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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  *جدول األعمال املؤقت من ٣ البند
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية 

  والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة 

  تقرير عن خيارات التنفيذ، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية واإلجرائية واللوجستية 

  مذكرة من األمانة
 بشأن رابعاً ٢٤/٣ ، يف مقرره)ليونيبا(أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة   -١

 احلكومات ومنظمات  ممثلي من مفتوح العضوية مؤلفاًخمصصاً عامالً فريقاًإدارة املواد الكيميائية، 
أصحاب املصلحة، الستعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري ولتكامل االقتصادي اإلقليمية ل

  لقائمة ملعاجلة التحديات العاملية اليت ميثلها الزئبق الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو ا

وطلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق إىل األمانة، يف اجتماعه   -٢
األول، أن تضطلع بأعمال بني الدورات يف عدد من ااالت يف إطار التحضريات الجتماعه 

  الثاين 

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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 خيارات التنفيذ يبني العمليات، مبا يف ذلك اجلوانب ومرفق ذه املذكرة تقرير عن  -٣
واتخذت كنقطة . القانونية واإلجرائية واللوجستية، اليت ميكن أن تنفذ ا البلدان اخليارات

انطالق هلذا التحليل دراسة عن اخليارات املتاحة للمراقبة العاملية للزئبق 
)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2 (ملخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق وتقرير الفريق العامل ا

 ويعمم التقرير املرفق بالصورة اليت ).UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6(عن أعمال اجتماعه األول 
  .قدم ا ومل حيرر رمسياً

  اإلجراءات املقترحة
قد يرغب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق، لدى وضع اخليارات   -٤

وع الزئبق، يف أن ينظر يف خيارات التنفيذ املبينة يف التقرير املرفق، لكي تقدم إىل ملعاجلة موض
  .جملس اإلدارة
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  املرفق
  حتليل مزيد خليارات تنفيذ اإلجراءات الدولية الطويلة األجل بشأن الزئبق 

  جدول احملتويات
  ٤....................................................................................................   تنفيذيموجز

  ١٠.................................................................................................املختصرات
  ١١...................................................................................................مقدمة  -أوالً

  ١١............................................................ن هذا التحليلاخللفية والغرض م  -ألف 
  ١١...........................................................................ق واهليكلاطالن  -باء 

  ١٢.............................................................عناصر اإلجراءات الدولية الطويلة األجل  -ثانياً
  ١٣........................................................العناصر املشتركة إلطار بشأن الزئبق  -ألف 

  ١٣....................................................العناصر اليت تشكل إطاراً للمسألة  - ١
  ١٣......................................اإلجراءات أو األنشطة الرامية إىل معاجلة املشكلة  - ٢
  ١٤............................................................ذالترتيبات املتصلة بالتنفي  - ٣
  ١٤..........................................................اإلرشاد السياسايت واإلدارة  - ٤

  ١٥..................................................................األشكال األساسية لإلطار  -باء 
  ١٥.................................................................حتليل مزيد للعملية املتعلقة باخليارات  -ثالثاً

  ١٦........................................................بروتوكول مبوجب اتفاقيه استكهومل  -ألف 
  ١٧.....................................اجلانب القانوين لبدء مفاوضات لوضع بروتوكول  - ١
  ١٨....................................................................التصميم والتآزر  - ٢
  ٢٠......................................................................إطالق العملية  - ٣
  ٢٢.............................................................احلد الزمين للمفاوضات  - ٤
  ٢٣....................................................................اعتبارات إضافية  - ٥

  ٢٤.........................................................................اتفاقية قائمة بذاا  -باء 
  ٢٥...........................................................................التصميم  - ١
  ٢٧...................التعاون والتنسيق مع اتفاقيات املواد الكيميائية والعمليات ذات الصلة  - ٢
  ٢٧................................................................أوجه التآزر واإلدارة  - ٣
  ٢٧.......................................................إطالق العملية واجلدول الزمين  - ٤
  ٢٩....................................................................اعتبارات إضافية  - ٥

  ٢٩...................................................................إطار طوعي بشأن الزئبق  -جيم 
  ٣٠......................................................العالقة بربنامج شراكات الزئبق  - ١
  ٣٠...........................................................................التصميم  - ٢
  ٣١.......................................................الترتيبات والعمليات املؤسسية  - ٣
  ٣٣....................................................................اعتبارات إضافية  - ٤
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  موجز تنفيذي

  مقدمة  -أوالً
، )يةالفريق العامل املفتوح العضو(بدأ الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق   -١

يف اجتماعه األول، استعراضه وتقييمه خليارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية 
وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن . اجلديدة والقائمة للحد من املخاطر النامجة عن انبعاثات الزئبق

  :نتهية باجتماعه الثاينتضطلع باألعمال التالية، يف مجلة أمور، يف فترة ما بني الدورات امل
لتحليل خيارات التنفيذ، وصف العملية، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية واإلجرائية "... 

اللوجستية، اليت ميكن أن تنفذ ا البلدان اخليارات املتمثلة يف وضع اتفاقية جديدة قائمة و
 باستخدام الوثيقة ، وترتيبات طوعية،استكهوملبذاا، وبروتوكول جديد يف إطار اتفاقية 

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2انطالقيق العامل عن اجتماعه األول كنقطة وتقرير الفر ...."  
ويليب هذا التحليل ذلك الطلب املقدم إىل األمانة، من خالل التركيز على العملية املتعلقة   -٢

 عن االعتبارات واآلليات وميكن االطالع على معلومات. باخليارات الثالثة اليت حددها الفريق العامل
: املوارد املالية اخلاصة باإلجراءات الدولية الطويلة األجل بشأن الزئبق"املالية يف الورقة املرافقة املعنونة 

  ".مرفق البيئة العاملية واهليكل التنظيمي للصندوق املتعدد األطراف

  يلة األجلعناصر اإلجراءات الدولية الطو  -ثانياً
املتمثلة يف وضع اتفاقية جديدة قائمة بذاا، وبروتوكول جديد يف إطار تشكل اخليارات   -٣

، وتعزيز الترتيبات الطوعية، وسائل خمتلفة لتصميم وتنفيذ إطار لإلجراءات الدولية استكهوملاتفاقيه 
، أو اًأم طوعي  ملزماً قانوناًوينبغي أن يوفر اإلطار، أو اموعة، سواء أكان. الطويلة األجل بشأن الزئبق

وميكن أن يكون اهليكل، . جمموعة من العناصر القانونية والطوعية، اهليكل الدويل الشامل للعمل التعاوين
وميكن أن جتسد هذه العناصر األولويات احملددة يف الفقرة .  من حمتويات أو عناصر حمددةبدوره، مؤلفاً

  :ألربع التاليةميعها يف الفئات اوميكن جت. ٢٤/٣ من مقرر جملس اإلدارة ١٩
للمسألة، من خالل توفري سياق ملعاجلة مشكلة الزئبق  إطاراً العناصر اليت تشكل  )أ(

  يد عزم احلكومات على التصدي هلا؛وتأك
األنشطة أو اإلجراءات احملددة ملعاجلة هذه املشكلة، واليت تستند إىل األولويات السبع   )ب(

  ؛٢٤/٣ من املقرر ١٩ الفقرة ارة يفاخلاصة بالزئبق اليت حددها جملس اإلد
الترتيبات املتعلقة بتنفيذ تلك اإلجراءات، واليت ميكن أن تتخذها احلكومات لتعزيز   )ج(

  يات للزئبق يف ذلك اإلطار فعالة؛احتمال أن تكون جهودها الرامية إىل التصدي لتحد
 أيضاً اخلاصة باإلطار وإدارة اإلطار، اليت ميكن أن تشمل اإلرشادات السياسية  )د(

  .يره حسب ما قد يلزم مبرور الزمنبشأن تغيري اإلطار أو مواصلة تطوأحكاماً 
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 للعناصر اليت ميكن أن تكون مشتركة يف  مفصالًوقد أعدت األمانة وثيقة منفصلة تتضمن بياناً  -٤
 أي إطار شامل بشأن الزئبق، واليت ميكن أن تشكل جمتمعة أساس اإلطار، بغض النظر عن اخليار الذي

 يلخص ذلك  من هذا التحليل جدوال١ً-٢ويتضمن اجلزء . قد ختتاره احلكومات يف اية املطاف
  . البيان

  حتليل مزيد للعملية املتعلقة باخليارات   -ثالثاً
يتضمن هذا اجلزء التحليل املزيد الذي طلبه الفريق العامل للخيارات املتمثلة يف وضع   -٥

. ، واتفاقية جديدة قائمة بذاا، وإطار طوعي للزئبقاستكهومل ةالتفاقيبروتوكول جديد بشأن الزئبق 
 يف أيضاً احلال، ومقتضىوإطار طوعي، حسب  قانوناً وتناقَش هذه اخليارات يف سياقات إطار ملزمة

