشرق أوروباجمموعة و
  )االحتاد الروسي(لينيف 

، والسيد فريناندو )جامايكا(جوليا غوثري : جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  ؛)أوروغواي(لوغريس 

، والسيد جون سومسون )السويد(ار السيدة نينا كرومني: جمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى
  ).الواليات املتحدة األمريكية(

ونيابة عن جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أعلن ممثل الربازيل أن منطقته   - ٢٦
وأعرب العديد من أعضاء اللجنة عن . ترشح السيد لوغريس لرئاسة جلنة التفاوض احلكومية الدولية

د لوغريس سيكون رئيساً ممتازاً واتفق الفريق على أن يسجل يف هذا التقرير تأييدهم ثقتهم يف أن السي
  .لترشيح السيد لوغريس

  التصويت على املسائل اجلوهرية  )ب(
 من مشروع ٣٧ من املادة ١ فإن الفقرة UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/3كما ورد يف الوثيقة   - ٢٧

  :النظام الداخلي تنص على ما يلي
ستنفدت  افإذا. تفاق يف مجيع املسائل املوضوعية بتوافق اآلراءجنة قصارى جهدها لالتبذل الل

قرار، كحلٍ أخري، بأغلبية  التفاق، يتخذ اكل اجلهود للتوصل لتوافق اآلراء دون التوصل إىل
  .ثي املمثلني احلاضرين واملصوتنيثل

 كما هو وارد يف - الدولية هناك اتفاق عام على ضرورة أن تبذل جلنة التفاوض احلكومية  - ٢٨
 قصارى جهدها للوصول إىل توافق اآلراء بشأن أحكام الصك امللزم قانونياً -مشروع النظام الداخلي 

وكان هناك اقتناع مشترك قوي وواسع النطاق بأنه من املهم من حيث . الذي سيجري التفاوض بشأنه
ووافق الفريق على ضرورة أن يسجل . ذ القراراتاملبدأ السعي جبد للوصول إىل توافق يف اآلراء عند اختا

  .التقرير احلايل آراءه بشأن تلك النقطة للتأكيد على أمهيتها
بيد أنه كان هناك بعض النقاش بشأن ما إذا كان يتعني على اللجنة أن تكون قادرة على   - ٢٩

صول إىل توافق حسم املسائل اجلوهرية من خالل التصويت كحل أخري يف حالة عدم متكنها من الو
ويرى الكثري من املمثلني أنه بالرغم من األمهية القصوى لتوافق اآلراء فإن من  .اآلراء بشأن مسألة معينة

بيد أن الكثري من . الضروري أن تكون اللجنة قادرة على إحراز تقدم عند الوصول إىل طريق مسدود
وأشار أحد املمثلني، . ت عرب التصويتممثلني آخرين عارضوا إدخال خيار اللجوء إىل اختاذ القرارا

وأيده كثريون، إىل أن بلداناً بعينها متورطة بشكل أكرب من غريها يف إنتاج الزئبق واستهالكه وبين أن 
أي صك ملزم قانونياً يقر من خالل التصويت بالرغم من اعتراض تلك الدول عليه سيكون عدمي 

ة يتم إقرارها عرب توافق اآلراء ستكتسب شرعية حقيقية وذكر ممثلون آخرون أن أي اتفاقي. الفعالية
  .وستكون فعالة
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وأكد العديد من املمثلني جمدداً أن جلان التفاوض احلكومية الدولية قد استخدمت بنجاح   - ٣٠
 تهمل يف حال عدم وجود سبب معني أالاحلكم املعين يف املاضي، وذكروا أن هذه السابقة جيب 

 يكون أي بلد ملزماً بأي قرار من اللجنة ال يوافق عليه ذلك البلد نظراً ألن كذلك أُقترح أال. لذلك
  .الصك الذي سيتم إقراره سيكون خاضعاً للتصديق عليه من جانب كل بلد

وجرت مشاورات غري رمسية ومناقشات كذلك يف اجللسة العامة، وعلى ضوء حقيقة أن هذا   - ٣١
ق يف أوساط الفريق بأمهية توافق اآلراء يف عملية التفاوض على التقرير سيتضمن االقتناع الواسع النطا

، ومن مث اتفق الفريق على أن يوصي ) أعاله٢٨كما سبقت اإلشارة يف الفقرة (الصك امللزم قانونياً 
  . دون تعديل٣٧جلنة التفاوض احلكومية الدولية باملادة 

 تنقيح جدول األعمال  )ج(

املستخدم يف ‘‘ عاجل ومهم’’روري بيان املقصود باملصطلح ذكر أحد املمثلني أن من الض  - ٣٢
 من مشروع النظام الداخلي اليت تنص على أنه ال جيوز أن تضاف إىل جدول األعمال، أثناء ٥ املادة

وأشار املمثل إىل أن هذين املصطلحني غري . البنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة ومهمة  الدورة، إال
  . جيعال االحتكام إىل املادة املعنية أمراً غري عملي يف الواقعموضوعيني ومن شأما أن

وجرت مشاورات غري رمسية ومناقشات كذلك يف اجللسة العامة اتفق الفريق بعدها على أن   - ٣٣
  . دون تعديل٥يوصي جلنة التفاوض احلكومية الدولية باملادة 

  ديات الدولية األخرىدول الزمين للمفاوضات والقضايا قيد النظر يف املنتاجل  - ٢
للمفاوضات لوضع مقترح زمين جدول قدم ممثل األمانة املذكرة اليت أعدا األمانة خبصوص   - ٣٤
 مبا يف ذلك العوامل اليت قد تؤثر يف توقيت النظر يف أحكام نوعية ،اً بشأن الزئبقي ملزم قانون عامليصك

(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/4) ، ن جملس  الصادر ع٢٥/٥ يف املقرر بينةاملاألحكام واليت أوردت
يتعني على نب مع القضايا األخرى اليت ا الزئبق إىل جبشأنشامل اإلدارة واليت ستدرج يف ج مالئم و

 يف احملددالعوامل األربعة اليت حتكم التوقيت ممثل األمانة وبعد أن حدد .  الصكلوضع اللجنة النظر فيها
عينة عارف عن كل نص، والتعقيدات اليت تنطوي عليها القضايا امل وهي توافر امل-وثيقة األمانة 

 أشار إىل أن الكثري من القضايا يتسم - وحساسية القضايا أو األمهية النسبية هلا ووجود قضايا شاملة
غري أنه نظراً ألن من املستحيل النظر يف كل القضايا يف . ميكن النظر فيها بصورة منفصلة بالتشابك وال

قت، ميكن للفريق العامل أن يقترح القضايا اليت ميكن النظر فيها يف وقت مبكر وتلك اليت ينظر نفس الو
وسيترك القرار النهائي بشأن كيفية إدارة العملية . فيها يف وقت الحق أو لعدة مرات خالل املفاوضات

ضري  إال أن وجهات نظر الفريق سوف تساعدها يف التح،للجنة التفاوض احلكومية الدولية
والحظ ممثل األمانة أيضاً أن حكومة السويد تقدمت، كما جاء يف املذكرة، بعرض  .للمفاوضات

  .الستضافة الدورة األوىل للجنة يف استكهومل
كما قدم مذكرة األمانة بشأن القضايا ذات الصلة اليت جيري النظر فيها يف املنتديات الدولية   - ٣٥

واليت  (UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/7) فاوضات املتعلقة بالزئبقوتأثرياا احملتملة على عملية امل
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تتضمن اجلهود اليت تبذل لتعزيز التآزر بني اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، واملفاوضات بشأن 
  .التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية واملفاوضات املتعلقة باالستجابة الدولية لتغري املناخ

نتقاله إىل الدراسة اليت طلبها جملس اإلدارة بشأن تكاليف وفعالية تكنولوجيات الرقابة ولدى ا  - ٣٦
البديلة للحد من االنبعاثات، قال إن من املتوقع أن تصبح الدراسة جاهزة، يف صورا األولية، خالل 

  .٢٠١١الدورة الثانية للجنة التفاوض احلكومية الدولية يف أوائل عام 

  رتيب مناقشة املسائلاألولويات وت  )أ(
وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، قال بعض املمثلني إن األمر متروك للجنة التفاوض   - ٣٧

وقال الكثري . مناقشات القضاياا األوىل يف األولويات وترتيب احلكومية الدولية لكي تبت خالل دور
 أي تأجيل يف مرحلة مبكرة وعدم ٢٥/٥من املمثلني إنه ينبغي مناقشة مجيع القضايا الواردة يف املقرر 

 التزام  ضرورة بني مجيع القضايا املعنية، حث أحد املمثلني علىالترابط النظر إىل وموجهاً. منهاقضايا 
وقال إن . جانب احلرص لدى اقتراح أن ترجئ اللجنة املناقشات بشأن أي قضية خالل دورا األوىل

.  العديد من الدوراتها يفالنظر فيمعاودة  حتتاج إىل ٢٥/٥رر  املدرجة يف املقاألساسيةمعظم القضايا 
ة، قال ممثلون آخرون إنه يتعني عدم تناوهلا مبعزل عن يكثرية بني العناصر املوضوعوجود روابط ونظراً ل

  .بعضها اآلخر بل جيب التعامل معها بطريقة مشولية
 أنه ميكن وضع ترتيب حمدد وأشار ممثل آخر كان يتحدث نيابة عن كثريين آخرين، إىل  - ٣٨

 بني األحكام اخلاصة باالمتثال والقضايا املوضوعية للترابط إال أنه أشار إىل أنه نظراً ،لتناول القضايا
 خالل وقال إنه. واملساعدات التقنية واملالية ينبغي التفاوض بشأن مجيع هذه القضايا يف وقت واحد

جة إىل حتقيق االتساق مع األطر القانونية والسياسة الدولية  مراعاة احلابد من العملية التفاوض بأكمله
وذكر أحد املمثلني وجهة النظر اليت ترى ضرورة تناول النطاق الكامل للقضايا يف . القائمةاألخرى 

لقضايا اليت تتوافر عنها بالنسبة ل أنه ،كل دورة من دورات اللجنة إال أنه أضاف، ووافق معه آخرون
يف وقت مبكر فيمكن مناقشتها ل اإلمدادات والتخزين والتعدين األويل واملنتجات معلومات كافية مث

  .من العملية
وحذر أحد املمثلني من أن تنشغل اللجنة يف املرحلة املبكرة من عملية التفاوض احلكومية   - ٣٩

 مباشرة اللتزامات الدولية يف مسائل نظرية نسبياً وأشار إىل ضرورة إيالء األولوية للقضايا اليت هلا أمهية
  .وتدابري معينة على أرض الواقع

 إن من املهم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اهلدف من الصك حيث أن ممثل آخروقال   - ٤٠
قال إن من املهم كذلك توافر . يف مواصلة العمل اهلدف سوف يعيق التوجه الواضح حتديدعدم 

المتثال  آلية لأنه ميكن مناقشة وأشار إىل . الوفاء بالتزامااان النامية يفتكنولوجيا كافية ملساعدة البلد
  . لألطراف بعد أن يبدأ نفاذ اتفاق بشأن الزئبقاجتماعيف 
وأكد الكثري من املمثلني احلاجة إىل مساعدات مالية وتقنية لتمكني البلدان النامية والبلدان اليت   - ٤١

وأشار ممثل آخر حتديداً . اماا القانونية مبوجب الصك املقبلمتر اقتصاداا مبرحلة انتقال من حتقيق التز
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شكل مالية عاملة بوجود آلية ، فإن ولذا: إىل أن احلاجة ستلزم للمساعدة يف جمال االجتار غري املشروع
 قضايا املساعدة املالية وبناء القدرات واملساعدة التقنية واالمتثالوتعترب . كامل يعترب عنصراً حيوياً

  . قضايا متشابكة وينبغي مناقشتها طوال عملية التفاوض بدءاً من الدورة األوىل للجنةهامجيع
، حىت لو واقترح أحد املمثلني تقدمي حتليل أويل ملصادر االنبعاثات خالل الدورة األوىل للجنة  - ٤٢

ل الدورة  وذلك بغرض ضمان توافر الدراسة النهائية خالمل تكتمل الدراسة املقررة عن االنبعاثات،
وقال ممثل آخر وهو يؤيد وجهة النظر هذه إن األحكام اخلاصة خبفض االنبعاثات يف الغالف . الثالثة

وقال أحد املمثلني إن املعلومات الالزمة . اجلوي تشكل جانباً رئيسياً يف املفاوضات املتعلقة بالزئبق
ووافق آخرون . بيانات الزئبقل حصر راءما مل يتم إجن مجعها  ميكُراسة من اإلقليم الذي ينتمي له الللد

 يف اإلجيابيةعلى أن الدراسات الشاملة مع بيانات ميدانية سوف توفر استنتاجات تتيح املشاركة 
  .املناقشات خالل عملية التفاوض

 جلنة يفأن تكون التدابري اليت جيري التفاوض بشأا ا الكثري من املمثلني إىل احلرص على ودع  - ٤٣
جتنب على حلكومية الدولية متسقة مع األحكام الواردة يف االتفاقات الدولية األخرى والتفاوض ا

 أي احلاالت اليت التآزر السليب جتنبويف نفس الوقت ينبغي . تكون تكراراً ألحكام تلك االتفاقيات  أال
 أولويات تحديدب وفيما يتعلق.  إىل زيادة استخدام الزئبقىصكوك أخرالرقابة يف تدابري  اتؤدي فيه

 إدارة املواد الكيميائية الفوارق يف قدرات البلدان يف  مراعاةاملناقشة حث العديد من املمثلني على
  .اختالف األولويات يف البلدان املختلفةبصورة عامة والزئبق بصورة خاصة فضالً عن 

تمل هلا يف ت احمل تسلسل املناقشات والتوقي فيهادحيدوأبرز أحد املمثلني أمهية وضع خطة   - ٤٤
ودعا ممثل آخر إىل أن تظل مجيع القضايا مفتوحة . إذا لزم األمر الدورات الالحقةالدورة األوىل و

  .للنقاش خالل عملية التفاوض وحذر من خماطر حصر اللجنة يف قضية واحدة خالل دورا األوىل
خلاصة بتغري املناخ واقترح أن تقدم األمانة معلومات مستكملة عن التقدم يف املفاوضات ا  - ٤٥

نفايات احملتوية شتركة خلفض انبعاثات الزئبق، وعن اإلدارة السلمية بيئياً للاملوخاصة فيما يتعلق باملنافع 
، زئبق مبوجب اتفاقية بازل، واملناقشات اجلارية بشأن التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العامليةعلى ال

  .تقبالًاليت قد تكون ذات أمهية لصك الزئبق مس
   الدوراتمواعيد  )ب(

فيما يتعلق بالتوقيت املقترح لدورات جلنة التفاوض احلكومية الدولية، طلب أحد املمثلني عدم   - ٤٦
وقال . يناير ألنّ تلك هي فترة أعياد يف بعض البلدان/تنظيم عقد دورات اللجنة يف شهر كانون الثاين
الت يف بلدان النصف اجلنويب من الكرة األرضية اليت إنه ينبغي عموماً تفادي التضارب مع فترات العط

وأكد ممثل من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وأيده آخر، على أمهية . ختتلف عنها يف النصف الشمايل
وتشمل تلك العطالت احتفاالً عن موسم الربيع الذي يصادف أول . مراعاة فترات العطالت يف املنطقة

وقال ممثل . أكتوبر/ أيام يف بداية تشرين األول١٠ وعطلة أخرى مدافرباير، /أسبوعني من شهر شباط
آخر بضرورة تفادي ازدواج هذه املواعيد مع االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف 

  .٢٠١٢ ومع الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية يف عام ٢٠١١  عام
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اقشات اليت جرت يف اجللسة العامة واملشاورات غري الرمسية، قدمت األمانة وعقب املن  - ٤٧
معلومات إىل املنسقني اإلقليميني بشأن العوامل اليت قد تؤثر يف مواعيد دورات جلنة التفاوض احلكومية 

تفق وا. الدولية، مبا يف ذلك فترات العطالت وتواريخ دورات جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة
  .الفريق العامل على إحالة املعلومات إىل اللجنة لكي تأخذها يف احلسبان لدى حتديد مواعيد دوراا