  . شاملة ميكن أن حتتوي على عناصر قانونية وعناصر طوعية" جمموعة"سياق 
، يناقش التحليل النهوج اليت ميكن أن يكون فيها وبالنسبة إىل كل من اخليارين القانونيني  -٦

ومن شأن الصك الشامل أن يتضمن عناصر عديدة ترمي إىل معاجلة .  أو ضيقاًشامالًنطاق الصك 
معظم أو كل األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق، يف حني أن الصك الضيق قد ال يعاجل سوى واحدة أو 

  .  من العناصر نسبياً قليالًداًاثنتني من األولويات أو قد يشمل عد

   استكهوملبروتوكول يف إطار اتفاقيه   -لف أ
 بشأن امللوثات العضوية الثابتة بوضع بروتوكول استكهومليف هذا اخليار، تقوم أطراف اتفاقيه   -٧

. قانونية، سيكون الربوتوكول معاهدة منفصلة ومستقلة عن االتفاقيةالومن الناحية . لالتفاقية واعتماده
عن االتفاقية، ولن يغري االلتزامات القائمة لألطراف مبوجب  قانوناً وستكون له هيئة حاكمة مستقلة

  . االتفاقية
، بالنظر إىل نطاقها، استكهوملالربوتوكول هي ما إن كانت اتفاقيه بواملسألة األوىل فيما يتعلق   -٨

األطراف صالحية بدء املفاوضات تسمح بوضع هذا الربوتوكول بشأن الزئبق، وما إن كانت ملؤمتر 
محاية "وسيلزم أن يقوم مؤمتر األطراف بدراسة وحتديد العالقة بني اهلدف من االتفاقية، وهو . أساسا

، واألحكام ذات الصلة من االتفاقية، وإمكانية اختاذ "الصحة البشرية والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة
وميكن أن تستند احلجة الداعمة . اذ قرار حول وضع بروتوكولإجراءات دولية بشأن الزئبق، قبل اخت

لوضع بروتوكول إىل أن االنبعاثات الناجتة من النشاط البشري ألي نوع من الزئبق لديها القدرة يف 
 وعليه،. اية املطاف على التحول يف البيئة إىل ميثيل الزئبق، الذي له خصائص امللوث العضوي الثابت

 صالحيته لوضع واعتماد استكهوملك احلجة، ميكن أن يستمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية إىل تلاستناداً 
  من االتفاقية الختاذ أي إجراء إضايف قد يكون مطلوبا١٩ًالربوتوكول من السلطة املخولة له يف املادة 

خرى، قد تكون ومن الناحية األ. حلماية الصحة البشرية والبيئة من امللوث العضوي الثابت ميثيل الزئبق
 االضطالع بالعملية املنصوص هناك حجة بأن اختاذ تدابري للتصدي مليثيل الزئبق وسالئفه سيتطلب أوالً

 من االتفاقية إلدراج تلك املادة الكيميائية يف املرفق جيم، قبل اختاذ قرار بوضع ٨عليها يف املادة 
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 كان األمر فإن على مؤمتر وأياً.  االتفاقيةبروتوكول جديد قد يشكل تدابري إضافية غري تلك الواردة يف
  . األطراف أن يبت بتوافق اآلراء يف ما إن كان سيطلق مفاوضات حول الربوتوكول

بشأن الزئبق، ميكن أن تكون أحكام الربوتوكول مماثلة  قانوناً وإلجياد إطار شامل وملزم  -٩
تيبات املؤسسية وتدابري التنفيذ، اليت ميكن أن ، باستثناء األحكام اليت تنظم التراستكهوملألحكام اتفاقيه 

وكما هو احلال يف االتفاقية األم، ميكن حتديد بعض االلتزامات األساسية . تكون مشتركة مع االتفاقية
 حتدد، بطريقة أخص، املعايري اليت سيلزم الوفاء ا أو وكول، مث تفصيلها يف مرفقات تقنيةيف منت الربوت

  . بلوغها، والسياسات والتدابري اليت ميكن حتقيقها ااألهداف اليت يتعني 
، الذي استكهوملومن الناحية األخرى فمن شأن الربوتوكول الضيق بشأن الزئبق التفاقية   -١٠

من العناصر القانونية والطوعية، أن ال يشمل سوى عدد " جمموعة"من إطار شامل أو  جزءاً يشكل
ناصر اليت اتفقت احلكومات على أا ال ميكن االضطالع ا حمدود من العناصر، ميكن أن تشمل الع

  . بنجاح دون والية قانونية دولية
، فمن الطبيعي أن حمدوداً أم شامالً استكهوملوسواء أكان الربوتوكول اخلاص بالزئبق التفاقية   -١١

رك املخصص املعين اليت وضعها الفريق العامل املشت" التآزر"يتسىن إدراجه ضمن التوصيات املتعلقة بـ 
 جزءاً وهذا ألن الربوتوكول سيكون. استكهوملبتعزيز التعاون والتنسيق بني اتفاقيات بازل وروتردام 

 يف نطاق توصيات الفريق العامل ، وبالتايل ميكن أن يعترب داخالًاستكهومل التفاقيةمن اإلطار العام 
  . املشترك املخصص، دون حاجة إىل تنقيحها

ميكن ) ١: ( بطريقتنياستكهوملق عملية النظر يف بروتوكول بشأن الزئبق التفاقية وميكن إطال  -١٢
ميكن أن ) ٢( إىل النظر يف هذه املسألة، أو استكهوملأن يدعو جملس إدارة اليونيب مؤمتر أطراف اتفاقية 

، سواء وملاستكهوستكون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية . ينظر مؤمتر األطراف يف املسألة من تلقاء نفسه
أكان يليب دعوة من جملس اإلدارة أم ينظر يف املسألة من تلقاء نفسه، الصالحية احلصرية للبت يف بدء 

  .  أو عدم بدئهااستكهوملمفاوضات حول بروتوكول بشأن الزئبق ملحق باتفاقية 
وسيكون .  جلدول زمين مدته سنتانوفقاً استكهوملوجيتمع مؤمتر األطراف يف اتفاقية   -١٣

االجتماع العادي التايل الذي ميكن فيه النظر يف بروتوكول الزئبق هو املؤمتر الرابع لألطراف الذي 
وعليه فإذا قرر جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين اليت ستعقد يف . ٢٠٠٩مايو /سيعقد يف أيار

 بدء مناقشات دف  إىل النظر يفاستكهومل أن يدعو مؤمتر األطراف يف اتفاقيه ٢٠٠٩فرباير /شباط
. وضع بروتوكول بشأن الزئبق، فيمكن ملؤمتر األطراف أن يفعل ذلك يف وقت قريب بعد ذلك

وستتطلب مناقشة هذا املوضوع إعادة النظر يف جدول أعمال مؤمتر األطراف وأولوياته، وميكن أن 
أعمال مؤمتر ينتقص ذلك من قدرة مؤمتر األطراف على التعامل مع بنود أخرى هامة يف جدول 

  . األطراف الرابع
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وإذا قرر مؤمتر األطراف عدم قبول دعوة من جملس اإلدارة لبدء املفاوضات، أو إذا مل يتمكن   -١٤
من اختتام مناقشة املسألة واختاذ قرار بشأا يف مؤمتر األطراف الرابع، فلن يتسىن عندئذ اختاذ أي إجراء 

، ما مل يتفق مؤمتر )أي بعد عامني(القادم ملؤمتر األطراف آخر بشأن الربوتوكول إىل حني االجتماع 
  . األطراف على إنشاء فريق عامل ملواصلة النظر يف املسألة خالل فترة ما بني الدورات

 استكهوملوسيكون طول املدة اليت قد تلزم للتفاوض على بروتوكول خاص بالزئبق التفاقية   -١٥
، ومدى تواتر  أم حمدوداًشامالًما إن كان نطاق الربوتوكول على  متوافقاً واعتماد ذلك الربوتوكول

اجتماعات الفريق العامل ملا بني الدورات لوضع الربوتوكول، وما إن كان مؤمتر األطراف سيوافق على 
  . عقد اجتماع استثنائي ملؤمتر األطراف بشأن الربوتوكول

مانة لدعم عمليات التفاوض، وميكن وينبغي أن يبت مؤمتر األطراف يف الترتيبات الالزمة لأل  -١٦
 توفري اخلدمات املطلوبة، أو أن يدعو كيانات أخرى، مثل استكهوملأن يطلب املؤمتر من أمانة اتفاقيه 

ويف مجيع احلاالت، سيكون .  من هذين اإلجراءيناليونيب، إىل تقدمي هذا الدعم، أو أن يشكل مزجياً
  . الزمة ضرورة حتميةتوفري التمويل الكايف وختصيص املوارد ال

  اتفاقية جديدة قائمة بذاا  -باء
يف هذا اخليار، توضع اتفاقيه جديدة قائمة بذاا بشأن الزئبق، من خالل عملية تفاوض   -١٧

، إىل ٢٠٠٩فرباير /وإذا قرر جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين، يف شباط. حكومية دولية
لدولية املتعلقة بالزئبق، وضع اتفاقيه من هذا القبيل، فيمكن أن جانب اختاذ قرار بشأن اإلجراءات ا

 للجنة تفاوض حكومية دولية إلعداد االتفاقية، وأن يعقد يطلب إىل املدير التنفيذي أن يعقد اجتماعاً
وهذه .  اإلطار الزمين التقرييب لبدء اإلجراءات ذات الصلة وإائها العتمادها، مبيناً دبلوماسياًمؤمتراً

وستلزم موارد مالية من خارج .  واعتمادهااستكهومللعملية مماثلة للعملية اليت استخدمت لوضع اتفاقية ا
وميكن اعتماد جمموعة من املواد لنظام داخلي، يف الدورة . امليزانية لسداد تكاليف هذه العملية التفاوضية

 باملمارسات وعمالً.  أعماهلااألوىل للجنة التفاوض احلكومية الدولية، لتحكم تنظيم اللجنة وسري
السابقة، توجه الدعوة إىل مجيع الدول للمشاركة يف عملية التفاوض، بينما توجه الدعوة إىل املنظمات 

  . ذات الصلة حلضور الدورات بصفة مراقبني
  عاماً سياساتياًويف حني أن قرار جملس اإلدارة بإنشاء عملية التفاوض حيتمل أن يقدم إرشاداً  -١٨
أن االتفاقية املقبلة، فإن حمتوياا ستحدد، من حيث اجلوهر ومن حيث اهليكل، بقرارات مجاعية من بش

ج "وقد يكون من املعقول افتراض أن االتفاقية سوف تتبع . الدول اليت تتفاوض على هذه االتفاقية
  .  وروتردام وبازلاستكهوملالذي استخدم التفاقيات " التدابري الرقابية

، فيمكن أن حتدد االتفاقية اإلجراءات الالزمة لتطوير "ضيقة"إذا اختذ قرار بإبرام اتفاقية و  -١٩
وهذا . نفسها من أجل تكييف نطاق تدابريها مبرور الزمن لتشمل أولويات إضافية بشأن الزئبق

صفة إجراء طوعي ، الذي بدأ ب‘املوافقة املسبقة عن علم’ السابقة املتمثلة يف إجراء تقريباًاالحتمال مياثل 
مبوجب مدونة السلوك الدولية اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة بشأن توزيع واستخدام مبيدات 
اآلفات، ومبادئ لندن التوجيهية اليت وضعها اليونيب بشأن تبادل املعلومات عن املواد الكيميائية يف 
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ويف إطار . يف إطار اتفاقيه روتردام  ملزماً قانوناًالتجارة الدولية، وبعد ذلك اعتمد بوصفه إجراء
اموعة الشاملة من العناصر القانونية والطوعية بشأن الزئبق، ميكن أن توسع احلكومات نطاق الصك 

وهناك عامل أساسي .  طوعية من العناصر اليت كانت أصالً مزيداًالقانوين مبرور الزمن ليشمل تدرجيياً
ضمان أن حيتوي الصك القانوين األصلي على آليات كافية يف إمكانية جناح هذا النهج يتمثل يف 

  . لتمكني األطراف من توسيع نطاق الصك دون صعوبة مفرطة
ولدى بدء املفاوضات من أجل التوصل إىل اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق، ميكن أن يدعو   -٢٠

إىل دعم عملية التفاوض وإىل  استكهوملجملس اإلدارة مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام و
تقدمي مسامهتها دف ضمان التعاون والتنسيق بني هذه االتفاقيات الثالث واالتفاقية املقبلة بشأن 

 اللجنة احلكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية بشأن الزئبق أيضاًوميكن أن يدعو جملس اإلدارة . الزئبق
ع األعمال والترتيبات اليت جتري يف إطار االتفاقيات الثالث، إىل إيالء االعتبار الواجب إلقامة روابط م

وكذلك للسبل والوسائل الكفيلة بتحقيق التآزر مع عملية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
ويرجح أن يكون . والعمليات األخرى ذات الصلة) النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية(الكيميائية 

 لالتفاقية القائمة بذاا تأثري كبري على طول الفترة الزمنية الالزمة للتفاوض عليها للنطاق املعتزم
 عن ست سنوات بني ، اليت هي صك شامل، ما يقل قليالًاستكهوملوقد تطلبت اتفاقيه . واعتمادها

  . تشكيل أول جلنة حكومية دولية للتفاوض عليها ودخوهلا حيز النفاذ

  قإطار طوعي بشأن الزئب  -جيم
من جمموعة شاملة من  جزءاً  بذاته أوميكن أن يكون اإلطار الطوعي بشأن الزئبق قائماً  -٢١

ويف هذه احلالة األخرية، ميكن أن حيتوي بروتوكول بشأن الزئبق التفاقية . العناصر القانونية والطوعية
  .  كلها، أو اتفاقية قائمة بذاا، أو صك آخر، على بعض العناصر القانونية أواستكهومل

وميكن أن يشتمل اإلطار الطوعي للسياسات املتعلقة بالزئبق على العديد من العناصر املشتركة   -٢٢
وميكن أن يكون وضع وتطبيق مبادئ . اليت حددا األمانة يف ورقتها املوجزة املنفصلة، أو عليها مجيعاً

 لعدد من اإلجراءات أو  هاماًأمراًأفضل املمارسات البيئية /توجيهية بشأن أفضل التكنولوجيات املتاحة
وليس من شأن اإلطار نفسه عادة أن حيتوي على مبادئ . األنشطة احملددة اليت قد حيتوي عليها اإلطار

من ذلك أن ينشئ عمليات من أجل وضع تلك املبادئ  بدالً توجيهية تفصيلية ذا الصدد، ولكن ميكن
  . التوجيهية بعد اعتماده

 بوضع إطار طوعي بشأن الزئبق كجزء من النهج االستراتيجي للمواد وميكن االضطالع  -٢٣
الكيميائية؛ أو كجزء من عملية أخرى قائمة؛ أو كعملية جديدة قائمة بذاا يطلقها جملس اإلدارة 

رغبة اتمع الدويل يف حتقيق قدر أكرب من التعاون والتنسيق يف إطار ) أ: ( مبا يليوتسليماً. واليونيب
فائدة زيادة تعزيز النهج ) ب(املواد الكيميائية، وبصفة أعم، منظومة األمم املتحدة، جمموعة 

أن الزئبق داخل بالفعل يف إطار خطة العمل العاملية للنهج ) ج(االستراتيجي للمواد الكيميائية، 
االستراتيجي للمواد الكيميائية، يركز التحليل على وضع إطار طوعي بشأن الزئبق وإدراجه ضمن 

  .ملعين بإدارة املواد الكيميائيةالنهج االستراتيجي للمواد الكيميائية ومؤمتره الدويل ا
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من النهج االستراتيجي للمواد  جزءاً وإذا قرر جملس اإلدارة أنه يود أن يكون إطار الزئبق  -٢٤
مايو /ر أن يعقد يف أياراملقر(الكيميائية، فيمكن أن يطلب من املؤمتر الدويل الثاين املعين باملواد الكيميائية 

وإذا قرر جملس اإلدارة أن اإلطار ينبغي أن . أن ينظر يف بدء مفاوضات لوضع ترتيب غري ملزم) ٢٠٠٩
يتضمن عناصر طوعية وعناصر قانونية، فيمكن عندئذ أن يطلب من ذلك املؤمتر أن ينظر يف وضع 

تهل بصورة منفصلة عملية موازية اإلطار الطوعي الشامل والعناصر الطوعية الشاملة، وميكن أن يس
لوضع ) ة أخرى دولية أو تقدمي طلب إىل اتفاقيه كيميائيحكوميةمثل تشكيل جلنة تفاوض (مالئمة 

  .العناصر القانونية
وقبل دعوة املؤمتر الدويل املعين باملواد الكيميائية إىل تناول هذه املسألة، سيلزم أن يسوي   -٢٥

سة والعشرين املسائل السياسية الرئيسية وأن حيدد اإلطار املرجعي لوضع جملس اإلدارة يف دورته اخلام
من أن يترك هذا العمل للمؤمتر الدويل الثاين املعين باملواد  بدالً ، تاماًاإلطار ، مبا يف ذلك نطاقه، حتديداً