 التفاوض احلكومية الدولية، وأنهجنة ل لة الستضافة دورهدعن استعداد بال سويسرا وأعلن ممثل  - ٤٨
 هتمو حكنأ لث باملو فاسانكيروب أعلن ممثلكما  . مشاورات مع األمانة بشأن التفاصيلسوف جيري

  . التفاصيلشةقانملاألمانة ب صلتيس هإن القالتفاوض احلكومية الدولية، وجنة ل لةاستضافة دوريف  ةبغرا

  وأحكامهخيارات هليكل الصك   - ٣
نظر الفريق العامل يف فوائد أن يعهد إىل األمانة مبهمة أن تعد للجنة التفاوض احلكومية الدولية   - ٤٩

  .هبديلة لعناصره أو تدابريج نب اإىل جيتم التفاوض بشأنه  يكل الصك،هل املمكنةحتليالً للخيارات 
 على بعضهموحث  .ب من األمانة إعداد هذا التحليلووافق الكثري من املمثلني على أن يطل  - ٥٠

وأعربوا عن وجهة نظر ترى أن .  األوضاع اليت قد تتخذها البلدان استباقاحلرص على جتنبتوخي 
غري أن . عناصر ذاانصوص  عيرا يف اتفاق وليس مشاليت تدرجعناصر الاملادة اليت تعدها األمانة تقترح 

 وضع وأنه ميكننتائج االجتماع احلايل، ب  يف عملهااألمانة ن تسترشدينبغي أن ف أأحد املمثلني أضا
  . اجلولة األوىل من املناقشات يف الدورة األوىل للجنةلى ضوءإطار ع
ه الفريق ق الذي وضعوجرى تشجيع األمانة على االحتفاظ ببعض عناصر اإلطار الشامل للزئب  - ٥١

مثل املرونة يف ) ، املرفقUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/8( العامل املفتوح العضوية املخصص بالزئبق
كما اقترح دراسة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف . خطط التخلص والتطبيق على بعض القطاعات

  . فعالية األدوات املستخدمة يف تنفيذها مثل خطط العمل الوطنيةييماألخرى بغرض تق
بعد أن الحظوا الطابع الروتيين لألحكام  عن وجهة نظر ترى، العديد من املمثلني وأعرب  - ٥٢

 تقدم األمانة مشروع نص هلذه األحكام أنالنهائية يف معظم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، 
 للقضايا التقنية مثل االنبعاثات يف اهلواء وص إعداد نصعدم جدوى أن تتوىل األمانةإم أشاروا إىل   إال

  .واملنتجات والتجارة
بعض املبادئ اليت يتعني أن تنطوي عليها أية ورقة للخيارات أمهية د أحد املمثلني وأك  - ٥٣
سيما التفرقة بني خمتلف البلدان من حيث قدراا على التعامل مع مشكلة الزئبق وبني خمتلف  وال

  .أدوات التنفيذ
اع مقدمة من بعد املناقشة اليت ورد وصفها أعاله، نظر الفريق العامل يف ورقة غرفة اجتم  - ٥٤

 بأن تعد األمانة وثيقة حتتوي على مشروع جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب تتضمن مقترحاً
.  بشأن الزئبق، ومعلومات للمساعدة يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدوليةعناصر لصك ملزم قانونياً

 أُعدتا يف سياق مداوالت الفريق ضمن واتفق الفريق على مناقشة الورقة باإلضافة إىل ورقتني أخريني
تضمن الورقة تو". املعلومات اليت قد تساعد يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية) "ج(  ٤  إطار البند
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تعدها األمانة للمساعدة يف عمل جلنة التفاوض ميكن أن األوىل، املقدمة من األمانة، قائمة بالوثائق اليت 
ا األوىل؛ فيما حتتوي الورقة الثانية، املقدمة من سويسرا، على مقترح يدعو احلكومية الدولية يف دور

األمانة إىل إعداد ورقة خيارات بشأن كيفية ضمان حتقيق أوجه التآزر والتعاون والتنسيق املؤسسي بني 
تعددة املصك الزئبق الذي سيتم التفاوض عليه من جهة وبني سائر االتفاقات والسياسات البيئية 

  .طراف ذات الصلة األخرىاأل
 من االقتراحات للتنقيح، طلب اً املمثلون عدد فيها قدماليتوبعد مناقشة الورقات الثالث،   - ٥٥

 التعليقات اليت أُبديت يف املناقشات، وتعرضها عليها تربزحدة، ا وورقةالفريق إىل األمانة أن جتمعها يف 
  . مرة أخرىلنظر فيهال

وأثناء تلك . اليت أعدا األمانة للمناقشة يف اجللسة العامة قة املوحدةوعقب ذلك عرضت الور  - ٥٦
 من ‘١’ ٢  الواردة يف الفقرة‘‘ االستخدامات الضرورية’’أشار أحد املمثلني إىل أن عبارة  املناقشات،

 أطراف قائمة الوثائق اليت ينتظر أن تقدمها األمانة، هلا مدلول معني يف سياق اتفاقات بيئية معينة متعددة
من  كما لو كان توصية وأعرب عن قلقه من أن يفسر استخدام العبارة. مثل بروتوكول مونتريال

  معيناً، بطريقة أو أخرى، تفسرياًراد التفاوض فيه ينبغي أن يتضمنامل الفريق العامل بأن صك الزئبق
وأكد الرئيس،  .عاملمن هذا القبيل ستكون خارج نطاق والية الفريق ال وقال إن أي توصية. للعبارة
 على ذلك، إن دور الفريق العامل هو تيسري توفري معلومات من األمانة من شأا أن تساعد جلنة رداً

واتفق . التفاوض احلكومية الدولية يف عملها، وليس حتديد طريقة استعمال اللجنة لتلك املعلومات
  .التقرير احلايلالفريق العامل على تضمني شواغل املمثل إزاء هذه النقطة يف 

من ) ه( ٢ ة املالية الواردة يف الفقر ترتيبات املساعدة فهمه لإلشارة إىلنوقال ممثل آخر إ  - ٥٧
تشمل اآلليات املالية لربوتوكول مونتريال واتفاقية  مانة أا الوثائق اليت يتعني أن تعدها األقائمة

لتلك النقطة وأن تضع األمانة تلك االتفاقيات واتفق على أن يورد التقرير احلايل ذلك الفهم . استكهومل
 ترتيبات املساعدةيف اعتبارها لدى إعداد املعلومات للجنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن موضوع 

  .املالية
اعتمد الفريق العامل دون تعديل الورقة املوحدة اليت أعدا  وبعد اإلحاطة بالتعليقات السابقة،  - ٥٨

  .يف املرفق الثاين هلذا التقريراألمانة واليت ترد 

خمتلف أنواع إجراءها بشأن التحضريات للدراسة اليت طلب جملس اإلدارة معلومات مستكملة عن   -باء 
  )٢٥/٥املقرر (مصادر انبعاث الزئبق 

خمطط الدراسة عن خمتلف  بشأن UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/5عرض ممثل األمانة الوثيقة   - ٥٩
وقال إنه قد . ٢٥/٥  من املقرر٢٩ ، وفق الطلب الذي جاء يف الفقرةات الزئبقأنواع مصادر انبعاث

متت استشارة طائفة من اخلرباء وعدد من أصحاب املصلحة املهتمني بشأن إعداد خمطط الدراسة الذي 
 ا ما توصف بأنه على املصادر اليت كثرياً لضيق الوقت املتاح إلمتام العمل، مركّزاًسوف يكون، نظراً

 وينبغي التشاور مع . انبعاثات غري متعمدة مثل حمطات الطاقة العاملة بإحراق الفحممصادر تنتج
أصحاب املصلحة أثناء الدارسة مع مراعاة ضرورة إكمال الدراسة قبل انعقاد الدورة الثانية للجنة 
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 معلومات عن وينبغي أيضاً التعاون مع البلدان والعمل مىت ما توفرت. التفاوض احلكومية الدولية
وسوف تتضمن . االنبعاثات املهمة من العمليات اليت يستخدم فيها الفحم على عرض تلك املعلومات

 لتكاليف وفعالية تكنولوجيات وتدابري الرقابة البديلة، باالعتماد حسب  وتقييماًالدراسة أيضاً حتليالً
ين على تقدمي مسامهام يف وحثّ احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخر. اإلمكان على العمل احلايل

 سوف تنشر املعلومات عن التقدم احملرز ،لدراسة يف وقت مناسب، وأفاد أنه من أجل تعزيز الشفافيةا
  .لربنامج األمم املتحدة للبيئةيف الدراسة على املوقع الشبكي لربنامج الزئبق التابع 

.  عن تطور الدراسةيئية، عرضاًوقدم السيد جون مونيت، من املعهد السويدي للبحوث الب  - ٦٠
 انبعاثات الزئبق العاملية وخيارات التحكم فيها اليت عنقال إنها سوف تستند إىل التقارير السابقة و

، وسوف تركّز على القطاعات الرئيسية لالنبعاثات يف ٢٠٠٨  يف عامبرنامج األمم املتحدة للبيئةأعدها 
ع طائفة من املعلومات عن االنبعاثات من عدد خمتار من وسيتم بواسطة استبيان مج. عدد من البلدان

وسوف تركز الدراسة على حمطات الطاقة واملراجل الصناعية العاملة بالفحم، وعلى اإلنتاج . البلدان
وميكن أيضاً النظر يف . إنتاج اإلمسنتو، وحرق النفايات )املصاهر غري احلديدية(الصناعي للمعادن 

ومن املنتظر أن تفضي الدراسة إىل جمموعة .  املعلومات بذلكتوقت وتوافرقطاعات أخرى إذا مسح ال
من السيناريوهات يتم يف إطارها عرض طائفة من تكاليف الرقابة وخفض االنبعاثات احملتملة على عدد 

 وميكن استقراء النتائج لتقدمي حملة عن التكاليف اإلمجالية لكل سيناريو من. خمتار من البلدان والقطاعات
االحتاد : وقد اقترح ترشيح البلدان التالية. فض االنبعاثات على نطاق عامليخلالسيناريوهات املختلفة 

 والدول األعضاء يف الروسي، الربازيل، جنوب أفريقيا، الصني، اهلند، والواليات املتحدة األمريكية
  .االحتاد األورويب

 أو مطلع ٢٠٠٩  يف اية عاماليت ستبدأ  إلعداد الدراسة زمنياًوعرض السيد مونيت جدوالً  - ٦١
إجراء بيسمح س، و"األولشروع امل"، باستبيان جلمع املعلومات باملوازاة مع إعداد ما أمساه ٢٠١٠  عام

 أي ٢٠١٠  أكتوبر/ حبلول شهر تشرين األولويكتمل إعدادهامشاورات مستمرة ألصحاب املصلحة، 
 عن  بإسهابوحتدث. ثانية ومن أجل تنوير هذا العمليف وقت يناسب عمل جلنة التفاوض يف دورا ال

 على  كثرياًتتوقفاملعلومات سيتم طلبها يف االستبيان فقال إنّ جودة نتائج الدراسة ودقتها سوف 
 سوف يكون مبثابة تقدير أويل للتكاليف األولشروع امل إنّ تقرير وأضاف قائالً. املسامهات الواردة

ويف اخلتام، لفت السيد . ومات الالزمة لوضع تقديرات تتسم مبزيد الدقة للمعلمنوذج والكفاءةوأوجه 
مونيت االنتباه إىل دراسة عن احتراق الفحم تجرى بالتوازي يف الصني واهلند واالحتاد الروسي وجنوب 

  .وستقدم هذه الدراسة مدخالت يف دراسة االنبعاثات. أفريقيا بتمويالت من االحتاد األورويب
ها الدراسة مثل تملناقشة اليت أعقبت ذلك، اقترح بعض املمثلني مواضيع إضافية تناولويف ا  - ٦٢

اخلردة امللوثة من املعدات الكهربائية واإللكترونية، وانبعاثات الزئبق من الوقود والنفط والغاز، والزئبق 
التربة، ينبغي أن وقال بعضهم إنّ االنبعاثات إىل الوسائط األخرى، مثل املياه و. من األجهزة الطبية

تدرج يف التقرير، وأشار أحدهم إىل أنّ هذا اإلدراج سوف يسمح بدراسة السلسلة الكاملة النبعاثات 
وقال أحد املمثلني إنّ اجتاهات . وفضل آخرون قصر الدراسة على االنبعاثات يف اهلواء. الزئبق
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لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري ، اليت تستند إىل سيناريوهات طورها ا٢٠٥٠ االنبعاثات إىل غاية
  . الزئبقلصكاملناخ، متوفّرة واقترح ضرورة حبث االجتاهات يف املستقبل لضمان االنطباق طويل األمد 

 جتميع إنه ينبغي أيضاً مراعاة قطاعات أخرى، وذلك على األقل من خالل  أحد املمثلنيوقال  - ٦٣
 الوقت ضيق إنه باإلمكان طلب معلومات إضافية ولكن وقال ممثل آخر. ملصادر والكميات املعروفةا

وسلط بعض املمثلني الضوء على املنافع املوازية لألنشطة القائمة .  يف هذا القراريؤثراناملوارد قد قلة و
فقالوا إنّ املعلومات املفيدة قد تكون موجودة بالفعل وهي ليست خاصة بالزئبق لكنها جزء من أعمال 

وشدد أحد املمثلني على ضرورة . ة دولية أخرى مثل األعمال املتصلة بتغري املناخمتت يف إطار أنشط
  .احترام اختصاصات االتفاقات األخرى لدى مجع البيانات

وأكد العديد منهم . وأثىن كل من أخذ الكلمة من املمثلني على الطابع اجلامع إلعداد التقرير  - ٦٤
الثانية للجنة، وأضافوا قائلني إنه ينبغي، ألغراض اإلعالم، على أمهية أن تكون الدراسة جاهزة للدورة 

توفري تقرير مرحلي عن الدراسة يف الدورة األوىل وذلك إلتاحة مناقشة مبكرة إلدارة املخاطر واحلد 
 إنه ال ينبغي التضحية جبودة املعلومات من أجل الوفاء باملواعيد، بل ينبغي تضمني بعضهموقال . منها

 إنّ الدراسة ينبغي أن تستخدم خالل عملية التفاوض وأضاف أحدهم قائالً. ث املعلوماتالدراسة أحد
  .كمرجع وليس كوثيقة خط أساس

وسلّم أحد املمثلني بأمهية مجع البيانات فأشار إىل أنّ املعلومات قد ال تكون يف كثري من   - ٦٥
شروع املى املقترح بشأن وضع تقرير وأثىن عل.  مواطن الثغرات مفيد أيضاًمعرفةاألحيان متاحة ولكن 

 وعلى السعي إىل األخذ بالشفافية من خالل تبادل املعلومات عرب املوقع الشبكي لفرع املواد األول
  .وقد سانده يف ذلك ممثل آخر. لربنامج األمم املتحدة للبيئةالكيميائية 

  الزئبق ينبغي أن يشملوقال أحد املمثلني إنّ حتليل كفاءة تكاليف تكنولوجيا التحكم يف  - ٦٦
 خبفض امللوثات كذلك املنافع املوازية املتعلقة مثالًوالفوائد العائدة من مراقبة الزئبق ذاته، و التكاليف

وينبغي . اهلوائية وحتسني كفاءة الطاقة اللذين من شأما أن يسهال على البلدان استحداث املراقبة
ود الرقابة املناسبة مثل املعاجلة املسبقة ألنوع الوقود للدراسة أيضاً أن تشتمل على معلومات عن جه

وأشار املتكلّم إىل أنّ تقنيات إدارة . وفصل النفايات، ومعلومات عن تكنولوجيات التحكّم املتاحة
؛ ولذلك ينبغي أن املدافن ما ترمى يف النفايات ختتلف باختالف البلدان وإىل أنّ النفايات كثرياً

وتابع أحد املمثلني . ة أوسع للتخلص من النفايات وليس فقط اإلحراقتستهدف الدراسة إدار
 االختالف يف تقنيات إدارة النفايات فقال إنّ صناعة اإلمسنت ينبغي أن تؤخذ يف علىالتعليقات 