 للمواد ورمبا ميكن للنهج االستراتيجي. الكيميائية، الذي لن يتوفر له الوقت الالزم لالضطالع به
ويف .  إلطار الزئبق يف غضون فترة زمنية قدرها ثالث سنوات طوعياًالكيميائية أن يضع ويعتمد ترتيباً

حني أن عملية النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية، حتت رعاية املؤمتر الدويل املعين باملواد الكيميائية، 
يذ حيث هي، ألن النهج االستراتيجي للمواد ميكن أن تضع اإلطار وتديره، سيلزم أن تبقى وسائل التنف

الكيميائية واملؤمتر الدويل املعين باملواد الكيميائية حيتمل أن ال تكون لديهما القدرة على إدارة أنشطة 
 . التنفيذ واالضطالع ا
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  املختصرات

  منظمة األغذية والزراعة             الفاو

  ر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية املؤمت      املؤمتر الدويل للمواد الكيميائية

 الربنامج املشترك بني  الربنامج املشترك للمواد الكيميائية   الربنامج املشترك للمواد الكيميائية 
  للمواد الكيميائيةاملنظمات لإلدارة السليمة       

  الكيميائية  للموادالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية    االستراتيجي للمواد الكيميائيةالنهج

  برنامج األمم املتحدة للبيئة           اليونيب

 اتفاقيه األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
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  حتليل مزيد خليارات تنفيذ اإلجراءات الدولية الطويلة األجل بشأن الزئبق

  مقدمة  -أوالً
  ا التحليلهذاخللفية والغرض من   -ألف

الفريق (" مفتوح العضوية خمصصاً عامالً فريقاً رابعاً ٢٤/٣أنشأ جملس إدارة اليونيب مبقرره   -٢٦
 من احلكومات ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية وممثلي أصحاب املصلحة، ، مؤلفاً")العامل

لية القائمة أو اجلديدة للحد الستعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدو
ويسترشد الفريق العامل باألولويات العاملية للزئبق احملددة يف . من املخاطر النامجة عن انبعاثات الزئبق

 إىل ١٢وقد عقد االجتماع األول للفريق العامل يف بانكوك من . رابعاً ٢٤/٣ من املقرر ١٩الفقرة 
أن "... إىل فرع املواد الكيميائية باليونيب رابعاً ٢٤/٣رر وطلب املق. ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦

، يف ]. . . "العامل املفتوح العضوية[يعد التقارير التحليلية والتقارير املوجزة الضرورية لعمل الفريق 
ومن بني املواد األخرى اليت أعدا األمانة لالجتماع . بصفته أمانة للفريق العامل اخلدمة اليت يقدمها

حتليل اخليارات املمكنة ملواجهة التحديات العاملية "ل للفريق العامل، قدمت األمانة دراسة بعنوان األو
ويشار  (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2الوثيقة "املتمثلة يف احلد من األخطار النامجة عن انبعاثات الزئبق،

   )١(").OEWG.1/2الوثيقة "إليها فيما يلي باسم 
ول للفريق العامل املفتوح العضوية من األمانة أن تضطلع باألعمال وقد طلب االجتماع األ  -٢٧

  : التالية، يف مجلة أمور، يف فترة ما بني الدورات
بالنسبة لتحليل خيارات التنفيذ، أن تصف العملية، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية "... 

املتعلقة باتفاقية مستقلة واإلجرائية واللوجستية، اليت ميكن أن تتبعها البلدان بشأن اخليارات 
، وترتيبات طوعية، باالستعانة بالوثيقة استكهوملجديدة، وبروتوكول جديد يف إطار اتفاقية 

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2 وبتقرير االجتماع األول للفريق العامل، باعتبارمها نقطة 
  . . . ". انطالق

  .ل ذلك الطلب املقدم إىل األمانةويليب هذا التحلي  -٢٨
  النطاق واهليكل  -اء ب

 نطاق هذا التحليل حمدد يف التعليمات اليت وجهها الفريق العامل إىل األمانة بشأن أعمال ما   -٢٩
، OEWG.1/2والتحليل مبين على الوثيقة . بني الدورات، على النحو الوارد يف النص املقتبس أعاله

ارات الثالثة اليت حددها االجتماع األول ويركز التحليل على اخلي.  هلاوينبغي أن يقرأ بوصفه ملحقاً
 وخيار استكهوملوعالوة على تقييم خيار وضع بروتوكول التفاقية . للفريق العامل املفتوح العضوية

بشأن الزئبق، يستكشف هذا التحليل هذين  قانوناً وضع اتفاقيه قائمة بذاا يف سياق إطار ملزم
ميكن أن حتتوي على عناصر " جمموعة"اق إطار شامل أو اخليارين، إىل جانب اخليار الطوعي، يف سي

                                                   
  .http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG/Documents.htm: ميكن االطالع عليها على عنوان اإلنترنت التايل  )١(

http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG/Documents.htm


UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/00 

12 

وال يشري التحليل إىل اخليارات األخرى احملددة يف الوثيقة . طوعيه وعناصر قانونية على السواء
OEWG.1/2أي عدم "الوضع الراهن" عن ذلك، ال يبحث التحليل خيار وفضالً.  إال بصورة عابرة ،

  .لاختاذ أي إجراء دويل آخر طويل األج
 إىل الدور اهلام الذي ستؤديه االعتبارات املالية يف  تكراراOEWG.1/2ًوقد أشارت الوثيقة   -٣٠

قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحله انتقالية على تنفيذ املزيد من اإلجراءات الدولية 
ءات تتخذ يف سياق طوعي أم ملزم الطويلة األجل بشأن الزئبق، بغض النظر عما إن كانت تلك اإلجرا

وباستثناء مناقشة موجزة لربنامج البداية السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد . قانوناً
فيما يتعلق باإلطار الطوعي بشأن الزئبق، ال يشمل ) النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية(الكيميائية 

 من ذلك، ميكن االطالع على تلك املعلومات وبدالً. ت أو اآلليات املاليةنطاق هذا التحليل االعتبارا
مرفق البيئة : املوارد املالية لإلجراءات الدولية الطويلة األجل بشأن الزئبق"يف ورقة مصاحبة بعنوان 

  ."نظيمي للصندوق املتعدد األطرافالعاملية واهليكل الت
  : وهذا التحليل معروض يف ثالثة أجزاء  -٣١

  هو املقدمة؛) هذا اجلزء (١اجلزء   )أ(
 إلجراء مزيد من التحليل، عناصر اإلجراءات الدولية الطويلة ، يناقش، متهيدا٢ًاجلزء   )ب(

األجل بشأن الزئبق اليت ميكن أن تكون مشتركة مع أي إطار شامل بشأن الزئبق، بغض النظر عن 
ني هذا جلزء طريقة لتصنيف العناصر املشتركة يف ويب. اخليار الذي قد ختتاره احلكومات يف اية املطاف

 األشكال األساسية الثالثة أيضاًوحيدد هذا اجلزء .  بعناصر ممكنةأي إطار بشأن الزئبق، ويشمل جدوالً
  لإلطار؛ 

، يتضمن التحليل املزيد، الذي طلبه االجتماع األول للفريق العامل املفتوح ٣اجلزء   )ج(
، استكهومل التفاقية باخليارات املتمثلة يف بروتوكول جديد بشأن الزئبق العضوية، للعملية املتعلقة

وكما ذكر أعاله فهذه اخليارات تناقش يف . واتفاقية جديدة قائمة بذاا، وإطار طوعي بشأن الزئبق
 يف سياق جمموعة من العناصر أيضاً احلال، ومقتضىوإطار طوعي، حسب  قانوناً سياق إطار ملزم

  . لطوعيةالقانونية وا

  اإلجراءات الدولية الطويلة األجلعناصر   -ثانياً
، استكهومل التفاقيةتشكل اخليارات املتمثلة يف اتفاقية جديدة قائمة بذاا، وبروتوكول جديد   -٣٢

وتعزيز الترتيبات الطوعية، وسائل خمتلفة لتصميم وتنفيذ إطار لإلجراءات الدولية الطويلة األجل بشأن 
 أم جمموعة من العناصر القانونية والطوعية، ميكن أن أم طوعياً  ملزماً قانوناًكان اإلطاروسواء أ. الزئبق

وره، من حمتويات أو وسيتألف اهليكل، بد. ميثل اإلطار أو اموعة اهليكل الدويل العام للعمل التعاوين
  .عناصر حمددة
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أن توفر حمتوى أي من هذه ويقدم هذا اجلزء حملة عامة عن العناصر املختلفة اليت ميكن   -٣٣
مث يبحث .  يقسم العناصر املمكنة إىل أربع فئاتكما يتضمن جدوالً. األشكال األساسية الثالثة لألطر