وأبرز آخر أمهية تكلفة وفعالية . ، واقترح أن يتوىل بلد من منطقته القيادة ذا الشأناحلسبان أيضاً
وقال أحد . ري التكنولوجية اليت جيرى حبثها مع التكاليف االجتماعية واالقتصادية لعدم التحركالتدابري غ

املمثلني إنه يتعني مراعاة الوضع االقتصادي للبلدان النامية لدى حبث فعالية التكاليف واملنافع االجتماعية 
  . لبلدان مع أوضاع هذه ااجلهود املبذولة يف التحكمواالقتصادية حبيث تتكيف 

وطلب ثلة من املمثلني توضيحات بشأن عملية مجع املعلومات ألنّ البيانات ينبغي أن تجمع   - ٦٧
.  املعلومات على املستوى القطريمقارنة من كافة أصحاب املصلحة، وبشأن ما إذا كان ينبغي أوالً
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تجمع هذه املعلومات  على االستبيان حبيث واقترح أحدهم ضرورة وضع منهجية جلمع املعلومات رداً
ممثل آخر توضيحات عن اجلهات اليت ينبغي أن تتسلم االستبيان على الصعيد وطُلب . بشكل منسق

  .الوطين وما هي القضايا اليت ينبغي أن يغطيها االستبيان
 ملخطط الدراسة واتفق على أن يتم، قدر اإلمكان وحبسب ما هوأعرب الفريق عن تأييد  - ٦٨

  . عن القطاعات والوسائط األخرىمتاحةملوارد، تضمني الدراسة معلومات يسمح به الوقت وا

  عمل جلنة التفاوض احلكومية الدوليةيف قد تساعد اليت علومات امل  -جيم 

  وثائق أعدا األمانة ملساعدة جلنة التفاوض احلكومية الدولية  - ١
اعد جلنة التفاوض احلكومية الدولية قدم ممثل األمانة مذكرة األمانة بشأن املعلومات اليت قد تس  - ٦٩

 من الدراسات اليت أعدا األمانة لعدد اًصي تلختضمنت (UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/9)يف عملها 
  .استجابة ملختلف طلبات جملس اإلدارة والفريق العامل املخصص املفتوح العضوية

 يف املذكرة املعلومات الواردة بورداً على سؤال من أحد املمثلني أوضح أن القائمة املوجزة  - ٧٠
وعلى ذلك، قدم املمثلون طائفة عريضة من . ليست ائية وأن األمانة ترحب بأي توجيه من الفريق
وقال بعض املمثلني إن من املفيد احلصول على . املقترحات بشأن املعلومات األخرى اليت ميكن إدراجها

 وطلب آخرون حتديث املعلومات ملراعاة القضايا .معلومات بشأن مناذج املساعدات املالية والتقنية
ث اجلدول الوارد يف املذكرة ي من الضروري حتدهأنيرون الناشئة مثل خفض التجارة الدولية بالزئبق و

  .ث املعلومات ومصدرهياملشار إليها أعاله لبيان الوقت الذي أجري فيه حتد
ات املستخدمة يف عملية التفاوض وجرى التشديد على احلاجة إىل ضمان حتديد املصطلح  - ٧١

 إعداد ورقة عن ميكن أشار أحد املمثلني إىل أنه ،وحيثما يتعلق األمر بقضية الفعالية. حتديداً واضحاً
  .آليات االمتثال وفعاليتها النسبية

 هذه قالوا إن و.املهمةوأشار بعض املمثلني إىل أنه قد جرى جتميع كمية كبرية من املعلومات   - ٧٢
 وشددوا أيضاً على ضرورة الفراغ . ممكناًكان ذلك وحتسينها وحتديثها حيثما  ينبغي إتاحتها،وماتاملعل

  .من إعداد الوثائق اليت تكلف األمانة بإعدادها يف حدود املوارد املتاحة
واسترعى االهتمام إىل الصعوبات اليت تواجه البلدان النامية يف بعض ااالت مثل جهودها   - ٧٣

برنامج وأشار أحد املمثلني على وجه اخلصوص إىل أنه على الرغم من أن . استهالك الفحمللحد من 
.  قام جبمع معلومات وطنية عن الزئبق إال أن املعلومات عن أفريقيا مازالت ناقصةاألمم املتحدة للبيئة

ليت تواجه وشدد أحد املمثلني، وهو يسترعي االهتمام إىل املشكالت املختلفة ذات الصلة بالزئبق ا
  .البلدان يف نفس اإلقليم، على ضرورة مراعاة املعلومات الوطنية يف عملية التفاوض

واقترح العديد من املمثلني أن يطلب من أمانة اتفاقية بازل وضع ورقة تقدم للجنة التفاوض   - ٧٤
أي ب اإلملامفيد وعالوة على ذلك قالوا إنه سيكون من امل. احلكومية الدولية عن كيفية مناولة النفايات

وبعد . أنشطة أخرى ذات صلة جيري إجراؤها يف الوقت احلاضر يف إطار اهليئات األخرى املعنية بالبيئة
 منوذجاً للتخلص ميكن أن تعترب بروتوكول مونتريال  هيكل وأحكامأن أشار العديد من املمثلني إىل أن



UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/1 

16 

ملستخدمة يف تلك اهليئة واليت ميكن اعتبارها من الزئبق، طلبوا من األمانة توفري معلومات عن اآلليات ا
  .تحليل اآلليات املاليةل مهمة

عقب مناقشته يف إطار هذا البند الفرعي، مت تقدمي ورقيت غرفة اجتماع لكي ينظر فيهما و  - ٧٥
  بالوثائق اليت ستعدها األمانة مقترحةوتتضمن الورقة األوىل، املقدمة من األمانة، قائمة. الفريق العامل

، وروعي يف هذه الورقة التعليقات للمساعدة يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورا األوىل
؛ فيما حتتوي الورقة الثانية، املقدمة من سويسرا، على مقترح يدعو األمانة إىل اليت سلفت اإلشارة إليها

لتنسيق املؤسسي بني صك إعداد ورقة خيارات بشأن كيفية ضمان حتقيق أوجه التآزر والتعاون وا
تعددة األطراف املالزئبق الذي سيتم التفاوض عليه من جهة وبني سائر االتفاقات والسياسات البيئية 

 من الفصل الرابع من هذا التقرير، اتفق ٣ -  يف الفرع ألفوكما لوحظ آنفاً. ذات الصلة األخرى
  من جدول األعمال)أ( ٤ ثالثة تتصل بالبند باإلضافة إىل ورقة الفريق العامل على حبث الورقتني معاً

مقدمة من جمموعة بلدان أمريكا " اجلدول الزمين لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية وتنظيمه"
 بأن تعد األمانة وثيقة حتتوي على مشروع عناصر لصك ملزم الالتينية والكارييب وهي تتضمن مقترحاً

ويرد أعاله يف . ساعدة يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن الزئبق، ومعلومات للمقانونياً
  . من الفصل الرابع من هذا التقرير سرد لوقائع نظر الفريق يف الورقات الثالث٣  - الفرع ألف

  اجللسات اإلعالمية  - ٢
عقد الفريق العامل يف إطار هذا البند الفرعي ثالث جلسات إعالمية بشأن املسائل ذات الصلة   - ٧٦

بعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية، كانت األوىل عن إمدادات الزئبق وختزينه، والثانية عن تعدين 
واستمع الفريق . يف املنتجات والنفاياتوجود الذهب احلريف والصغري النطاق، والثالثة عن الزئبق امل

االطالع على تفاصيل وميكن . العامل خالل كل جلسة إىل عدد من العروض، وناقش املعلومات املقدمة
برنامج األمم املتحدة للبيئة العروض على املوقع الشبكي لربنامج الزئبق يف 

)www.chem.unep.ch/mercury(.  

  إمدادات الزئبق وختزينه  )أ(
استمع الفريق العامل خالل اجللسة املتعلقة بإمدادات الزئبق وختزينه إىل عرض عام عن   - ٧٧

ىل إىل تقرير بشأن منتدى دويل عن منجم للزئبق اخلام يف قريغيزستان، وإإمدادات الزئبق وجتارته، و
عرض عن حالة جمال الشراكة اجلديدة بشأن إمدادات الزئبق وختزينه يف إطار الشراكة العاملية من أجل 

وج إقليمي إزاء ختزين الزئبق، ومعلومات عن األوضاع برنامج األمم املتحدة للبيئة الزئبق لدى 
ية يف االحتاد األورويب بشأن إمدادات الزئبق وختزينه، واىل معلومات عن تقرير يتعلق التشريع

 .بالتكنولوجيات اخلاصة بتثبيت الزئبق اخلام والنفايات احملتوية على الزئبق

ولدى افتتاح اجللسة، استرعى الرئيس االهتمام إىل الوثائق ذات الصلة باملسألة مبا يف ذلك   - ٧٨
عدته األمانة عن األنشطة ذات الصلة بإمدادات الزئبق والتخزين السليم هلذه املادة التقرير الذي أ

)UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/INF/3( وورقة قاعة اجتماعات تتضمن بيان احملتويات وامللخص ،

http://www.chem.unep.ch/mercury
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 التنفيذي للتقرير املشار إليه أعاله عن تكنولوجيات تثبيت الزئبق اخلام والنفايات احملتوية على زئبق،
وورقة قاعة االجتماع املتضمنة معلومات عن األوضاع التشريعية يف االحتاد األورويب فيما يتعلق 
بإمدادات الزئبق وختزينه، وتقرير عن دراسة تبني أن القضاء على تعدين الزئبق اخلام لن يكون له أي 

 .)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6( تأثريات اقتصادية معاكسة كبرية

 ، عرضاًبرنامج األمم املتحدة للبيئة هيتر ماكسسون، وهو خبري استشاري عينوقدم السيد ب  - ٧٩
وأوضح مصادر الزئبق ومستهلكيه يف كافة أحناء العامل حبسب اإلقليم .  إلمدادات الزئبق وختزينهعاماً

 وأوضح أن سوق الزئبق تستجيب بإجيابية لتقليص.  األمهية النسبية لكل منهااجلغرايف والنشاط مبيناً
 من خالل زيادة األسعار اليت تزيد من جاذبية الزئبق املعاد تدويره والبدائل غري اإلمدادات وذلك مثالً

تنظيمهم، قال إن وتفرقهم وصعوبة املستهلكني كثرة عدد منتجي الزئبق ولقلة  لذلك وونظراً. الزئبقية
 الذي فرض على صادرات وبني احلظر.  للسياسات الفعالة هاماًالزئبق يشكل خياراًإمدادات خفض 

وأشار إىل قائمة احلظر اليت . الزئبق والذي سنته اجلماعة األوروبية والواليات املتحدة األمريكية مؤخراً
 عن احلظر على تعدين الزئبق اخلام متطلبات التخزين اآلمن وطويل األجل للزئبق فضالً أيضاً تربز

 .للحد من إمدادات الزئبقتدابري باعتبارها ومصادرة املخزونات املتوافرة، 

 ياملنتدى الدويل بشأن منجم الزئبق اخلام يف قريغيزستان الذ عن  األمانة تقريراًةوقدمت ممثل  - ٨٠
.  يف املائة من إمدادات الزئبق العاملية١٠  ميثل آخر مرفق يف العامل لتزويد السوق العاملية بالزئبق ويشكل

هد األمم املتحدة للتدريب والبحث مع البلد يف تنفيذ خطة عمل ومعبرنامج األمم املتحدة للبيئة ويعمل 
دف إىل إقامة مشروعات للتنمية املستدامة متكن البلد من وقف تراخيص هذا املنجم دون التعرض 

 تشرين ١٨  اخلطة، عقد منتدى دويل يومتلك وفيما يتعلق ب. مربر له  الضطراب اقتصادي ال
فرص التنمية حتديد للمعاجلة ووقف الترخيص، و اخليارات املمكنة جرى فيه عرض ملأكتوبر /األول

لد وأعرب املشاركون يف املنتدى عن تقديرهم للجهود اليت يبذهلا الب. اليت يوجد ا املنجمللقرية البديلة 
ن التعاطف مع حاجته إىل املضي يف طريق يأخذ يف االعتبار أوضاعه والتقدم الذي حققه حىت اآلن وع

 يف قريغيزستان سوف يرسل إشارة سريعوبعد أن الحظوا أن حتقيق تقدم . ماعية واالقتصاديةاالجت
يف املستقبل القريب  هامة خالل عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية، قالوا إن مثة حاجة للمضي قدماً

 وكذلك إلجراء يف العمل على ااالت االستراتيجية ذات الصلة باملعاجلة وبالتطوير احمللي للبدائل،
 .االستثماراتدراسات جدوى لتوليد املعلومات الالزمة لتعزيز 

 الدولة وزير، قدم السيد بارتريكول ايزانيتش بايتوف  األمانةةممثلوعقب العرض الذي قدمته   - ٨١
ان تاريخ منجم الزئبق موضع املناقشة وجهود تسزيف وزارة الصناعة والطاقة وموارد الوقود يف قريغي

 وقال إنه يف حني أن حكومته على استعداد للنظر يف التحول بعيداً. ته للتعامل مع تأثرياته البيئيةحكوم
عن استخراج الزئبق، يتعني أن يتم ذلك بطريقة تراعي االعتبارات االجتماعية واالقتصادية باإلضافة إىل 

نقص التمويل إالّ أنه أعرب وقال كذلك إن العمل مستبعد يف هذا الوقت بالنظر إىل . الشواغل البيئية
 .عن األمل يف حتقيق تقدم يف هذا اال خالل هذا االجتماع
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وحتدث السيد مايكل بندر، املؤسس املشارك لفريق العمل املعين بوقف استخدام الزئبق، عن   - ٨٢
ج األمم برنامالشراكة اجلديدة لتخزين وإمدادات الزئبق يف إطار الشراكة العاملية من أجل الزئبق لدى 

  أُعدتوقال إن خطة األعمال املقترحة ال الشراكة. والنهج اإلقليمي إزاء التخزيناملتحدة للبيئة 
؛ وسوف يعمم مشروع ٢٠٠٥  املائة عن مستوياا يف يف٥٠ دف خفض إمدادات الزئبق بنسبة

ميكن أن يتحقق من خالل  وقال إنّ هذا اهلدف. اخلطة على هذا االجتماع باعتباره ورقة غرفة اجتماع
احلد من استخراج الزئبق بزيادة القيود على الزئبق، ومصادرة الزئبق من إنتاج خاليا الكلور القلوية و

وتتمثل اخلطوات التالية ال الشراكة يف التشجيع على مواصلة التقدم يف مشروعات التخزين . اخلام
 خطة األعمال، وطلب شركاء جدد حمتملني مبا اإلقليمية، والترويج لفرص التمويل، وتعديل مشروع

يف ذلك احلكومات للعمل كرؤساء أو رؤساء مشاركني، وفيما يتعلق جبهود التخزين اإلقليمية، 
، وأمريكا الالتينية والبحر ئاستعرض مشروعات التخزين قيد التنفيذ يف أقاليم آسيا واحمليط اهلاد

لتكون  بشأن التخزين  وضع خيارات جمديةتفضيلهموأعرب املشاركون يف املشروع عن . الكارييب
معتقدين بأن ذلك سوف يضمن توافر السياسات احلكومية  لالجتار بفائض الزئبق يف املستقبل، بديالً

 .املتسقة واملستدامة إزاء املسألة

وقال ممثل اجلماعة األوروبية إن االحتاد األورويب قد ختلص من عمليات استخراج الزئبق يف   - ٨٣
 وهو قد فرض أيضاً حظراً.  الكلور القلوية اهزة بالزئبق وعلى وشك التخلص من إنتاج خاليا٢٠٠٣

ؤدي إىل توافر كميات كبرية من الزئبق مل يعد هلا ت سوف تلك التدابري ألن  ونظراً.على تصدير الزئبق
 قواعد هلذا واعتمدت. سوق أوروبية، كان من الضروري سن قواعد تقضي بتخزين الزئبق الزائد