  . بإجياز األشكال األساسية لإلطار اليت قد يرغب الفريق العامل يف النظر فيها
  ناصر املشتركة إلطار بشأن الزئبقالع  -ألف

 من ١٩ الرئيسية لإلطار اخلاص بالزئبق األولويات احملددة يف الفقرة ينبغي أن تعكس العناصر  -٣٤
  : وميكن تقسيم العناصر إىل أربع فئات هي. ٢٤/٣مقرر جملس اإلدارة 

  للمسألة؛  إطاراً العناصر اليت تشكل  )أ(
  ألنشطة احملددة ملعاجلة املشكلة؛اإلجراءات أو ا  )ب(
  راءات؛ذات الصلة بتنفيذ تلك اإلجالترتيبات   )ج(
  . اإلطاراإلرشاد السياسايت لإلطار، وإدارة  )د(

وقد أعدت األمانة وثيقة . ويرد أدناه وصف موجز لكل فئة من هذه الفئات من العناصر  -٣٥
 للعناصر املشتركة املقترحة اليت ميكن أن تشكل جمتمعة أساس اإلطار  مفصالًمنفصلة تتضمن بياناً

  . خطط يف اجلدول املدرج بعد الوصف املوجز مباشرة ويرد ملخص لذلك امل.اخلاص بالزئبق

   للمسألة إطاراً العناصر اليت تشكل  -١
تضم هذه الفئة العناصر اليت من شأا أن توفر السياق ملشكلة الزئبق وأن تؤكد عزم   -٣٦

وميكن أن تشمل هذه العناصر ديباجة أو . على معاجلتها) ورمبا غريها من أصحاب املصلحة(احلكومات 
 للخلفية السياسية واملؤسسية اليت يوضع  حيتويان على اإلعراب عن االلتزام السياسي ووصفاًنإعالنا

وإضافة إىل ذلك، . وميكن أن تشمل هذه العناصر املبادئ التوجيهية ونطاق اإلطار.  منهااإلطار انطالقاً
  . ميكن أن تشمل اهلدف العام لإلطار

   معاجلة املشكلةاإلجراءات أو األنشطة الرامية إىل  -٢
تشتمل هذه الفئة من العناصر على االلتزامات أو اإلجراءات الفعلية اليت قد تتخذها   -٣٧

وميكن أن تستند العناصر . احلكومات واجلهات املشاركة األخرى من أجل حتقيق اهلدف العام لإلطار
كما ميكن أن . ٢٤/٣قرر  من امل١٩إىل أولويات الزئبق السبع اليت حددها جملس اإلدارة يف الفقرة 

حتتوي على العديد من األهداف االستراتيجية الواردة يف اجلداول املنقحة املدرجة يف الوثيقة 
OEWG.1/2 اليت تظهر يف املرفق األول لتقرير االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضوية، الوارد ،
  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6يف الوثيقة 

ناقشات اليت دارت يف االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضوية أن وقد أوضحت امل  -٣٨
 يف تنفيذ هذه العناصر، وأنه  هاماًأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ميكن أن تؤدي دوراً

ية ينبغي إدراج أحكام بشأن وضع مبادئ توجيهية ألفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئ
 أحكاماً ولذلك ميكن أن يدرج املفاوضون، لدى وضع إطار بشأن الزئبق،. يف ااالت ذات الصلة
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تنشئ عمليات يضع ا اخلرباء، بعد اعتماد اإلطار، مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن أفضل التكنولوجيات 
ل املفتوح العضوية، لدى وعادة ال حياول فريق عمل مثل الفريق العام. املتاحة وأفضل املمارسات البيئية

تقدمي توصيات بشأن اخليارات املمكنة، وال جملس اإلدارة، لدى النظر يف هذه اخليارات، وال 
 من ذلك وبدالً. املتفاوضون حول أي إطار حمتمل، االضطالع ذه املهمة التفصيلية املتعمقة بأنفسهم

ت املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، فإن مهمة وضع تفاصيل املبادئ التوجيهية ألفضل التكنولوجيا
  .  لكوا مهمة ذات طابع تقينتترك عادة للخرباء املرشحني على حنو مالئم، نظراً

  الترتيبات املتصلة بالتنفيذ  -٣
تشمل هذه الفئة الترتيبات اليت قد تتخذها احلكومات لتعزيز احتمال أن تكون جهودها   -٣٩

تتناول، يف  أحكاماً وميكن أن تتضمن الفئة.  مبوجب اإلطار فعالةالرامية إىل التصدي لتحديات للزئبق
مجلة أمور، تبادل املعلومات؛ ووضع استراتيجيات أو برامج وطنية؛ والرصد وتقدمي التقارير 
واالستعراض؛ وتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات؛ واملوارد واملساعدة املالية؛ والتقييم واستعراض 

  . زامات مبوجب اإلطارالفعالني لاللت
  اإلرشاد السياسايت واإلدارة  -٤

ميكن أن تشمل هذه الفئة العناصر ذات الصلة باإلرشاد السياسايت العام والرقابة واإلدارة   -٤٠
طويره حسب بشأن تغيري اإلطار أو زيادة ت أحكاماً أيضاًوميكن أن تشمل عناصر هذه الفئة . لإلطار

  .االقتضاء مبرور الزمن
   موجز بالعناصر املشتركة املمكنةجدول
   التعبري عن االلتزام السياسي -١  العناصر اليت تشكل إطار املسألة -ألف

   مبادئ اإلطار ونطاقه -٢
   اهلدف-٣

اإلجراءات احملددة للتصدي للتحديات اليت  - باء
  يشكلها الزئبق

   خفض عرض الزئبق -١
  ت  خفض الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليا-٢
   احلد من التجارة الدولية يف الزئبق -٣
   خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي أو القضاء عليها -٤
   يف النفايات احملتوية على الزئبق بيئياً ة السليماإلدارة حتقيق -٥
   لتخزين الزئبق بيئياً إجياد احللول السليمة -٦
   إصالح املواقع امللوثة القائمة-٧
  ة زيادة املعرف-٨

   تبادل املعلومات وتوعية اجلمهور -١   الترتيبات املتصلة بالتنفيذ-جيم
   استراتيجيات التنفيذ -٢
   الرصد وتقدمي التقارير واالستعراض -٣
   املوارد املالية واملساعدة التقنية -٤
   تقييم الفعالية واستعراض االلتزامات-٥

  سايت أو عملية اإلشراف اإلرشاد السيا-١   اإلرشاد السياسايت واإلدارة- دال
   اخلدمات اإلدارية-٢
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  األشكال األساسية لإلطار  -باء
ميكن أن يتخذ اإلطار الدويل الطويل األجل للحد من املخاطر النامجة عن الزئبق أحد   -٤١

  : األشكال األساسية التالية
 طوعاً، لاللتزامات أو اإلجراءات اليت تتخذ قانوناًإطار سياسايت طوعي، غري ملزم   )أ(

 ويف حني أن هذا اإلطار ميكن، وينبغي، أن يكون مكمالً. على الصعيد الوطين أو القطاعي أو العاملي
 عن برنامج الشراكات، لكونه يف املقام لربنامج شراكات الزئبق التابع لليونيب، فإنه سيكون خمتلفاً

  . للتنفيذ إطاراً ، وليس على سبيل احلصرلصنع السياسات إطاراً األول
وميكن أن . لاللتزامات واإلجراءات الوطنية أو القطاعية أو العاملية قانوناً إطار ملزم  )ب(

 هذا اإلطار امللزم استكهومليشكل خيار االتفاقية القائمة بذاا أو خيار الربوتوكول امللحق باتفاقيه 
" الرخوة"و) زاميةاإلل" (الصلبة"وميكن أن حيتوي اإلطار عادة على مزيج من االلتزامات . قانوناً

  .  أن تعاجل مشكلة الزئبق العاملية بكامل نطاقها معاجلة شاملةاليت ميكن هلا معاً) االختيارية(
، ميكن أن "الوسط"يف هذا النهج . إطار شامل من العناصر الطوعية والقانونية  )ج(

يشمل عناصر قانونية إال أن اإلطار س. قانوناًيكون اإلطار الشامل والعديد من عناصره غري ملزم من 
" الصلبة"وميكن أن ترد هذه العناصر يف وثيقة حتتوي على جمموعة حمدودة من االلتزامات . معينة

 أن تتعهد  أو عملياًاملتعلقة باألولويات اهلامة أو األهداف االستراتيجية اليت قد ال يكون ممكناً) اإللزامية(
اصر صك قانوين قائم بذاته، أو خيار بروتوكول التفاقية وميكن أن يستخدم هلذه العن. ا البلدان طوعاً