 دراسة سيتم يف ضوئها وضع قواعد مفصلة بشأن التخزين اآلمن ، وجتري حاليا٢٠٠٨ً الغرض يف
للزئبق وسوف تتناول الدراسة اجلهود اليت تبذل لتحويل الزئبق إىل مادة صلبة لتخزينها وغري ذلك من 

على املوقع الشبكي لربنامج القضايا التقنية اليت قد م جلنة التفاوض احلكومية الدولية وسوف تتاح 
 .برنامج األمم املتحدة للبيئةالزئبق يف 

 بإجرائها بشأن طرق تثبيت الزئبق وقدم ممثل أملانيا تفاصيل دراسة أصدرت حكومته تكليفاً  - ٨٤
السائل ومركبات الزئبق، والنفايات احملتوية على الزئبق من خالل حتويلها إىل مادة صلبة، واليت أتاحتها 

ة يف العمل املستمر بشأن التخزين مبقتضى الشراكة العاملية من أجل الزئبق ويتمثل اهلدف من كمسامه
هذه العمليات يف احلد من تقلبية وسيولة الزئبق واملنتجات احملتوية على الزئبق حىت تقل األخطار اليت 

 الدراسة على املوقع وقد أتيح التقرير الكامل عن. تسببها لصحة البشر والبيئة لدى مناولته وختزينه
 وهي الشركة اليت أعدت هذه Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheitالشبكي لشركة 

. برنامج األمم املتحدة للبيئةعلى املوقع الشبكي لربنامج الزئبق لدى  أيضاً وسوف يعرض. الدراسة
 . استفسارات خالل هذه اجللسة للرد على أيSven Hagemannويوجد اآلن واضع هذه الدراسة السيد 

وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أعرب مجيع املمثلني الذين حتدثوا عن تقديرهم لألمانة ملا   - ٨٥
 .قدم من عروض وفرت معلومات مفيدة للجنة التفاوض احلكومية الدولية
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ق منجم الزئبق وأشاد العديد من املمثلني حبكومة قريغيزستان ملا حققته من تقدم صوب إغال  - ٨٦
كما أعربوا عن تقديرهم . اخلام، وإحياء البيئة احمليطة باملنجم واالنتقال إىل األنشطة االقتصادية البديلة

 .للدعم الدويل املقدم هلذه اجلهود

 إلغالق منجم  أولياًوقال ممثل الواليات املتحدة األمريكية إن حكومته خصصت متويالً  - ٨٧
لعمل مع النرويج وسويسرا والدول املاحنة األخرى والقطاع اخلاص قريغيزستان وتتطلع إىل ا

  أساسياً مساعداًوشدد على أمهية ختزين الزئبق باعتبار ذلك عامالً. وقريغيزستان بشأن هذه املسألة
سألة ختزين الزئبق يف مل ينبغي أن تتصدىللحد من اإلمدادات وقال إن جلنة التفاوض احلكومية الدولية 

 .من املفاوضات وقت مبكر

ن املناقشات اليت دارت بني حكومته ومعهد األمم املتحدة للتدريب إوقال ممثل سويسرا   - ٨٨
 يف اجلهود املبكرة اليت بذلت للتعامل مع منجم الزئبق يف قريغيزستان اليت  أساسياًوالبحث كانت عنصراً

ذه اجلهود بالتعاون واسع النطاق وتتسم ه.  يف جمموعة سويسرا يف مرفق البيئة العامليةكانت عنصراً
الذي مشل احلكومات واهليئات الدولية واملنظمات غري احلكومية وهي اجلهود اليت تعززت بفضل البيئة 

  تنفيذهقيادةالذي توليت  الشراكات ذات الصلة بالزئبق  برنامج اليت نشأت عن النجاح يفاملواتية
من الضروري تمع املاحنني مناقشة النهج املبتكرة لتلبية وقال إنه سيكون . الواليات املتحدة األمريكية

واجهة التحديات البيئية املشروعات الضرورية ململساعدا يف تنفيذ حاجة قريغيزستان إىل الدعم املايل 
  .لتخفيف التأثريات االجتماعية واالقتصادية إلغالق املنجم

قريغيزستان، وأثىن على اليت وضعت للعمل قدم أحد املمثلني مزيداً من التفاصيل عن خطة ا  - ٨٩
التعاون املثمر بني البلدان واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية مث أورد حاجة حكومته للمزيد 
من الدعم من املاحنني للمساعدة يف تنفيذ األنشطة املخطط هلا واستعداد حكومته الستكشاف فرص 

  .ذلك الدعم
 على احلظر الذي فرضه االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية وأثىن عدد من املمثلني  - ٩٠

تخزينه، والذي يبدأ  وعلى شروط ل٢٠١١ والذي يبدأ نفاذه يف عام على تصدير الزئبق ٢٠٠٨ يف عام
االحتاد كل من الزئبق إىل  يصدر مركبات وأشار أحد املمثلني إىل أن بلده. ٢٠١٣  نفاذه يف عام
شدد على ضرورة توخي املزيد من الشفافية يف جتارة مركبات مث اليات املتحدة األمريكية األورويب والو

 أن تقوم البلدان املتقدمة النمو بفرض قبلالبلدان النامية ببدائل للزئبق بضرورة تزويد وقال آخر . الزئبق
  .هحظر على صادرات

ة فيما يتعلق بإمدادات الزئبق وختزينه وشدد العديد من املمثلني على أمهية االختالفات اإلقليمي  - ٩١
وأشري إىل أن اآلثار االجتماعية والتكاليف االقتصادية . على أمهية العوامل القطرية احملددة أيضاً وشددوا

عد باهظة للغاية بالنسبة للبلدان املعنية، خدام الزئبق يف كثري من املناطق تاملتعلقة بالتخلي عن است
 ويف ذلك السياق، أشار العديد من املمثلني إىل أن التعدين احلريف للذهب هو .وخباصة للبلدان النامية

  .الوسيلة الوحيدة لكسب العيش للكثري من الفقراء
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وأورد العديد من املمثلني معلومات مفصلة عن جتارة بلدام يف الزئبق ومركبات الزئبق   - ٩٢
عددوا خمتلف استخدامات الزئبق يف الصناعة  وتواجههاوالضوابط التنظيمية اخلاصة به واملشاكل اليت 

احمللية والصعوبات اليت تواجههم يف مراقبة استخدام الزئبق يف التعدين احلريف يف املناطق النائية والوعرة 
وقال أحد املمثلني . بالرغم من نظم الترخيص وحظر الواردات وتسجيل الواردات على الصعيد الوطين

رر الذي يلحق بإمدادات املياه واملوارد األخرى من جراء استخدام إن بلده فرض حظراً بسبب الض
 البيانات القطرية عن استخدام  من يفسروشدد أحد األعضاء على. الزئبق يف تعدين الذهب يف بلده

 يكون على معرفة الزئبق وتنظيمه ألغراض توفري التحليالت للجنة التفاوض احلكومية الدولية ينبغي أن
  . اليت تعنيها تلك البياناتالبلدانجيدة ب

وذكر العديد من املمثلني أن االستخدام غري املشروع للزئبق يف التعدين وخمزونات الزئبق   - ٩٣
وقال أحد . ومركبات الزئبق املوجودة لدى البلدان من املسائل اليت تستحق أن توىل اهتماماً عاجالً

ء املزيد من االهتمام للطلب يف األسواق وذلك منعاً املمثلني إنه لدى تقليل إمدادات الزئبق البد من إيال
  .للتهريب والتعدين غري املشروع ومنو السوق السوداء

 بشأن الزئبق سيستغرق وقتاً طويالً ومن مث هوأشار أحد املمثلني إىل أن إبرام اتفاق ملزم ونفاذ  - ٩٤
مة أنشطة انتقالية بشأن إمدادات أكد على أمهية خلق أوجه تآزر بني احلكومات واهليئات الدولية وإقا

  .الزئبق وختزينه وتأمني التمويل لتلك األنشطة
وأثىن املمثلون على برنامج األمم املتحدة للبيئة على العمل الذي قام به بشأن التخزين املأمون   - ٩٥

 الزئبق، وإىل العمل الدويل حلل تودعوا إىل إجراء املزيد من الدراسات التقنية بشأن التخزين وتثبي
املزيد من املناقشات بشأن املسائل إلجراء مشاكل التخزين طويل األجل وإىل املعلومات لفتح اال 

والحظ أحد املمثلني أن مشاريع التخزين اإلقليمية ستوفر معلومات مفيدة للجنة التفاوض . املذكورة
إن االعتبارات التقنية املتصلة بالظروف اجليولوجية يضاً  أوقال. احلكومية الدولية ألخذها يف احلسبان
ذ بعني االعتبار وأنه من الضروري استكشاف طريقة القتسام تؤخواملناخية للبلدان املرشحة البد من أن 

 أيضاً وأضاف. املسؤولية عن التخزين بني مولدي النفايات ومنتجي املواد وشركات التخلص وغريها
أن تتم إتاحة الورقة اليت أوردا أملانيا بشأن  أيضاً  ختزينه أمر هام للغاية وطلبإن تثبيت الزئبق ألجل

وقال ممثل آخر إن الدراسة املتعلقة بتثبيت .  للنظر فيهالجنة التفاوض احلكومية الدوليةلهذا املوضوع 
  .الزئبق ستكون مفيدة للمشروع اإلقليمي لتخزين الزئبق اجلاري يف آسيا

ده، إن ل املراقبني، معلقاً على نقطة أثارها ممثل أورد وصفاً لتجارة الزئبق يف بوأشار أحد  - ٩٦
املصطلحات والتعاريف املتعلقة مبركبات الزئبق يف السوق تعد مسألة مهمة للجنة التفاوض احلكومية 

قع الدولية، لكوا تسهل فهم التنوع يف تدفقات التجارة كما أا مهمة للمناقشات بشأن حتديد موا
  .مرافق التخزين

سون إن هنالك رمزاً تعريفياً موحداً يغطي مجيع مركبات سورداً على األسئلة قال السيد ماك  - ٩٧
الزئبق باستثناء املالغم حىت أن املعلومات أصبحت معدومة عن كميات املركبات الفردية ومقاصدها 

لديها معلومات عن ذلك املوضوع وأشار إىل أن البلدان وغريها قد تكون . عند بيعها أو استخدامها
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وفيما يتعلق بالتوازن ينب العرض والطلب واآلثار . وقد تكون مفيدة للجنة التفاوض احلكومية الدولية
السلبية احملتملة لتقييد إمدادات الزئبق، أشار إىل أنه إذا مت تنفيذ التقييد تدرجيياً، حبيث يتوفر لتجار 

أما فيما يتعلق بتوافر البدائل . سيكون إجيابياًكيف، فإن آثر التقييد للتالكايف الزئبق ومستخدميه الوقت 
خذ ا ليس ألوقال إن ما حيول دون ا. اخلالية من الزئبق، قال إا متوفرة جلميع االستخدامات تقريباً

 مقارنة تلك البدائل جزئياً لتكاليفويعزى ذلك خذ ا، ألتقنية وإمنا لعدم وجود احلافز لالألسباب ا
  .الزئبق ولعدم وجود الوعي بوجود تلك البدائلمنتجات وعمليات بتكاليف 

  تعدين الذهب احلريف وضيق النطاق  )ب(
استمع الفريق العامل يف اجللسة املخصصة لتعدي الذهب احلريف وضيق النطاق إىل حملة عامة   - ٩٨

إىل حملة عن مشاريع عن املسألة وعن سبل حتقيق التحول عن استعمال الزئبق يف هذا القطاع؛ و
التخطيط االستراتيجي الوطين هلذا القطاع؛ وإىل معلومات عما تقوم به شراكة الزئبق العاملي التابعة 

  . من أنشطة يف هذا القطاعلربنامج األمم املتحدة للبيئة
وقدم السيد كافن تاملر، من جملس الذهب احلريف، حملة عامة عن حجم وأسباب املشاكل   - ٩٩

مث بدأ بالتأكيد .  باستعمال الزئبق يف قطاع تعديد الذهب احلريف، وكذلك عن احللول املمكنةاملتصلة
 ماليني ١٠  يف املائة من اإلنتاج العاملي للذهب ويشغل حوايل١٢ على أمهية القطاع الذي ميثل نسبة

وتناول . الية نسبياً ألرباحه الع، والذي يقوم بدور كبري يف التخفيف من الفقر نظراً بلدا٧٠ًمنجمي يف 
بالوصف الطريقة اليت يستخدم ا الزئبق عادة الستخالص الذب من الركاز وكيف جنمت عنها 

مث عرض بإجياز عدد من احللول التقنية السهلة وامليسورة والفعالة . انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي
تشمل هذه احللول أساليب التجهيز و. اليت دف إىل خفض أو استبعاد استعمال الزئبق وانبعاثاته

البديلة اليت تستعمل نسبة أقل من الزئبق أو ال تستعمله باملرة، والتحكم يف االنبعاثات بواسطة حماضن 
وأشار إىل أنه على الرغم من . ومعوجات األخبرة وإعادة تنشيط الزئبق الذي هو عبارة عن إعادة تدوير

ولذلك مثة حاجة . عدين احلريف ال دراية للكثري منهم ذه البدائلوجود بدائل جيدة فإنّ من ميارسون الت
وتشمل احللول السياستية املمكنة اختاذ تدابري خلفض . ماسة إىل إذكاء الوعي ا وكذلك مبضار الزئبق

العرض من الزئبق ورفع أسعاره، كأن يتم حظر وتقييد صادرات التعدين األويل؛ وتدابري حلفز الطلب 
احلريف وهذا تعدين الل، مثل حترير أسواق الذهب؛ وتدابري إلضفاء الطابع الرمسي على قطاع على البدائ

وأشار السيد تاملر إىل أنّ البلدان . من شأنه أن يساعد يف تثقيف عمال املناجم وتزويدهم باملساعدات
لويات واآلليات والشركاء يستطيعون دعم التحول إىل األخذ بالبدائل من غري الزئبق وذلك بتحديد األو

  .ادية وتنفيذ مشاريع جتريبية الختبار وحتسني النهوج اليت يتبعوا
وأبرزت السيدة فيلما مورالس، من إدارة الصحة البيئية واملعهد الوطين للصحة املهنية يف بريو،   -١٠٠

لتعدين احلريف أمهية التخطيط االستراتيجي يف مساعدة البلدان على جهودها اهلادفة إىل تنظيم أنشطة ا
ويف هذا السياق، عرضت بإجياز العمل الذي يقوم به . واحلد بذلك من استعمال الزئبق وانبعاثاته

اليونيب يف هذا اال، مبا يف ذلك شىت املشاريع املنفذة يف إطار برنامج البداية السريعة التابع للنهج 
ا الالتينية وجنوب شرق آسيا، ومشروع الوثيقة االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية يف أمريك
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مث تناولت . التوجيهية اليت وضعت لدعم احلكومات يف هذه املناطق على تطوير خطط استراتيجية وطنية
السيدة مورالس مبزيد التفصيل نطاق تعدين الذهب احلريف وضيق النطاق يف بريو، وسردت العراقيل 

اكل ذات الصلة، مثل وجود املناجم يف مناطق نائية وغياب اليت تقف يف وجه جهود التصدي للمش
ويف اخلتام، استعرضت . التشريعات القابلة للتطبيق وفقر الفئات السكانية وانعدام الوعي مبخطر الزئبق

ثالثة مشاريع جرى تنفيذها يف هذا البلد من أجل التصدي ملشكلة هذا التعدين، وذلك بدعم من 
  . را والواليات املتحدة األمريكيةحكومات كل من كندا وسويس

واستعرض السيد لودوفيتش بينودا، من اليونيدو، خيارات خفض استعمال الزئبق من قبل   -١٠١
 املناجم على أصحابقطاع تعدين الذهب احلريف وضيق النطاق، مبا يف ذلك رفع سعر الزئبق لتشجيع 

 اإلنتاج األنظف؛ وحماكاة األساليب استعماله بكميات أقل؛ وضمان استفادم من املعلومات عن
. اإلجيابية يف االجتاه حنو االستعمال الطفيف للزئبق أو عدم استعماله وتوفري الدعم املايل والتقين اإلضايف

 فاستعرض عدد من لربنامج األمم املتحدة للبيئةمث عرض بإجياز عمل شراكة الزئبق العاملية التابعة 
وتناول بالوصف أسوأ . رق آسيا وأمريكا الالتينية وغرب أفريقيااملشاريع اإلقليمية يف جنوب ش

مجع الزئبق مبحلول السيانيد، وشدد على واملمارسات يف الصناعة، مثل دمج الزئبق كامل الركاز 
ضرورة إذكاء الوعي بالتكنولوجيات واملمارسات األنظف وامليسورة يف األغلب وذلك من أجل 

وتناول أيضاً .  والصحية النامجة عن األساليب احلالية الستخالص الذهبالتصدي للجهل باملضار البيئة
 تسعري أو وضع عالمات خاصة للذهب تتيح للمنتجني أرباحاًالبالوصف النهوج السوقية املمكنة مثل 

وتشمل أولويات األعمال األخرى توثيق جهود تقنني . من التقيد باملمارسة االجتماعية والبيئية اجليدة
؛ تعدين الذهب احلريف وضيق النطاقودجمهم يف القطاع الرمسي؛ وإنشاء قاعدة معارف عاملية بالعمال 

ووضع كتيب تقين عن التكنولوجيات واملمارسات املتاحة؛ واحلصول على الردود بشأن مقتضيات 
ولية الزئبق يف معيار الذهب املقترح الذي اشترك يف عرضه كل من حتالف التعدين املسؤول والرابطة الد

  .ملنظمات منح عالمة التجارة الرتيهة
ويف املناقشة اليت تلت ذلك أثىن مجيع من حتدثوا على العروض وذكروا أا وفرت معلومات   -١٠٢

  .مهمة للغاية جيب أن تزود ا جلنة التفاوض احلكومية الدولية
 الشراكة املتعلقة بالتعدين أثىن العديد من املمثلني على عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة وجمال  -١٠٣

احلريف والصغري النطاق على الذهب حتت إشراف الشراكة العاملية للزئبق، وال سيما اجلهود الرامية 
لدعم احلكومات لتطوير خطط استراتيجية وطنية وإقليمية للتعامل مع استخدام الزئبق يف مثل هذا 

قين واملايل الرامي لزيادة الوعي وحتسني اإلدارة يف وعرب ممثالن لدولتني عن تقديرمها للدعم الت. التعدين
وحكوميت فنلندا ) اليونيدو(القطاع، وال سيما من جانب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

بيد أن أحد املمثلني أحل على اليونيدو أن توسع عملياا لتشمل املزيد من . والواليات املتحدة األمريكية
  . حماولة لزيادة الوعي يف هذه البلدانالبلدان األفريقية يف

كان هناك اتفاق عام على أن للتعدين احلريف والصغري النطاق على الذهب أمهية كبرية حيث   -١٠٤
 بلداً، وال سيما يف بعض البلدان األشد فقراً يف العامل، ٧٠أنه يوفر الكثري من سبل العيش يف أكثر من 
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وذكر العديد من املمثلني أن .  يف شكل تدفقات نقدية سنويةكما أنه ينطوي على باليني الدوالرات
من املهم أن نضع يف االعتبار أن استخدام الزئبق يف التعدين احلريف والصغري النطاق على الزئبق يطرح 

  .إشكاالت اجتماعية واقتصادية وليس فقط إشكاالت بيئية
خدام الزئبق يف القطاع املعين هي كذلك كان هناك اتفاق على أن املشاكل اليت يشكلها است  -١٠٥

وذكرت إحدى املمثالت أن حكومتها هلذا السبب دعمت حتديد التعدين احلريف . مشاكل كبرية
 بوصفه أمر له أولوية من حيث اختاذ إجراء بشأنه يف ٢٥/٥  والصغري النطاق على الذهب يف املقرر

 عاملي من خالل انتقاهلا البيئي البعيد املدى وقد أشري إىل أن انبعاثات الزئبق ذات تأثري. املدى القريب
إال أن التأثريات الضارة الستخدام الزئبق يف التعدين احلريف والصغري النطاق على الذهب ذات أثر غري 
متناسب على من هم أقرب له، وال سيما عمال التعدين وجمتمعاته على وجه اخلصوص الذين يواجهون 

ووصف العديد من املمثلني هذه . ت احمللية والسالسل الغذائيةخماطر صحية شديدة وتدهور البيئا
التأثريات يف بلدام اليت تعاين منها على وجه اخلصوص اتمعات اليت تعتمد بشكل كبري على صيد 

  .األمساك
وأشار عدد من املمثلني إىل األسعار املتصاعدة للذهب قد جذبت املزيد من الناس إىل تعدين   -١٠٦

يف والصغري النطاق، ويشمل ذلك النساء واألطفال وأولئك الذين ليس لديهم معرفة تقنية الذهب احلر
أو لديهم القليل من املعرفة مبخاطر الزئبق، وذكر أحد املمثلني الذي حتدث باسم إقليم أفريقيا أن تعدين 

ة بيئية الذهب احلريف والصغري النطاق هو مشكلة ذات أولوية قصوى بالنسبة للقارة بوصفها قضي
فقد أخلت هجرة الناس للعمل يف هذا القطاع باألمناط االجتماعية ونتج . واجتماعية على حد سواء

عنها نشوء مستوطنات بالقرب من مواقع التعدين متيزت بظروف معيشية غري صحية وزيادة اإلصابة 
وأشارت ممثلة . مساكباألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وتعرية وتلوث الطرق املائية واأل

 يف املائة من إطالقات ٩٧ ول عنؤلبلد أفريقي آخر إىل أن تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق مس
الزئبق يف بلدها وأن حرق امللغم يف املنازل هو ممارسة متبعة على نطاق واسع ما ينتج عنه تسرب 

  .ميكن التحكم فيها من أخبرة الزئبق كميات ال
وبني . ن هناك اتفاق عام على أنه بالرغم من كرب املشكلة إال أن احللول موجودةبيد أنه كا  -١٠٧

أحد املمثلني أن بالده تدعم مشاريع تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق، وقال إن العروض اليت 
 أن تعزيز التكنولوجيات البديلة: قدمت يف الدورة احلالية قد أكدت على الدرس األساسي هلذه املشاريع

البسيطة وتثقيف اتمعات العاملة يف جمال التعدين ميكن أن ينتج عنه ختفيضات كبرية يف الكميات 
املتسربة من الزئبق إال أن وجود إطار أوسع مثل اتفاقية عاملية ميكن أن يعزز بشكل كبري جناح مثل هذا 

  .غرافيةالنهج من خالل جعله أكثر استدامةً وضمان توسيعه ليشمل مجيع األقاليم اجل
ووافق آخرون على أن احلل يكمن يف زيادة الوعي بني أوساط العاملني يف جمال التعدين   -١٠٨

ويف هذا الساق ذكر ممثالن أن من غري املمكن . وجمتمعات التعدين بشأن خماطر استخدام الزئبق وبدائله
وحيث .  تدابري مثل احلظرالتحكم يف استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق فقط عرب

  .يتم حظر استخدام الزئبق فإنه سيكون متاحاً عرب التهريب وبسبب غياب الوعي مبخاطره وبدائله
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بيد أن البدائل ال بد أن تكون مالئمة من الناحية املالية حيث أن التجربة أثبتت أن البدائل   -١٠٩
ديد من املمثلني أنه باإلضافة لذلك أن وذكر الع. األقل رحبيةً ال يتم استخدامها على نطاق واسع

احللول جيب أن تأخذ يف احلسبان الظروف املتباينة يف الكثري من الدول ذات الصلة ويف السياق نفسه 
تستخدم  ذكرت إحدى املمثالت أن الطرق احلرفية للتعدين يف بالدها، واليت تتميز باستخدام الزئبق، ال

. سسات املتوسطة احلجم قد اخنرطت أيضاً يف هذه املمارسةدائماً على نطاق صغري وحيث أن املؤ
. كذلك ذكر العديد من املمثلني أن البدائل لن تقدم حلوالً يف غياب مساعدات مالية وتقنية كافية

ولذلك فإن وجود آلية مالية فعالة هو أمر مهم اة التحديات اليت يشكلها استخدام الزئبق يف تعدين 
  .غري النطاقالذهب احلريف والص

ويف رد على سؤال بشأن تأثري حترر قوانني جتارة الذهب بين السيد تلمر أنه يرى أن اللوائح   -١١٠
اليت تثبط التجارة احلرة ميكنها أن تؤثر بشكل غري مقصود من خالل التداخل مع احلوافز االقتصادية 

أنه بالرغم من توفر الكثري من وأوضح أيضاً . الرامية لتخفيض استخدام الزئبق يف استخراج الذهب
املعلومات عن بدائل الزئبق اليت ميكن استخدامها يف قطاع املعلومات هي معلومات تقنية ولذلك فإا 

ولذلك فإن هناك حاجة إىل ملواد لزيادة الوعي . حمدودة الفائدة بالنسبة للكثريين يف جمتمعات التعدين
وقد .  تسريع االنتقال إىل بدائل ال حتتوي على الزئبقتستهدف بشكل خاص هذه اتمعات وذلك بغية

قدم السيد بينودات أمثلة على وسائل بديلة لزيادة الوعي مت تكيفها لتالئم الظروف احمللية وتطبيقها 
ويف رد على اآلثار الصحية للزئبق عند من هلم . بنجاح، ومن ذلك النشرات املبسطة واألداء النظري

ريف والصغري النطاق واملنتقاة من عدد من دراسات وال سيما دراسات أجريت صلة بتعدين الذهب احل
ووافقت السيدة . حتت إشراف املشروع العاملي للزئبق، هي متاحة على موقع املشروع على اإلنترنت

مورالس على احلاجة لزيادة الوعي مستشهدة بعامل تعدين اعترف يف مقابلة أثناء نشرة أخبارية بعدم 
  .أي خماطر صحية مرتبطة بعملهمعرفته ب

  الزئبق يف املنتجات والنفايات  )ج(
استمع الفريق العامل خالل الدورة املعنية بالزئبق يف املنتجات والنفايات إىل عرض بشأن   -١١١

  .االنتقال إىل منتجات خالية من الزئبق وعرض عن نفايات الزئبق
ن املوارد الطبيعية والفريق العامل املعين خبفض وقد بني السيد ديفيد لينيت، من جملس الدفاع ع  -١١٢

كذلك بني . انبعاثات الزئبق إىل الصفر، أهداف الشراكة والطلب العاملي على الزئبق يف املنتجات
 عن استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات ومستويات ٢٠٠٨ النتائج الواردة يف التقرير العاملي لعام

 (UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/7/Add.1,annex)التكنولوجيات والبدائل املتاحة االستبدال والتغري الكلي يف 
. ودراسة عن ثالث فئات من املنتجات وقدم استنتاجات لالنتقال بنجاح إىل منتجات خالية من الزئبق

وبعد أن أوضح أن استخدام الزئبق يف املنتجات يشكل قطاعاً مهماً، ذكر أن هناك حاجة لنهج 
ع برنامج الشراكة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن حيدث اخنفاض كبري خالل ويتوق. اختياري

أما يف جمال . السنوات الست القادمة يف البطاريات واألجهزة اإللكترونية وأجهزة القياس والتحكم
اإلضاءة واستخدام امللغم يف طب األسنان واالستخدامات األخرى فيتوقع أن تكون التخفيضات 
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 يف املائة لدى ٥٠  نسبة جناح االنتقال بأكثر من٢٠٠٨ وحدد التقرير العاملي لعام. ة للغايةحمدود
حكومات أشارت إىل توفر بدائل خالية من الزئبق استخدمت بشكل عام بدون حدوث آثار سلبية 

، وأورد قائمة ٢٠٠٩  وإىل حكومتني أو أكثر أشارت إىل عدم استخدام الزئبق يف املنتجات يف عام
وتوجد بدائل لتلك املنتجات لكن هناك عوائق فيما . املنتجات اليت متت عملية االنتقال فيها بنجاحب

وواصل حديثه واصفاً سلسة من املنتجات والتشريعات املتعلقة ا، خصوصاً يف . خيص منتجات أخرى
ويف اخلتام . ما خيصهااالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية، وبدائلها وحال عملية االنتقال في

. ذكر أن احلل التكنولوجي البديل موجود ومستخدم فيما يتعلق مبعظم املنتجات احملتوية على الزئبق
يزال هناك احتمال ألن تنشأ املسائل املتعلقة بالقدرة اإلنتاجية وضبط اجلودة والتكاليف يف بعض  وال

مية الرامية للتخلص التدرجيي من الزئبق قد حفزت كما أن القوانني والسياسات احلكو. املناطق يف العامل
الزيادة يف اإلنتاج ميكن أن تقلل من : باستمرار مشاركة املصنعني وعجلت بالتحوالت يف جمال اإلنتاج

يبني الفرق املتبقي يف التكاليف املوروثة لألجيال القادمة أو التكلفة الزائدة  وال. عدم التكافؤ يف األسعار
وأخرياً أشار إىل أن مسائل اإلنتاج والقدرة والتكاليف وضبط اجلودة املترابطة . النفاياتملناولة إدارة 

  .فيما بينها ستستفيد من الصك العاملي بشأن الزئبق
وقدم السيد إبراهيم شافعي، من أمانة اتفاقية بازل، عرضاً عن مسألة نفايات الزئبق يف سياق   -١١٣

وقال إن الزئبق يشكل حتدياً خاصاً فيما يتعلق بإدارة النفايات . عمل فريق التفاوض احلكومي الدويل
وقال كذلك . يدور يف البيئة لكن ال ميكن تدمريه  من حيث أنه ميكن أن يتواجد يف شكل ما حبيث ال

وبني كيفية تصنيف االتفاقية لنفايات . إن اتفاقية بازل قدمت إطاراً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق
قائالً إن اتفاقيات أخرى بشأن املواد الكيميائية استشهدت بأحكام اتفاقية بازل إلدارة النفايات الزئبق 

 من اتفاقية استكهومل ٦  من املادة٢ بدالً من أن تطور استراتيجيات خاصة ا كما هو احلال يف الفقرة
ن اتباع ج مماثل فيما وأشار إىل أنه ميك.  من اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال٥/٢٤ واملقرر

  .خيص الزئبق
ولفت االنتباه إىل اإلرشادات التقنية اليت دف إىل مساعدة األطراف يف حتقيق اإلدارة   -١١٤

ويف هذا . السليمة بيئياً لنفايات الزئبق اليت جيري تطويرها باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة
وينتظر االنتهاء من التوجيهات اليت ستقدم إىل . لدعمها للعمليةالسياق عرب عن تقديره حلكومة اليابان 

 إلقراره، وقال إنه ميكن االطالع ٢٠١١ أكتوبر/مؤمتر األطراف يف اجتماعه العاشر يف تشرين األول
 وقد أجرى اختبار استرشادي للتوجيهات يف مشاريع بناء )١(.عليها يف موقع االتفاقية على اإلنترنت

يد من البلدان بتمويل من النرويج والواليات املتحدة األمريكية، ودعي أصحاب القدرات يف العد
ويف اخلتام أشار إىل السياسات الرامية . املصلحة إلبداء مالحظام دف حتسني هذه التوجيهات

  .لتخفيض الزئبق يف املنتجات رمبا تكون أكثر الوسائل فعالية للتحكم يف الزئبق يف النفايات
ملناقشة التالية عرب مجيع املمثلني الذين حتدثوا عن تقديرهم لألمانة للعروض املقدمة اليت ويف ا  -١١٥

  .قالوا إا ستوفر معلومات مفيدة للجنة التفاوض احلكومية الدولية
                                                   

)١(  www.basel.int/techmatters/mercury/guidelines/040409.doc. 

http://www.basel.int/techmatters/mercury/guidelines/040409.doc
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وقدم أحد املمثلني، الذي حتدث نيابة عن جمال الشراكة، تقريراً مرحلياً عن أنشطة شراكة   -١١٦
وقد أطلع ممثل أملانيا الفريق على . احها يف تعجيل اختاذ إجراء قانوين وطوعياملنتجات وخصوصاً جن