أما العناصر املتبقية فيمكن التعهد ا يف إطار طوعي . ، أو ميكن ترد يف صك قانوين خمتلفاستكهومل
رمسي، مبقتضى واليات اليونيب القائمة؛ أو من جانب كل من البلدان على حدة، عاملة على املستوى 

  هذه النهوج الوطين، أو يف مزيج من 

   باخلياراتحتليل مزيد للعملية املتعلقة  -ثالثاً
 وتقرير االجتماع األول للفريق العامل، OEWG.1/2بناء على حتليل اخليارات الوارد يف الوثيقة   -٤٢

 التفاقيةيقدم هذا اجلزء إىل الفريق العامل معلومات إضافية حول خيارات إبرام بروتوكول جديد 
جديدة قائمة بذاا بشأن الزئبق، وتعزيز الترتيبات الطوعية ملواجهة التحديات ، واتفاقية استكهومل

  .  على مجيع من اخلياراتوفيما يلي التعليقات اليت تنطبق عموماً. العاملية اليت يشكلها الزئبق
 دولية لوضع اتفاقيه حكوميةبغض النظر عما إن كان جللس اإلدارة قد ينشئ جلنة تفاوض   -٤٣

 إىل النظر يف وضع بروتوكول، أو استكهوملا، أو يقرر دعوة مؤمتر األطراف يف اتفاقيه قائمة بذا
يطلب إىل أمانة اليونيب أو كيان آخر وضع ترتيب طوعي، سيلزم أن يدرج يف قراره إرشادات 
سياساتية واضحة بشأن طبيعة الصك أو الترتيب ونطاقه، وجمموعة العناصر املوضوعية اليت ينبغي 

ولكي يتداول جملس . ها فيه، وأية اعتبارات حمددة قد يراها جملس اإلدارة بشأن تلك العناصرإدراج
اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين واخلمسني بشأن اختاذ قرار يتضمن هذه التوجيهات السياساتية، 

ة يف دورته وقد استخدم جملس اإلدار. ستستند مداوالته إىل توصيات الفريق العامل املفتوح العضوية
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، استنتاجات وتوصيات الفريق استكهوملالتاسعة عشرة، يف اختاذ قراره ببدء مفاوضات لوضع اتفاقيه 
العامل املخصص املعين بامللوثات العضوية الثابتة التابع للمنتدى احلكومي الدويل املعين بالسالمة 

مية الدولية إىل وضع هذه الكيميائية، كأساس لنظرة يف هذا األمر، ووجه جلنة التفاوض احلكو
 وميكن أن يتوقع املرء أن أي قرار مماثل بشأن الزئبق يتخذه )٢(.االستنتاجات والتوصيات يف االعتبار

جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين سيعتمد باملثل على النتائج اليت خيلص إليها قبل ذلك الفريق 
إىل  استناداً بق، الذي ينشأ لتقدمي املساعدة التقنيةالعامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئ

  . السياساتية بشأن هذه املسألةاتاالعتبار
ويناقش هذا التحليل، فيما يتعلق بكل من اخليارين القانونيني، النهوج اليت ميكن أن يكون فيها   -٤٤

موعة األولويات العاملية إىل جم" النطاق"ويف هذه الفقرات، تشري عبارة .  أو ضيقاًشامالًنطاق الصك 
بشأن الزئبق اليت ميكن أن يتناوهلا ذلك النهج، مبا يف ذلك جمموعة العناصر احملددة اليت قد حيتوي عليها 

وعليه فمن شأن النهج الشامل أن يتضمن عناصر عديدة يقصد منها تلبية معظم األولويات . الصك
 ال يتناول سوى واحدة أو اثنتني من األولويات أو العاملية للزئبق أو كلها، يف حني أن الصك الضيق قد

  . من العناصرقد ال يتضمن سوى عدد قليل نسبياً
 يف  لإلشارة إىل عدد البلدان اليت ميكن أن تكون طرفاًأيضاً" النطاق"وميكن أن يستخدم تعبري   -٤٥

ملثال، إذا كان فعلى سبيل ا. الصك، أو عدد البلدان اليت ميكن أن ختضع ألحكام حمددة من الصك
الصك حيتوي على حدود قصوى لالنبعاثات ال تكون البلدان دوا خاضعة لبعض التدابري اليت ينص 

 للمقدار الذي توضع عليها الصك أو كلها، فيمكن وصف نطاق هذا الصك حينئذ بأنه ضيق، تبعاً
  . وعلى هذا النح" النطاق"وال يستخدم هذا التحليل مصطلح . عنده احلدود القصوى

  استكهوملبروتوكول مبوجب اتفاقيه   -ألف
  .OEWG.1/2 جزء من الوثيقة ١-٤-٣يستند هذا القسم إىل اجلزء   -٤٦
ومن .  بوضع واعتماد بروتوكول لالتفاقيةاستكهوملويف هذا اخليار، تقوم األطراف يف اتفاقيه   - ٤٧

التفاقية، يف حني أن من املتوقع أن الناحية القانونية، سيكون الربوتوكول معاهدة منفصلة ومستقلة عن ا
 على استكهومليربر وجود صلة معينة بني الربوتوكول واالتفاقية وضع هذا الربوتوكول يف إطار اتفاقيه 

اجتماع  " مثالً-عن االتفاقية  قانوناً حاكمة مستقلةة وستكون للربوتوكول هيئة إداري. . وجه التحديد
 سيكون هو اجتماع األطراف للربوتوكول، استكهوملف يف اتفاقيه أو، إذا كان مؤمتر األطرا" األطراف
 ولن يغري الربوتوكول االلتزامات القائمة -" مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف" فحينئذ 

  .دف إىل ذلك أحكاماً لألطراف مبوجب االتفاقية، ما مل يتضمن الربوتوكول

                                                   
  العمل الدويل حلماية الصحة البشرية والبيئة من قرار جملس إدارة اليونيب بشأن ٨أنظر الفقرة   )٢(
  أو القضاء على انبعاثات وتصريفات امللوثات العضوية الثابتة مبا يف ذلك وضع/ن خالل تدابري خلفض وم

، الذي ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي UNEP/GC.19/13 C (1997(، صك دويل ملزم قانونا
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=96&ArticleID=1470&l=en.  

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=96&ArticleID=1470&l=en
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  توكولاجلانب القانوين لبدء مفاوضات لوضع برو  -١
 هي ما إن كانت اتفاقيه استكهومل التفاقيةوضع بروتوكول باملسألة الفاصلة فيما يتعلق   -٤٨

، بالنظر إىل نطاقها، تسمح بوضع هذا الربوتوكول بشأن الزئبق، وما إن كانت ملؤمتر استكهومل
راسة ويف هذا الصدد، قد يلزم أن يقوم مؤمتر األطراف بد. األطراف سلطة بدء مفاوضات أساسا

وحتديد العالقة بني نطاق االتفاقية، الذي يشمل امللوثات العضوية الثابتة واإلجراءات الدولية بشأن 
وقد تنطوي هذه املداوالت على مناقشة حول .  بشأن وضع بروتوكولالزئبق، قبل أن يتخذ قراراً

  . تفسري أحكام االتفاقية
 إىل أن استكهومل التفاقية بروتوكول وميكن أن تستند احلجة القانونية اليت تدعم وضع  -٤٩

االنبعاثات الناجتة من النشاط البشري ألي نوع من الزئبق ميكن يف اية املطاف أن تتحول يف البيئة إىل 
 إىل هذه احلجة،  واستناداً)٤(.وإىل أن ميثيل الزئبق له خصائص امللوثات العضوية الثابتة)٣(ميثيل الزئبق، 

) د (٥-١٩ سلطته لوضع واعتماد الربوتوكول من املادة استكهومل اتفاقيه يستمد مؤمتر األطراف يف
  :االتفاقية، اليت تنص على ما يليمن 
  :... املهام اليت توكلها إليه االتفاقية، وحتقيقا هلذه الغاية...  يؤدي مؤمتر األطراف  -٥٠

  .اقية، ويضطلع اينظر يف أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف االتف ) ...د(
  إىل هذه احلجة يكون مؤمتر األطراف يف حدود واليته إذا اعتمد بروتوكوالًوعليه فاستناداً  -٥١

  . بشأن الزئبق، إذا كان يعتقد أن ذلك ضروري إلحراز تقدم يف حتقيق أهداف االتفاقية

                                                   
 ,UNEP Chemicals, GLOBAL MERCURY ASSESSMENT 34, fig. 2.2 (2002)أنظر مثالً  )٣(

http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/GMA-report-TOC.htm.  
لدى النظر يف بدء مفاوضات حول بروتوكول بشأن الزئبق، قد ترغب أطراف اتفاقية ستوكهومل يف أن   )٤(