حتليل السوق للمنتجات احملتوية على الزئبق والبدائل يف أقاليم خمتارة مولتها حكومته، وبني باختصار 
 املنهج املستخدم يف الدراسة وأضاف أن نتائجها ألقت الضوء على املصارف شديدة التنوع عن خماطر

  .الزئبق وتوفر البدائل اخلالية من الزئبق وأسباب استخدامها أو عدم استخدامها
وأطلع الفريق على املبادرات الناجحة من جانب االحتاد األورويب للحد من حمتوى الزئبق يف   -١١٧

 الزئبق ويف الواقع فإن البدائل اخلالية من. بعض املنتجات والتدابري التنظيمية األخرى اليت جرى إقراراها
وقدم ممثل االحتاد األورويب عرضاً . قد أثبتت أا مالئمة من الناحية التقنية واالقتصادية يف جماالت كثرية

  .عاماً للوضع القانوين يف االحتاد األورويب فيما يتعلق باملنتجات احملتوية على الزئبق
طلعت ا بلدام يف جمال وأطلع عدد من املمثلني الفريق على األنشطة التنظيمية اليت اض  -١١٨
وبني أحد املمثلني أن منتجات الزئبق ونفاياته هي موضع اهتمام رئيسي من جانب البلدان . الزئبق

متتلك هذه  وال. األفريقية اليت هي يف العادة متلقية بوصفها مستوردة للمنتجات احملتوية على الزئبق
وهناك الكثري من القضايا الصحية البالغة . ناسبةالدول معلومات عن تركيب املنتجات أو مرافق حتليل م

أشارت ممثلة أخرى إىل أنه فيما . اخلطورة مرتبطة بالتخلص من مثل هذه املنتجات والتعرض للزئبق
  .يتعلق ببلدان مثل بلدها لديه قطاعات تعدين كبرية فإن مسألة الزئبق تكتسب أمهية كبرية

دراسة عن البدائل اخلالية من الزئبق يف املستشفيات، إىل وأشار ممثل آخر، ربط جتربة بالده ب  -١١٩
أن النتائج مل تكن ناجحة بشكل كامل وذكَّر الفريق بأن بلده يعمل على األخذ خبيارات لتدابري الرقابة 

وأضاف أن هذه اخليارات تضع العوامل االجتماعية واالقتصادية بعني . على الزئبق ولتكنولوجيات بديلة
  .االعتبار

وأشار بعض املمثلني إىل أمهية التشريعات وسائر األحكام الدولية وخصوصاً تلك املستقاة من   -١٢٠
وأوضح أحد املمثلني أن بالده حاولت جعل تشريعاا بشأن املسائل البيئية مواكبة . اتفاقية بازل

زئبق من ويف هذا السياق عرب عن دعمه القتراح بتسهيل الوصول لبدائل ال. للتشريعات يف أوروبا
  .الناحية املالية والتقنية، وقال إن بناء القدرات ضروري يف هذا الصدد

وبينت ممثلة أخرى للفريق أنه دف ختفيض كمية الزئبق يف دورة حياة املنتج فإن بالدها   -١٢١
مستعدة للنظر يف كل اخليارات للتعامل مع املنتجات والعمليات اليت نوقشت يف اجتماعات الفريق 

 املفتوح العضوية املخصص للزئبق باإلضافة إىل اخليارات األخرى إلدارة النفايات، مع إعطاء العامل
  .اهتمام خاص ملرونتها ومالءمتها للتطبيق على نطاق عاملي

عرضاً عاماً للمشروعات اليت من ) يونيتار(وقدم ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث   -١٢٢
ووصف املشاريع احلالية .  للبلدان حتت مظلة جمال شراكة املنتجاتخالهلا قدمت منظمته املساعدة

واملستقبلية يف العديد من البلدان واليت تشمل جرد الزئبق وإدارة املخاطر وذكر بعض األهداف اليت 
  .تأمل اليونيتار يف حتقيقها عرب هذه املشاريع

مية الدولية، تأسست عالقة مالئمة ويف اخلتام الحظ الرئيس أنه، يف إطار جلنة التفاوض احلكو  -١٢٣
  .مع اتفاقية بازل
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  تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - خامساً

  استكمال دراسة انبعاثات الزئبق  -ألف 
 بشأن استكمال دراسة انبعاثات UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/6عرض ممثل األمانة الوثيقة   -١٢٤

، وذلك لتقدميه إىل ٢٥/٥ زئبق اليت أعدها برنامج األمم املتحدة للبيئة، تلبية للطلب الوارد يف املقررال
أشار برنامج األمم وقال إنه، أثناء وضع هذا التقرير، . جملس اإلدارة يف دورته السابعة والعشرين

. املبني يف مرفق الوثيقةلنحو  عدد من الثغرات يف البيانات واملعلومات، على ااملتحدة للبيئة إىل وجود
ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بتعميم طلبات إىل احلكومات وغريها لتزويده باملعلومات يف أوائل 

  .ومن املتوقع أن يتم سد تلك الثغرات خالل عملية االستكمال. ٢٠١٠  عام
  . علماً باملعلومات املقدمةالفريقوأحاط   -١٢٥

  اكة الزئبق العامليةأنشطة يف إطار شر  -باء 
عرضت ممثلة األمانة تقريراً عن أنشطة شراكة الزئبق العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة أعده   -١٢٦

وقد وصف التقرير جمموعة من . (UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/8)الفريق االستشاري املعين بالشراكة 
، وذلك استجابة للدعوة إلقامة ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧  إطار الشراكة العاملية خالل عامياألنشطة املقامة يف

ويرد يف الوثيقة . ٢٥/٥  من املقرر٣٤  األنشطة االنتقالية املبينة يف الفقرة
UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/INF/1شاملٌ للشراكة وقائمة حديثة بالشراكات تم عما كما سي.  إطار

 ٤٤ وهناك حالياً. نامج األمم املتحدة للبيئة التابعة لرب العاملية الزئبقلشراكةقريب توفري نشرة إخبارية 
ويف معرض تلخيصها لألنشطة قالت إن الشراكة . شريكاً يف الشراكة ميثلون دائرة عريضة من األعضاء

تدعم عدداً من املشاريع مبا يف ذلك أنشطة مهمة دف إىل التخلص التدرجيي من التعدين األويل للزئبق 
وباإلضافة إىل ذلك هناك جمال جديد وهو .  وطويل األجل للزئبقوخيارات للتخزين السليم بيئياً

  .اإلمدادات والتخزين بقيادة الفريق العامل املعين بالقضاء التام على الزئبق
 إىل ردود عن احلالة الراهنة للشراكات بشأن إطالقات الزئبق من احتراق الفريقواستمع   -١٢٧

حبوث انتقال الزئبق يف اهلواء عن وكالة الطاقة الدولية؛ ولبع الفحم قدمه ممثل ملركز الفحم النظيف التا
 الكلور اليا؛ وعن إنتاج خ)اليت كانت قائدة تلك الشراكة ( قدمه ممثل كندا نيابة عن إيطاليامآلهو

 أما الردود بشأن الشراكات األخرى فقد قدمت . قدمه ممثل الواليات املتحدةية اهزة بالزئبقالقلو
  .ملعلومات، وترد يف اجلزء جيم من الفصل الرابع أعالهخالل دورات ا

وأثىن مجيع من أخذوا الكلمة على برنامج الشراكة وعلى البلدان واملنظمات الرائدة واجلهات   -١٢٨
 هو  أن أقرب وقت ميكن أن يبدأ فيه نفاذ أي صك ملزم قانونياًواوذكر. املسامهة يف الربنامج

توفر الشراكات وسيلة عمل حامسة ملواجهة التحديات اليت يشكلها  وأنه يف هذه األثناء ٢٠١٣  عام
 حنو وضع  أيضاًوقيل إن الربنامج قد يكون دافعاً وظهر تأييد ملواصلة تطوير عملية الشراكة. الزئبق

وأشري كذلك إىل ضرورة مواصلة برنامج الشراكة وتوسيع نطاقه . خطط عمل وطنية يف جمال الزئبق
فالربنامج ال يقف عند كونه . من االضطالع بالعمل األساسي يف األجل القريبوتعزيزه حىت يتمكن 
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وسيلة لتنوير عملية املفاوضات يف قضايا متصلة بقطاعات بعينها، بل يوفر اقتراحات بشأن األهداف 
ات وتشجع مجيع البلدان على املسامهة يف شراك.  وإطالقاتهالزئبقاستخدامات واجلداول الزمنية خلفض 

 للزئبق على الصعيد الوطين يف الوقت الذي تتواصل فيه املفاوضات  هلا فرصة العمل يف التصديتتيح
 .على املستوى الدويل

  مسائل أخرى  - سادساً
  عرض الستضافة الدورة األوىل للجنة التفاوض احلكومية الدولية  -ألف 

ورويب الذي يضم الدامنرك وحتدثت ممثلة السويد، بالنيابة عن جملس وزراء بلدان الشمال األ  -١٢٩
وأكدت أقاليم احلكم الذايت جلزر آالند وجزر فارو وغرينالند، ويسلندا والنرويج والسويد أوفنلندا و

التعهد الذي أعلنه جملس وزراء بلدان الشمال األورويب بتوفري التمويل لتنظيم الدورة األوىل للجنة 
لجنة يف ل باستضافة الدورة األوىل  عرض حكومتهاالتفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق وأكدت

 أنّ استكهومل اُختريت كعاصمة وأشارت إىل. ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١١  إىل٧  استكهومل يف الفترة من
 وحصلت على جائزة املفوضية األوروبية لتشجيع املمارسات اخلضراء ٢٠١٠ أوروبية خضراء لعام

كان االجتماع وقالت إنها تتطلّع للترحيب باملشاركني وتناولت بالوصف م. وحتديد مواطن التحسني
 اإلنترنت على العنوانوأضافت قائلة إنه ميكن احلصول على املزيد من املعلومات من . يف تلك الدورة

www.respoint.se/itp/event/inc1.  
  خرىالسفر والترتيبات األ  -باء 

، نتيجة لشروط تذكرة السفر اليت اشترا هلا ملمثلني أن سيدة ممثلة من منطقتهأورد أحد ا  -١٣٠
ولذلك السبب مل تتمكن من . األمانة، قد اضطرت إىل أن تعود لبلدها قبل انتهاء االجتماع احلايل

 ساعات طويلة  آخر من املنطقة أضطر كذلك لقضاءوأورد أن ممثالً. املشاركة يف بعض املداوالت
وطلب إبراز استياءه يف التقرير وحث األمانة على بذل . للغاية أثناء الرحلة يف انتظار تبديل الرحالت

كل ما يف وسعها لتجنب هذه املضايقات يف املستقبل وعلى اختاذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان 
دة عملية التفاوض احلكومية يف مجيع اجللسات طوال م متكني مجيع املمثلني من املشاركة الكاملة

  .الدولية

  اعتماد التقرير  - عاًساب
اعتمد الفريق العامل هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الذي جرى تعميمه أثناء   -١٣١

االجتماع، على أن تعهد للمقرر، وبالتشاور مع الرئيس، ومبساعدة األمانة، مهمة وضع التقرير يف 
  .صورته النهائية

  ختتام االجتماعا  - ثامناً
 مساء ١٥/١٧ عقب تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  -١٣٢

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلمعة،

http://www.respoint.se/itp/event/inc1


UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/1 

29 

  األول املرفق

ملزم نية بوضع صك عاملي مشروع النظام الداخلي للجنة التفاوض احلكومية الدولية املع
  اً بشأن الزئبقيقانون

  األهداف  -والً أ
  .اً بشأن الزئبقيملزم قانونظام الداخلي املفاوضات إلبرام صك عاملي حيكم هذا الن

  التعاريف  -ثانياً 
قتصادي عضو يف إحدى وكاالت األمم  االتكامل للإقليمية عين دولة أو منظمة ي"طرف"  - ١

ملزم ية بوضع صك عاملي حلكومية الدولية املعناملتحدة املتخصصة وتشارك يف عمل جلنة التفاوض ا
منظمة " قتصادي االتكامل إقليمية للمنظمة " وتعين).ويشار إليها فيما بعد باللجنة(اً بشأن الزئبق يقانون

شكلتها دول ذات سيادة يف إقليم ما ومنحتها الدول األعضاء فيها صالحية فيما يتعلق باملسائل اليت 
لتكامل االقتصادي هذه، حبال من  اإلقليمية لنظمة املوال تقتضي مشاركة. يشملها عمل اللجنة

  .لك ذاألحوال، زيادة التمثيل املمنوح للدول األعضاء يف تلك املنظمة خبالف
  . من هذا النظام الداخلي٨  من املادة١ الرئيس املنتخب وفقاً للفقرة" الرئيس"يعين   - ٢
  .مة خلدمة املفاوضاتاألمانة اليت يوفرها املدير التنفيذي الالز" األمانة"تعين   - ٣
  .املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة" املدير التنفيذي"يعين   - ٤
  . تعقد وفقاً للنظام الداخلي احلايل سلسلة اجتماعاتأي" الدورة"عين ت  - ٥
ممثلو األطراف من الدول احلاضرة واملدلون بأصوات " املمثلون احلاضرون واملصوتون"يعين   - ٦

  . يعترب املمثلون املمتنعون عن التصويت غري مصوتني و. أو سلبيةإجيابية

  مكان وتواريخ انعقاد الدورات  -ثالثاً 
  ٢املادة 

  .نعقاد الدورات ومواعيد انعقادها اتقرر اللجنة بالتشاور مع األمانة مكان
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  جدول األعمال  -رابعاً 
  عمال ألي دورةوضع جدول األ

  ٣املادة 
 أدناه، لكل ٨  من املادة١  بعد موافقة املكتب املشار إليه يف الفقرةيقدم املدير التنفيذي،

ويشمل جدول األعمال املؤقت مجيع البنود اليت تقترحها . دورة، جدول األعمال املؤقت للدورة التالية
  .اللجنة

  إقرار جدول األعمال

  ٤املادة 
على أساس جدول تقر اللجنة، يف بداية كل دورة، جدول أعماهلا اخلاص بتلك الدورة 

  .األعمال املؤقت
  تنقيح جدول األعمال

  ٥املادة 
. جيوز للجنة، أثناء الدورة، تنقيح جدول األعمال وذلك بإضافة بنود أو حذفها أو تعديلها

  .جيوز أن تضاف إىل جدول األعمال، أثناء الدورة، إال البنود اليت تعتربها اللجنة عاجلة ومهمة وال

  التمثيل  -خامساً 
   الوفودتشكيل

  ٦املادة 
  . من املمثلني املناوبني واملستشارين قد يلزميتألف وفد كل طرف من رئيس للوفد وأي عدد

  املناوبون واملستشارون

  ٧املادة 
  .جيوز لرئيس الوفد أن يعني ممثالً مناوباً أو مستشاراً ليقوم بعمل املمثل



UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/1 

31 

  أعضاء املكتب  -سادساً 
  نتخاباال

  ٨املادة 
 نواب يقوم وتسعةنة من بني ممثلي األطراف مكتباً يتألف من رئيس واحد، تنتخب اللج  - ١

  .أحدهم مبهمة املقرر
. نتخاب أعضاء املكتب، مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل مراعاة تامة اعلى اللجنة أن تراعي، عند  - ٢

  . املكتبيف ينومتثل كل جمموعة من اموعات اإلقليمية اخلمس بعضو

  ةالرئيس باإلناب

  ٩املادة 
عليها دعوة /إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن دورة ما أو عن جانب من تلك الدورة، فعليه

  .حملها/لتحل حمله/ ليحل من نواب الرئيسنائب الرئيس
  استبدال الرئيس

  ١٠املادة 
وظائفها، ينتخب رئيس جديد للفترة املتبقية مع /إذا مل يتمكن الرئيس من مواصلة أداء وظائفه

  .٨  من املادة٢ عاة الفقرةمرا
  األعضاء البدالء

  ١١املادة 
إذا وجد نائب الرئيس ضرورة لتغيبه عن دورة أو عن جزء من دورة، يعين نائب رئيس جديد 

  . وال يتعدى ذلك اإلبدال فترة دورة واحدة. من نفس اموعة اإلقليمية
  استبدال نائب الرئيس

  ١٢املادة 
وظيفتها، ينتخب نائب /أو كان غري قادر على إكمال مدة وظيفتهإذا استقال نائب للرئيس 

  .٨ من املادة ٢  ، مع املراعاة الواجبة للفقرة عن الفترة املتبقية من مدة واليتهرئيس جديد
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  األمانة  -سابعاً 

  ١٣املادة 
  .ممثلها أثناء الدورات/جيوز للمدير التنفيذي أن يعني ممثله

  ١٤املادة 
التنفيذي موظفي األمانة املطلوبني خلدمة املفاوضات، مبا يف ذلك اهليئات يوفر ويوجه املدير 
  . الفرعية اليت قد تنشئها اللجنة

  ١٥املادة 
، اإلدالء ببيانات شفهية ومكتوبة ١٩ جيوز للمدير التنفيذي أو ممثله أو ممثلها، وفقاً للمادة

  . للجنة وهيئاا الفرعية، بشأن أي مسألة قيد النظر

  ١٦املادة 
، واختاذ مجيع ٣ و٢  تقع على عاتق املدير التنفيذي مسؤولية عقد الدورات وفقاً للمادتني

 أسابيع على األقل من ةالترتيبات الضرورية هلذه الدورات، مبا يف ذلك إعداد الوثائق وتوزيعها قبل ست
  .نعقاد هذه الدورات اموعد

  ١٧املادة 
بتوفري الترمجة الشفهية للخطب اليت تلْقَى يف تقوم األمانة، وفقاً هلذا النظام الداخلي، 

الدورات، وتلَـقِّى وثائق الدورات وترمجتها وتعميمها؛ ونشر التقارير وما يتعلق ا من وثائق 
وتعميمها على األطراف؛ وحفظ هذه الوثائق يف حمفوظات اللجنة، وتؤدي عموماً أي أعمال أخرى قد 

  .تتطلبها اللجنة

  عملتسيري ال  -ثامناً 
ابالنِص  

  ١٨املادة 
للرئيس أن يعلن افتتاح الدورة وأن يسمح بسري املناقشة عند حضور ثلث عدد األطراف   - ١

  .املشاركني أيضاً الختاذ أي قرارويلزم حضور أغلبية األطراف . املشاركني يف الدورة على األقل
 إقليمية من اختصاص منظمةوألغراض حتديد النصاب الالزم لقرار يزمع اختاذه يف شأن يقع ض  - ٢
  .األصوات املخول هلا اإلدالء اتكامل االقتصادي، تحسب املنظمة بعدد لل
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  سلطات الرئيس

  ١٩املادة 
هلا يف مواضع أخرى مبوجب النظام /يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات املخولة له

ة النقاش، وضمان مراعاة أحكام النظام ختتامها، وإدارافتتاح كل دورة و االداخلي احلايل، بإعالن
ويبت الرئيس يف نقاط النظام . احلايل وإعطاء حق الكلمة، وطرح املسائل للتصويت وإعالن القرارات

وجيوز له . كما يشرف، وفقاً ألحكام النظام احلايل، على سري أعمال الدورات وعلى حفظ النظام فيها
وحتديد عدد املرات اليت جيوز لكل سمح به للمتكلمني، أن يقترح على الدورات حتديد الوقت الذي ي

وز للرئيس وجي. أن يتكلم فيها حول أي موضوع، وقفل قائمة املتكلمني أو قفل باب املناقشةطرف 
  .أو تأجيلها أو وقف أو تأجيل املناقشة حول املسألة املطروحة للنقاشأيضاً أن يقترح تعليق اجللسة 

  ٢٠املادة 
  .ارسته مهام وظيفته، خاضعاً لسلطة اللجنةيظل الرئيس، يف مم

  سلطات نائب الرئيس

  ٢١املادة 
لنائب الرئيس، الذي يتوىل مهام الرئيس، ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من 

  .واجبات

  ال حيق للرئيس التصويت

  ٢٢املادة 
 ليصوت بدالً  بصوته غري أنه جيوز له تعيني ممثل آخر من وفدهال حيق للرئيس أن يديل

  .عنها/عنه
  اخلُطَب

  ٢٣املادة 
وللرئيس . ال جيوز ألي شخص أن خياطب الدورة دون احلصول مسبقاً على إذن من الرئيس

 وفقاً ألحكام هذا النظام، أن يدعو املتكلمني إىل الكالم حسب الترتيب الذي أبدوا فيه رغبتهم يف
مالحظاا / مراعاة النظام إذا كانت مالحظاته إىلكلمةمت/ أي متكلموجيوز للرئيس أن يدعو. التكلم

  . ليست ذات صلة باملوضوع قيد املناقشة
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  األسبقية

  ٢٤املادة 
نشأ طبقاً للمادة جيوز منح الرئيس أو نائبه، أو أي ممثل معني من قبل أي جهاز فرعي قد ي

عين وبغرض الرد على بغرض شرح النتيجة اليت توصل إليها اجلهاز الفرعي امل األسبقية يف التكلم ،٤٨
  .األسئلة

  نقاط النظام

  ٢٥املادة 
جيوز ملمثل أي طرف، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يثري نقطة نظام يف أي وقت، ويقوم الرئيس   - ١

. وجيوز ملمثل أي طرف أن يطعن يف حكم الرئيس.  طبقاً للنظام الداخلي يف نقطة النظامبالبت فوراً
ممثلي األطراف  ويؤخذ حبكم الرئيس ما مل يبطل بأغلبية أصوات ،للتصويت ويطرح الطعن فوراً

  .احلاضرة واملصوتة
  .ال جيوز ملمثل أي طرف أثار نقطة نظام أن يتكلم يف فحوى املسألة املطروحة للمناقشة  - ٢

  الوقت احملدد للخطب

  ٢٦املادة 
ز لكل شخص أن وعدد املرات اليت جيونة أن حتدد الوقت املسموح به لكل متكلم جيوز للج

يتكلم فيها بشأن أي مسألة وذلك باستثناء املسائل اإلجرائية، حيث يقصر الرئيس احلد الزمين لكل 
وحينما يتحدد الوقت املسموح به للمناقشة وحتدث املتكلم . مداخلة يف حدود مخس دقائق على األكثر

  .طاءيدعوها، الرئيس ملراعاة النظام دون إب/هلا، يدعوه/للوقت املخصص له
  قفل قائمة املتكلمني

  ٢٧املادة 
جيوز للرئيس أثناء سري املناقشة أن يعلن قائمة للمتكلمني وأن يعلن، بناء على موافقة اللجنة، 

 أن هناك ،رأيها/ إذا كان يف رأيه،غري أنه جيوز للرئيس أن مينح حق الرد ألي طرف. عن إقفال القائمة
وعندما تنتهي مناقشة بند ما لعدم وجود . قفل قائمة املتكلمنيإعالا /ما يربر إلقاء كلمة عقب إعالنه

  .متكلمني آخرين، يعلن الرئيس، مبوافقة اللجنة، إقفال باب املناقشة
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  تأجيل املناقشة

  ٢٨املادة 
جيوز ملمثل أي طرف، أثناء مناقشة أي مسألة، أن يقترح تأجيل مناقشة املسألة املطروحة على 

افة إىل صاحب املقترح، ملمثل واحد لطرف أن يتكلم مؤيداً املقترح وملمثل وجيوز باإلض. بساط البحث
  . آخر معارضاً له، مث يطرح املقترح فوراً للتصويت

  إغالق املناقشة

  ٢٩املادة 
جيوز ألي ممثل طرف يف أي وقت أن يقترح إغالق مناقشة املوضوع املطروح للنقاش بغض 

ويعطى اإلذن بالكالم . رغبتها يف التكلم/دى أو مل يبد رغبتهالنظر عما إذا كان ممثل طرف آخر قد أب
فإذا .  فور ذلك للتصويتاالقتراحبشأن إغالق املناقشة ملمثلي طرفني فقط يعارضان اإلغالق، ويطرح 

  . كانت اللجنة حتبذ اإلغالق، يعلن الرئيس إغالق املناقشة
  تعليق الدورة أو تأجيلها

  ٣٠املادة 
أو تأجيلها وال جتري  مناقشة أي مسألة أن يقترح تعليق اجللسة  أثناءجيوز ألي ممثل طرف

  . مناقشة بشأن هذا االقتراح وإمنا يطرح للتصويت فوراً
  قتراحات اإلجرائيةترتيب اال

  ٣١املادة 
سبقية ، وبغض النظر عن ترتيب االقتراحات اإلجرائية املقدمة، تعطى األ٢٥مع مراعاة املادة 

وبالترتيب  االقتراحات األخرى املعروضة على اجللسة و أائية التالية على املقترحاتلالقتراحات اإلجر
  :التايل

  ؛تعليق اجللسة  )أ(
  ؛تأجيل اجللسة  )ب(
  تأجيل املناقشة يف املوضوع قيد البحث؛  )ج(
  .إقفال باب املناقشة يف املوضوع قيد البحث  )د(
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   والتعديالتاالقتراحات

  ٣٢املادة 
 والتعديالت يف العادة كتابة وتسلم إىل األمانة اليت تتوىل تعميم نسخ منها تقدم االقتراحات
قتراح أو طرحه للتصويت يف أي دورة  اوال جيوز كقاعدة عامة، مناقشة أي. على مجيع ممثلي األطراف

للجنة ما مل تكن قد عممت نسخ منه بلغات الدورة الرمسية على مجيع الوفود يف موعد أقصاه اليوم 
ورهناً مبوافقة اللجنة، جيوز للرئيس، مع ذلك، أن يأذن مبناقشة املقترحات أو .  الدورةالنعقادلسابق ا

التعديالت والنظر فيها حىت إذا مل تكن هذه االقتراحات أو التعديالت قد عممت أو تكون قد عممت 
  .فقط يف نفس اليوم
  ختصاصالبت يف مسألة اال

  ٣٣املادة 
ختصاص اللجنة يف  اقتراح يطلب البت يف ا، يطرح للتصويت أي٣١ملادة مع مراعاة أحكام ا

قتراح أو  وذلك قبل إجراء التصويت على ذلك اال،اعتماد أي اقتراح أو أي تعديل معروض عليها
  .التعديل املعين

  سحب املقترحات أو االقتراحات اإلجرائية

  ٣٤املادة 
به يف أي وقت شاء قبل بدء التصويت جيوز لصاحب أي مقترح أو اقتراح إجرائي أن يسح

وجيوز ألي ممثل أي طرف آخر أن يعيد . عليه، شريطة أن أال يكون املقترح أو االقتراح قد مت تعديله
  .تقدمي املقترح أو االقتراح املسحوب

  إعادة النظر يف املقترحات

  ٣٥املادة 
دورة ما مل تقرر اللجنة ذلك مىت اعتمد اقتراح ما أو رفض، ال جيوز إعادة النظر فيه يف نفس ال

وال يسمح بالكالم يف أي اقتراح بإعادة النظر لغري . بأغلبية ثلثي ممثلي األطراف احلاضرين واملصوتني
  .  مث يطرح بعد ذلك للتصويت على الفور،ممثلني اثنني يعارضان االقتراح

  حق التصويت

  ٣٦املادة 
  .٢يه يف الفقرة يكون لكل طرف صوت واحد باستثناء ما نص عل  - ١
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 املسائل اليت تقع ضمن ، يفلتكامل االقتصادي حقها يف التصويت إقليمية ل منظمة أيمتارس  - ٢
متارس املنظمة حقها يف   وال بعدد أصوات يساوي عدد دوهلا األعضاء املشاركة يف اللجنة،، اختصاصها

  .عكسالتصويت إذا مارس أي من دوهلا األعضاء حقه يف التصويت، والعكس بال

  اعتماد املقررات

  ٣٧املادة 
ستنفدت  افإذا. تفاق يف مجيع املسائل املوضوعية بتوافق اآلراءتبذل اللجنة قصارى جهدها لال  - ١

ثي قرار، كحلٍ أخري، بأغلبية ثل التفاق، يتخذ اكل اجلهود للتوصل لتوافق اآلراء دون التوصل إىل
  .املمثلني احلاضرين واملصوتني

  .اللجنة يف املسائل اإلجرائية بأغلبية املمثلني احلاضرين واملصوتنيتتخذ قرارات   - ٢
إذا ثار خالف حول ما إذا كانت املسألة املراد إجراء التصويت عليها مسألة إجرائية أو   - ٣

  . موضوعية، حتسم تلك املسألة بأغلبية ثلثي املمثلني احلاضرين واملصوتني
  طريقة التصويت

  ٣٨املادة 
 جتري اللجنة التصويت عادة برفع األيدي، وجيري التصويت بنداء ،٤٤  املادةتبعاً ألحكام 

 أي طرف ذلك، وجيري نداء األمساء حسب الترتيب األجبدي اإلجنليزي ألمساء  ممثلاألمساء إذا طلب
بيد أنه إذا طلب أحد األطراف يف أي . األطراف، ابتداء بالطرف الذي يسحب الرئيس امسه بالقرعة

  . اقتراع سري، فإن التصويت على القضية قيد البحث جيري بتلك الطريقةوقت إجراء 
  تسجيل التصويت بنداء األمساء

  ٣٩املادة 
يسجل تصويت كل طرف اشترك يف عملية التصويت بنداء األمساء يف وثائق الدورة ذات 

  .الصلة
  قواعد السلوك أثناء التصويت

  ٤٠املادة 
يت بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت ال جيوز ألي ممثل طرف أن يقطع التصو

وجيوز للرئيس أن يأذن ملمثلي األطراف . جراء التصويتة الفعلية إلطريقالإلثارة نقطة نظام تتعلق ب  إال
وجيوز . بتعليل تصويتهم، إما قبل التصويت أو بعده، إال عندما يكون التصويت باالقتراع السري

جيوز للرئيس أن يأذن لصاحب اقتراح أو   وال. تعليل التصويتللرئيس أن حيدد الوقت املسموح به ل
  . تعديل بتعليل تصويته على االقتراح أو التعديل الذي قدمه
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  جتزئة االقتراحات أو التعديالت

  ٤١املادة 
فإذا . جيوز ألي ممثل طرف أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو تعديل

يسمح بالكالم يف اقتراح التجزئة  وال. ئة، يطرح اقتراح التجزئة للتصويتأثري اعتراض على طلب التجز
فإذا اعتمد اقتراح التجزئة، تطرح أجزاء االقتراح أو . إال ملمثلني اثنني يؤيدانه وآخرين اثنني يعارضانه
تعديل وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق االقتراح أو ال. التعديل اليت مت إقرارها للتصويت عليها جمتمعة

  .يعترب االقتراح أو التعديل مرفوضاً يف جمموعه
  التصويت على التعديالت

  ٤٢املادة 
أما إذا اقترح تعديالن أو . إذا اقترح تعديل على اقتراح ما، جيري التصويت على التعديل أوالً  - ١

. اح األصليقتراح ما، تصوت اللجنة أوالً على التعديل األبعد من حيث املضمون عن االقتر اأكثر على
بيد أنه عندما . مث على التعديل األقل منه بعداً، وهكذا دواليك إىل أن تطرح مجيع التعديالت للتصويت

وإذا اعتمد تعديل . يعين اعتماد تعديل ما بالضرورة رفض تعديل آخر، ال يطرح هذا األخري للتصويت
قتراح بشكله األصلي يطرح االفإذا مل يعتمد أي تعديل . واحد أو أكثر، يطرح بصيغته املعدلة

  .للتصويت
 االقتراح أو  ذلكإضافة إىل كان يشكل قتراح آخر إذا ايعترب أي اقتراح إجرائي تعديالً على  - ٢

  . جلزء منه تنقيحاً منه أواًحذف
  التصويت على املقترحات

  ٤٣املادة 
راحات حسب ترتيب قتإذا قُدم اقتراحان أو أكثر يف مسألة واحدة، تصوت اللجنة على اال  - ١