ات، ما إن كان ميثيل الزئبق يفي مبعايري الفرز اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة اإلضافية، تبحث، كمسألة سياس
والواقع أن أيا من املواد . غري أنه ال يوجد شرط قانوين بأا جيب أن تفي بتلك املعايري. والواردة يف املرفق دال لالتفاقية

دال، وميكن أن يقال إن بعضها رمبا مل يكن ليتأهل لإلدراج يف األصلية االثنيت عشرة مل خيضع للفرز يف إطار املرفق 
وبدال من ذلك، اختذت احلكومات قرارا سياساتيا بأا ستعامل املواد االثنيت عشرة . القائمة لو اشترط ذلك الفرز
 قرارا سياساتيا وميكن أن يتخذ املتفاوضون حول بروتوكول يف إطار اتفاقية ستوكهومل. باعتبارها ملوثات عضوية ثابتة

ثيل الزئبق للفرز يف إطار معايري املرفق دال، فيحتمل وحىت إذا أُخضع مي. مماثال بشأن ميثيل الزئبق، إذا رغبت يف ذلك
فمجموع األدلة العلمية يثبت جيدا أن ميثيل الزئبق سام ويتراكم يف األحياء وخيضع للنقل . إىل أقصى حد أن يفي ا

اليت توفر املصدر الرئيسي لتعرض (غري أن عمره النصفي يف أنواع األمساك . ة يف األنواع املهاجرةيف البيئة ملسافات طويل
 يوما، بالنسبة إىل املالحظات التجريبية اليت تزيد مدا على ثالثة ١ ٠٣٠ يوما و١٣٠يتراوح بني ) البشر مليثيل الزئبق

  :أنظر.  ودرجة حرارة املياه احمليطةأشهر، وترجع االختالفات املالحظة إىل حجم أجسام األنواع
  Marc Trudel and Joseph B. Rasmussen, Modeling the Elimination of Mercury by Fish, 31 

ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1716-22 (1997), http://pubs.acs.org/cgi-

bin/jtext?esthag/31/i06/html/es960609t.   
من املرفق دال واملتمثل يف األدلة على أن ’ ٢‘) ب(١احلقائق باملعيار الواردة يف الفقرة وينبغي أن تفي هذه   

  ].اتفاقية ستوكهومل[املادة الكيميائية تتسم، خالف ذلك، بقدر كاف من الثبات يربر اعتبارها ضمن نطاق االتفاقية 

http://www.chem.unep.ch/mercury/Report/GMA-report-TOC.htm
http://pubs.acs.org/cgi
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.  مع االتفاقيةماشياًغري أنه جيدر باملالحظة أن أي إجراء من مؤمتر األطراف جيب أن يكون مت  -٥٢
محاية الصحة البشرية والبيئة من امللوثات العضوية "، ١واهلدف العام من االتفاقية هو، مبوجب املادة 

 وميثيل الزئبق هو من امللوثات العضوية الثابتة املنتجة بصورة طبيعية يف البيئة من الزئبق )٥(".الثابتة
وتتطلب محاية صحة اإلنسان والبيئة من ميثيل الزئبق . ادراملنبعث من املصادر البشرية وغريها من املص

معاجلة مجيع املصادر البشرية للزئبق، ومع ذلك فإن االنبعاثات البشرية املصدر من الزئبق يف أشكاله غري 
وعليه، فقد يتعني على مؤمتر .  كما هي قائمة حالياًَاستكهوملالعضوية قد ال تكون مشمولة باتفاقيه 

ينظر يف الوسائل اليت يراها ضرورية لتحقيق هدف االتفاقية املتمثل يف محاية صحة اإلنسان األطراف أن 
والبيئة من امللوث العضوي الثابت ميثيل الزئبق، مبا يف ذلك جدوى وضع واعتماد بروتوكول ميكن أن 

اختاذ  ويف هذا السياق، قد تكون هناك حجة مفادها أن )٦(.يشمل داخل نطاقه مجيع أشكال الزئبق
 من ٨ اتباع العملية املنصوص عليها يف املادة تدابري رقابية للتصدي مليثيل الزئبق وسالئفه سيتطلب أوالً

االتفاقية إلدراج املادة الكيميائية يف املرفق جيم، قبل اختاذ قرار بوضع بروتوكول جديد قد يشكل 
  . تدابري إضافية زيادة على تلك الواردة يف االتفاقية

ر بالقراء أن يالحظوا أن هذا املنطق يقوم على دور الزئبق كمادة سليفة للملوثات وجيد  -٥٣
  . العضوية الثابتة، وال ينطبق على املواد اليت ال تشترك معه يف هذه اخلاصية

 لوضع استكهوملوميكن أن تتمثل حجة قانونية خمتلفة تدعم صالحية مؤمتر األطراف يف اتفاقية   -٥٤
ميكن أن تفسر على أا تشمل أي مواد كيميائية، مبا " أهداف االتفاقية"بق يف أن بروتوكول بشأن الزئ

يف ذلك املواد الكيميائية غري العضوية، تشارك يف خصائص الثبات، والتراكم يف األحياء، وطول مدى 
عام بيد أنه قد يكون من الصعب التوفيق بني هذه احلجة واهلدف ال. النقل يف البيئة، واآلثار الضارة

.  الثابتةالعضوية منها واملتمثل يف محاية صحة اإلنسان والبيئة من امللوثات ١لالتفاقية الوارد يف املادة 
  . وبناء على ذلك، من املرجح أن هذه احلجة قد ال جتتاز االختبار السياسي املبني أعاله

  التصميم والتآزر  -٢
  إطاراً إما باعتبارهاستكهومل باتفاقية ميكن أن تستخدم احلكومات بروتوكول الزئبق امللحق  -٥٥

  . بشأن الزئبق أو باعتباره العنصر القانوين يف إطار شامل من العناصر الطوعية والقانونية ملزماً قانوناً

                                                   
ل املثال ال احلصر، هدف احلد من اإلضافية يف إطار االتفاقية تشمل، على سبي" األهداف"األمثلة على   )٥(

؛ وهدف خفض )٣املادة (اإلطالقات املقصودة للملوثات العضوية الثابتة من اإلنتاج واالستخدام أو القضاء عليها 
؛ وهدف خفض إطالقات )٥املادة (اإلطالقات غري املقصودة للملوثات العضوية الثابتة من اإلنتاج أو القضاء عليها 

ومجيع هذه األهداف احملددة داخلة يف ). ٦املادة (لثابتة من املخزونات والفضالت أو القضاء عليها امللوثات العضوية ا
  .١نطاق اهلدف األم لالتفاقية، املبني يف املادة 

لن يكون هناك كبري جدوى للتفاوض على بروتوكول التفاقية ستوكهومل أو اعتماده إذا كان مقتصرا على   )٦(
وبدال من ذلك، رمبا ميكن أن تضاف اإلطالقات البشرية مليثيل الزئبق إىل اتفاقية . يثيل الزئبقاالنبعاثات البشرية مل

 منها واخلاص بإدراج املزيد من امللوثات العضوية الثابتة يف ٨ستوكهومل مبوجب اإلجراء الوارد حاليا يف املادة 
بق ال تشكل سوى جزء صغري من مشكلة الزئبق العاملية غري أنه بالنظر إىل أن االنبعاثات البشرية مليثيل الزئ. املرفقات

  .فإن قيمة هذا النهج حيتمل أن تكون حمدودة
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  قانوناًإطار ملزم   ) أ(
من العناصر  كثرياً بشأن الزئبق، ميكن أن يشمل  ملزماً قانوناً إطاراًلكي يكون الربوتوكول  -٥٦

 أعاله، ١٥ و١٤الوارد يف الصفحتني " اجلدول املوجز بالعناصر املشتركة املمكنة،"احملددة يف املشتركة 
.  األماستكهوملهليكل اتفاقيه  مماثالً وميكن أن يكون اهليكل العام للربوتوكول. أو كل تلك العناصر

الربوتوكول، مث توضع د بعض االلتزامات األساسية يف منت يوكما هو احلال يف االتفاقية األم، ميكن حتد
تفاصيلها يف املرفقات التقنية اليت حتدد، على وجه أخص، املعايري اليت سيلزم الوفاء ا أو األهداف اليت 

وقد ال يكون من الضروري إنشاء بعض . سيلزم بلوغها والسياسات والتدابري اليت ميكن حتقيقها ا
يجيات التنفيذ؛ والرصد وتقدمي التقارير على سبيل املثال، استرات(عناصر تنفيذ الربوتوكول 

من  بدالً كعناصر جديدة، بل) واالستعراض؛ وتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات؛ واملوارد املالية
  . ذلك ميكن أن يشار إىل األحكام املقابلة من االتفاقية أو البناء عليها

أن ) ولكن ال يلزم(ول املوجز، ميكن وباإلضافة إىل هذه العناصر املشتركة املبينة يف اجلد  -٥٧
وحيتمل أن . بشأن عناصر تنفيذ أخرى مثل تسوية املنازعات وعدم االمتثال أحكاماً يتضمن الربوتوكول