وللجنة، بعد التصويت على إي اقتراح منها، أن تقرر ما إذا كانت . تقدميها، ما مل تقرر خالف ذلك
  . على االقتراح الذي يليه يف الترتيبتستصو

ختاذ قرار بصدد مضموا، تعترب مسائل  ابيد أن أي اقتراحات أو اقتراحات إجرائية ال تتطلب  - ٢
  .ويت قبلهاسابقة وتطرح للتص

  نتخاباتاال

  ٤٤املادة 
 ،جتري مجيع االنتخابات باالقتراع السري ما مل تقرر اللجنة، يف حالة عدم وجود أي اعتراض

  .املضي قُدماً دون إجراء اقتراع عندما يكون هناك مرشح متفق عليه
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  ٤٥املادة 
ع األول على قتراإذا أريد انتخاب شخص واحد أو طرف واحد ومل حيصل أي مرشح يف اال  - ١

قتراع ثان يقتصر على املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من  اأغلبية األصوات املطلوبة، جيري
نقسمت األصوات بالتساوي يف االقتراع الثاين، يفصل الرئيس بني هذين املرشحني  افإذا. األصوات

  .بالقرعة
اصلني على ثاين أكرب عدد من يف حالة تعادل األصوات يف االقتراع األول بني املرشحني احل  - ٢

ويف حالة تعادل األصوات بني . ثنني ااألصوات، جيري اقتراع خاص بغرض ختفيض عدد املرشحني إىل
وإذا استمر . ثالثة أو أكثر من املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات، جيري اقتراع ثان

، مث يستمر االقتراع الذي ثننيالقرعة إىل  من املرشحني، خيفض العدد باثننياالتعادل بني أكثر من 
  .يقتصر عليهما وفقاً ألحكام الفقرة السابقة

  ٤٦املادة 
إذا أُريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد وبشروط واحدة،   - ١

  .بية املطلوبة يف االقتراع األولينتخب املرشحون احلاصلون على األغل
ملرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أكرب من عدد املناصب املراد شغلها، فإذا كان عدد ا  - ٢

  .ينتخب املرشحون احلاصلون على أكرب عدد من األصوات
 ،فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على هذه األغلبية أقل من عدد املناصب املُراد شغلها  - ٣

 اقتراع على املرشحني احلاصلني على أكرب  مع قصر كل،جتري اقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية
.  على أال يزيد عددهم على ضعف املناصب الشاغرة املتبقية،عدد من األصوات يف االقتراع الذي سبقه

على أنه يف حالة تعادل األصوات بني عدد أكرب من املرشحني غري الفائزين جيري اقتراع خاص بغرض 
  .ختفيض املرشحني إىل العدد املطلوب

إذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات القصرية دون التوصل إىل نتيجة حامسة، جتري بعدها   - ٤
فإذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات . اقتراعات غري مقيدة يصوت فيها ألي شخص أو عضو مؤهل

ثناء يف أي رهناً باالست(غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة، تقتصر االقتراعات الثالثة اليت تليها 
على عدد من ) حالة مماثلة حلالة تعادل األصوات املذكورة يف اية الفقرة السابقة من هذه املادة

وجيب أال يزيد عدد . املرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات يف ثالث اقتراع غري قصري
  .لهاهؤالء املرشحني على ضعف املناصب الشاغرة املتبقية املراد شغ

ن االقتراعات الثالثة التالية اليت جتري بعد ذلك غري قصرية، وهلم جرا حىت يتم شغل كل تكو  - ٥
  .املناصب
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  تعادل األصوات

  ٤٧املادة 
  .إذا انقسمت األصوات بالتساوي يف مسائل خالف االنتخابات، يعترب االقتراح مرفوضاً

  اهليئات الفرعية  -تاسعاً 
  العاملة وأفرقة اخلرباءاهليئات الفرعية للدورات، مثل األفرقة 

  ٤٨املادة 
  .ليةعجيوز للجنة إنشاء أي هيئات فرعية قد تلزم لتيسري أعماهلا بفا  - ١
، على أال يزيد ٨  من املادة٢  ا تبعاً للفقرةتنتخب كل هيئة فرعية أعضاء املكتب اخلاصني  - ٢

  . أعضاء مكتب أي هيئة على مخسة أعضاءدعد
بالتعديالت   حسبما يتناسب، رهناً، الفرعية هو النظام الداخلي للجنةالنظام الداخلي للهيئات  - ٣

  .اليت قد تقررها اللجنة على ضوء املقترحات املقدمة من اهليئات الفرعية املعنية

  اللغات الرمسية والتسجيالت  -عاشراً 
  لغات الدورات

  ٤٩املادة 
ة والصينية والروسية والعربية جنليزيتكون اللغات العاملة للدورات هي اللغة األسبانية واإل

  .والفرنسية
  الترمجة الفورية

  ٥٠املادة 
  .تترجم الكلمات اليت تلقى بإحدى لغات الدورة ترمجة شفوية إىل اللغات األخرى  - ١
ويف هذه احلالة يكون على املمثل أن . جيوز ألي ممثل أن يتكلم بلغة ليست من لغات الدورة  - ٢

 ويقوم املترمجون الشفويون لألمانة ،حدى لغات الدورة إلكلمتها إىل/لكلمتهتوفر الترمجة الشفوية /يوفر
  .بالترمجة الشفوية إىل اللغات األخرى على أساس الترمجة الشفوية املقدمة من اللغة األوىل

  لغات الوثائق الرمسية

  ٥١املادة 
  .توفر الوثائق الرمسية بلغات الدورة
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  اجللسات العامة واخلاصة  -حادي عشر 
  جللسات العامةا

  ٥٢املادة 
وتعلن مجيع املقررات املتخذة .  ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك عالنية،عامة اللساتتعقد اجل

  .يف أي اجتماع خاص يف بداية أي جلسة عامة
  اجللسات األخرى

  ٥٣املادة 
تعقد اجتماعات اهليئات الفرعية، فيما عدا اجتماعات أي فريق صياغة قد ينشأ، يف جلسات 

  . تقرر اهليئة املعنية خالف ذلكمة ما ملعا

  املراقبون  -ثاين عشر 
  مشاركة املراقبني

  ٥٤املادة 
جيوز للمراقبني املشاركة يف أعمال الدورة وفقاً للممارسات املعمول ا يف اجلمعية العامة 

  .لألمم املتحدة
  املراقبون من املنظمات غري احلكومية

  ٥٥املادة 
مية املشاركة يف الدورة بصفة مراقبني تقدمي مسامهاا يف عملية جيوز للمنظمات غري احلكو

 هلذه املنظمات أي دور يف املفاوضات أثناء العملية ومع  على أال يكونالتفاوض، حسبما يتناسب،
 فيما يتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية اللذين اعتمدما اللجنة ،٢/١ و١/١ مراعاة املقررين
  . األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف دورتيها األوىل والثانيةالتحضريية ملؤمتر

  تعليق النظام الداخلي وتعديله  -ثالث عشر

  ٥٦املادة 
جيوز تعديل أي مادة من النظام الداخلي أو تعليقه بقرار تتخذه اللجنة بتوافق اآلراء، شريطة 

  . ساعة٢٤أن يقدم إخطار بذلك قبل 
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  املرفق الثاين

  لجنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورا األوىلفر ل اليت ستوماتاملعلو

  نتائج اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية  - ١

املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية تقرير الفريق العامل   ‘١’
  ، مبا يف ذلك مشروع النظام الداخلي؛املعنية بالزئبق

  . املعروضة يف اجللسات اإلعالمية اليت عقدت خالل االجتماعاملواد  ‘٢’

  مواد تتناول املسائل التالية  - ٢

 ٢٧وصف خيارات بشأن هيكل صك الزئبق، وذلك على أساس األحكام الواردة يف الفقرة   )أ(
   اليت تربز النهج الشامل واملالئم الذي دعا إليه ذلك املقرر؛٢٥/٥من مقرر جملس اإلدارة 

صف خيارات بشأن أحكام موضوعية ميكن إدراجها بشأن التنفيذ الفعال للصك، وذلك و  )ب(
 واألحكام ذات ٢٥/٥ من مقرر جملس اإلدارة ٢٧على أساس األحكام الواردة يف الفقرة 

الصلة من اتفاقيات أخرى مع مراعاة مجلة من األمور منها مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة 
  والتنمية؛

، ومعنية بتعقب التقدم ٢٥/٥ مهيكلة وفق األحكام الواردة يف مقرر جملس اإلدارة أداة حمتملة  )ج(
الذي حترزه جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف جمال وضع أحكام صك الزئبق ذات الصلة 
بااللتزامات واالمتثال والتعهدات بشأن املساعدة املالية والتقنية وبناء القدرات للبلدان النامية، 

 أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة سيما وال
  انتقال؛

  تدرج يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ مواد موحدة بشأن األحكام اخلتامية اليت عادة ما  )د(
 إىل أمثلة من االتفاقات البيئية خيارات بشأن ترتيبات للمساعدة املالية املتوقَّعة والفعالة مستندة  )ه(

املتعددة األطراف األخرى، مبا يف ذلك خيارات بإشراف السلطة املباشرة لألطراف، ومستندة 
إىل تقييمات أُجريت يف السابق ومستوفاة مبعلومات حديثة لألخذ يف احلسبان املسائل ذات 

  االهتمام اخلاص بالنسبة للزئبق؛
التقنية وبناء القدرات تستند إىل أمثلة من االتفاقات البيئية املتعددة خيارات لتقدمي املساعدة   )و(

األطراف األخرى، مبا يف ذلك استخدام املراكز اإلقليمية واملراكز األخرى مثل مراكز اتفاقية 
 واتفاقية استكهومل  يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودبازل بشأن التحكّم

وية الثابتة، وإىل تقييمات أُجريت يف السابق ومت استحداثها لألخذ يف بشأن امللوثات العض
  احلسبان املسائل ذات االهتمام اخلاص بالنسبة للزئبق؛
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املفاهيم واإلجراءات واآلليات األساسية لالتفاقات املتعددة األطراف امللزمة قانونياً، اليت قد   )ز(
  بق؛تكون هامة يف توطيد االمتثال ضمن إطار صك الزئ

  ترتيبات تقييم الفعالية يف االتفاقيات األخرى والنهوج املمكنة لوضع خطوط أساس؛  )ح(
  كما هو مستخدم يف االتفاقات الدولية األخرى؛" االستخدام الضروري"مفهوم   )ط(
  مسرد للمصطلحات الرئيسية؛  )ي(
  ؛٢٥/٥لس اإلدارة  من مقرر جم٢٩التقدم احملرز يف إعداد الدراسة املطلوبة مبوجب الفقرة   )ك(
القانون التجاري الدويل الذي قد يكون مهماً بالنسبة لصك الزئبق املقبل، مبا يف ذلك   )ل(

  األحكام املتعلقة بالتجارة اليت ترد يف االتفاقيات القائمة ذات الصلة؛
  أحكام اتفاقية بازل املتعلقة بالزئبق؛  )م(
 يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد األنشطة بشأن احلد من خماطر الزئبق املنفذة  )ن(

  الكيميائية؛
أوجه التآزر والتعاون والتنسيق املؤسسي مع االتفاقات والسياسات البيئية املتعددة األطراف   )س(

 ذات الصلة؛

 التقدم يف العملية التشاورية بشأن خيارات التمويل اخلاصة باملواد الكيميائية والنفايات واليت )ع(
  .يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة

  استكماالت الوثائق التالية  - ٣
املذكرة اليت أعدا األمانة لالجتماع احلايل بشأن املسائل ذات الصلة اليت ختضع حالياً   )أ(

للدراسة يف احملافل الدولية وتأثرياا احملتملة على عملية التفاوض بشأن الزئبق 
(UENP/(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/7)وتشمل ،: 

 التطورات املتعلقة باالتفاقيات البيئية احلالية املتعددة األطراف؛  ‘١’

اجلهود الرامية لتعزيز أوجه التآزر يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، مبا يف ذلك   ‘٢’
االستكمال الذي يلي االجتماعات االستثنائية األوىل املتزامنة ملؤمترات األطراف يف 

بازل واتفاقية وروتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على اتفاقية 
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية 

 استكهومل؛

 التقدم على صعيد املفاوضات بشأن تغري املناخ؛  ‘٣’

   البيئة العاملية؛التقدم على صعيد املفاوضات بشأن جتديد موارد مرفق  ‘٤’
) ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(تقرير بشأن املعلومات عن عرض الزئبق وجتارته والطلب عليه   )ب(

)UNEP/GC/24/INF/17 ؛))٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(، املرفق الثاين، التذييل األول 
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ق مذكرة أعدا األمانة لالجتماع احلايل بشأن اجلدول الزمين ملفاوضات الزئب  )ج(
(UENP/(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/4) - الصلة ’’ لتتضمن املعيار اإلضايف ١٠ تعديل الفقرة

 ؛‘‘املباشرة للتدابري امللموسة على امليدان

مذكرة أعدا األمانة لالجتماع احلايل بشأن املعلومات اليت ميكن أن تساعد جلنة التفاوض   )د(
اً بشأن الزئبق احلكومية الدولية يف إعداد صك عاملي ملزم قانوني

(UENP/(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/9)استكمال جدول املعلومات؛  

تقرير أعدته األمانة لالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للزئبق يتضمن   )ه(
التكاليف واملنافع لكل هدف من األهداف االستراتيجية 

(UENP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1)؛ 

 األمانة لالجتماع الثاين للفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للزئبق يتضمن تقرير أعدته  )و(
معلومات، تستند إىل اخلربة يف جمال التدابري القائمة وامللزمة قانونياً والطوعية، عن كيفية تيسري 
نقل التكنولوجيا املستدامة ودعمها من أجل إجراءات عاملية ملراقبة الزئبق 

(UENP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/10).  

  مواد من مصادر أخرى، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، ميكن توفريها عرب األمانة  - ٤

 تقارير برنامج رصد وتقييم القطب الشمايل؛  )أ(

دراسة االحتاد األورويب بشأن متطلبات التخزين وثباته اليت وردت إليها اإلشارة أثناء   )ب(
 املناقشات يف اجللسة العامة؛

لعمل يف إطار اتفاقية التلوث اجلوي البعيد املدى عرب احلدود بشأن أفضل التقنيات املتاحة ا  )ج(
 املتعلقة بقيم حدود االنبعاثات؛

وثائق توجيهات موضوعة يف نطاق شراكة الزئبق العاملية بربنامج األمم املتحدة للبيئة بوجه   )د(
 بات التقنية للتخزين الطويل األجل؛خاص ولكنها غري قاصرة على التوجيهات املتعلقة باملتطل

 أدوات وإجراءات التقييم الوطين واإلقليمي الرامية إىل التحكم يف الزئبق؛  )ه(

  التقييمات الوطنية لتكاليف عدم اختاذ أي إجراءات؛  )و(
منهجيات التقييم البيئي وتقييم املخاطر الصحية واملبادئ التوجيهية التقنية وبيان املمارسات   )ز(

 دة إلدارة خماطر الزئبق؛اجلي

 التقارير ذات الصلة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية واملصادر األخرى؛  )ح(

النهوج الرامية ملساعدة العمال الذين يعتمدون حالياً يف سبل عيشهم على أنشطة ينتج عنها   )ط(
  تسرب الزئبق على االنتقال ألنشطة أخرى؛
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ملتاحة وأفضل املمارسات البيئية للتخلص من النفايات مجع معلومات عن أفضل التقنيات ا  )ي(
احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك استكمال عن تطوير املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتخلص من 

   يف اتفاقية بازل؛ةنفايات الزئبق الوارد
ن احلصول ميك(معلومات عن الكميات املتسربة من الزئبق يف ااري املائية وآثارها الصحية   )ك(

توجيهات لتحديد الفئات السكانية املعرضة خلطر ’’على معلومات وافية يف الوثيقة املعنونة 
  متاحة على اإلنترنت على العنوان) (٢٠٠٨أغسطس /آب(‘‘ التعرض للزئبق
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