تتأثر العناصر اليت يتم إدراجها يف الربوتوكول بأي توصيات قد يقدمها جملس اإلدارة إىل مؤمتر 
ف يف اية املطاف على القرارات املستقلة اليت سيتخذها ، ولكنها ستتوقاستكهوملاألطراف يف اتفاقية 

وكما هو احلال يف معظم املعاهدات البيئية املتعددة .  بشأن املسألةاستكهوملمؤمتر األطراف يف اتفاقية 
على ) اختيارية" (رخوة"والتزامات ) إلزامية" (صلبة"األطراف، ميكن أن يتضمن الربوتوكول التزامات 

  . السواء
لإلدراج  قابالً استكهوملمن الطبيعي أن يكون الربوتوكول اخلاص بالزئبق يف إطار اتفاقية و  -٥٨

املقدمة من الفريق العامل املشترك املخصص املعين بتعزيز التعاون " التآزر"ضمن التوصيات املتعلقة بـ
من اإلطار   جزءاًوذلك ألن الربوتوكول سيكون. استكهوملوالتنسيق بني اتفاقيات بازل وروتردام و

 يف نطاق توصيات الفريق العامل املذكور، دون ، وبالتايل ميكن اعتباره داخالًاستكهوملالعام التفاقية 
وتتعلق هذه التوصيات، يف مجلة أمور، باالستخدام املنسق فيما بني االتفاقيات . حاجة إىل تنقيحها

ة على حنو منسق ومتزامن، وتنسيق آليات الثالث للمكاتب واملراكز اإلقليمية؛ وتقدمي التقارير الوطني
االمتثال، والتعاون بشأن املسائل التقنية والعلمية؛ والتشارك يف الوصول إىل املستفيدين وتوعية اجلمهور 
وتبادل املعلومات؛ والتشارك يف الوظائف اإلدارية وتعبئة املوارد واإلدارة املالية؛ والتشارك يف اخلدمات 

 وميكن أن تنظر اتفاقيات بازل )٧(.علومات؛ وتنسيق االجتماعات بني االتفاقياتالقانونية وخدمات امل
  . ، على التوايل، يف اجتماعاا القادمة، يف توصيات الفريق العاملاستكهوملوروتردام و

                                                   
 Report of the Ad hoc Joint Working Group on Enhancing Cooperation and:ر تقرير الفريق العاملأنظ  )٧(

Coordination Among the Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions and the work of its third meeting,      

 UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/JWG.3/3, annex I (2008), htt://ahjwg.chem.unep/documents/3rdmeeting/ 

ahjwg03_03_ REP.pdf.  
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  إطار شامل من عناصر طوعية وعناصر قانونية   )ب(
" جمموعة"، كجزء من إطار شامل أو استكهوملميكن أن ال يشمل الربوتوكول امللحق باتفاقية   -٥٩

من العناصر القانونية والطوعية، سوى عدد حمدود من العناصر املشتركة احملددة يف اجلدول املوجز 
وهذه العناصر ميكن أن تشمل العناصر اليت اتفقت احلكومات على أنه ال . بالعناصر املشتركة املمكنة

وعليه فيحتمل أن يكون نطاق الربوتوكول يف . دوليةميكن االضطالع ا بنجاح دون والية قانونية 
وقد ال . بشأن الزئبق قانوناً من نطاقه يف حالة اإلطار الشامل وامللزم كثرياً حالة هذا النهج أضيق

يتطلب الربوتوكول الضيق، رهنا بنطاق التزاماته وعمقها، مجيع العناصر ذات الصلة بالتنفيذ احملددة يف 
، أو قد ال يتطلب تفصيل هذه العناصر "الترتيبات ذات الصلة بالتنفيذ"ارها من اجلدول املوجز باعتب

وميكن أن تشمل هذه العناصر، على وجه . قانوناًبنفس التوسع الذي قد يلزم يف حالة اإلطار امللزم 
اخلصوص، احلاجة إىل خطط تنفيذ وطنية؛ والرصد وتقدمي التقارير واالستعراض؛ وتقدمي املساعدة 

  . ية وبناء القدرات؛ واملوارد املاليةالتقن
 بيد أنه، خالفاً. ه أعال٥٨وتنطبق هنا بنفس القدر التعليقات حول التآزر الواردة يف الفقرة   -٦٠

بشأن الزئبق، ميكن أن يسهم  قانوناً  وملزماًشامالً إطاراً  الذي يشكلاستكهومللربوتوكول اتفاقية 
من جمموعة شاملة من العناصر القانونية والطوعية يف جتزئة اجلهد  جزءاً الربوتوكول احملدود الذي يشكل

 لوظيفة وميكن أن حيدث ذلك ألن الربوتوكول سيكون خاضعاً. العام الرامي إىل معاجلة مسألة الزئبق
، يف حني حيتمل أن خيضع اإلطار العام استكهوملاجتماع األطراف يف سياق اتفاقيه /مؤمتر األطراف

وهذه اهلياكل احلاكمة . اصره الطوعية هليكل مؤسسي خمتلف ذي منظور خمتلفبشأن الزئبق وعن
املنفصلة ميكن أن جتعل تنسيق السياسات أكثر صعوبة إىل حد ما مما قد يكون احلال إذا كانت العناصر 
القانونية اخلاصة بالزئبق واردة يف صك قائم بذاته يوضع ويقرر كجزء من جمموعة شاملة من العناصر 

ورمبا يكون بالوسع التقليل من هذا اخلطر إىل أدىن حد إذا قام كل من مؤمتر . وعية والقانونيةالط
اصر الطوعية لإلطار بالتشديد بعناية على ضرورة  والكيان الذي يضع العناستكهوملاألطراف يف اتفاقيه 

  . حتقيق التآزر والتنسيق بني مجيع أجزاء جمموعة العناصر اليت يشتمل عليها اإلطار
   العمليةإطالق  -٣

ميكن أن يدعو ) ١: ( بطريقتنياستكهومل التفاقيةميكن بدء عملية النظر يف وضع بروتوكول   -٦١
ميكن أن ) ٢( إىل النظر يف هذه املسألة، أو استكهوملاف يف اتفاقيه جملس إدارة اليونيب مؤمتر األطر

، سواء استكهوملوستكون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية . ينظر مؤمتر األطراف يف املسألة من تلقاء نفسه
 لدعوة من جملس اإلدارة أم مببادرته الذاتية، السلطة احلصرية ليقرر أكان ينظر يف هذه املسألة مستجيباً

  . استكهوملدء أو عدم بدء مفاوضات حول بروتوكول التفاقية ب
  دعوة من جملس اإلدارة  ) أ(

، عن طريق اختاذ قرار رمسي استكهوملميكن أن يدعو جملس اإلدارة مؤمتر األطراف يف اتفاقيه   -٦٢
وميكن . ذا الشأن كجزء من قرار بشأن الزئبق، إىل النظر يف بدء املفاوضات حول وضع بروتوكول

 مبا يف ذلك -يكون ملدى تفصيل عرض التوصيات اليت يقدمها جملس اإلدارة إىل مؤمتر األطراف أن 
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الطبيعة احملددة لإلطار الشامل بشأن الزئبق الذي يقترحه والعناصر املوضوعية اليت يعتقد أنه ينبغي 
ميكن أن يكون وعليه .  أثر يف مدى استعداد مؤمتر األطراف لقبول الدعوة-إدراجها يف الربوتوكول 

،  كامالًأكثر فائدة ملؤمتر األطراف تقدمي دعوة من جملس اإلدارة حتتوي على اقتراحات حمددة حتديداً
 ولن )٨(. دوليةحكوميةمماثلة يف التفاصيل للتعليمات اليت قد يوجهها جملس اإلدارة إىل جلنة تفاوض 

راج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت تؤدي الدعوة املقدمة من جملس اإلدارة، يف حد ذاا، إىل إد
ولكي حيدث ذلك، يلزم أن يقوم طرف أو أطراف يف اتفاقيه . استكهوململؤمتر األطراف يف اتفاقية 

   )٩(. باقتراح هذا البند ألمانة االتفاقية، قبل ستة أسابيع على األقل من بدء االجتماعاستكهومل
  استكهومل مبادرة من مؤمتر األطراف يف اتفاقية  )ب(

 هذا البند من جدول األعمال دون استكهومل أن يقترح طرف أو أطراف يف اتفاقيه أيضاًميكن   -٦٣
وميكن أن يفعل الطرف ذلك إما قبل انعقاد دورة . صدور قرار أو دعوة من جملس اإلدارة ذا الشأن

، )عم، أو دون ذلك التوقعمع توقع أن يقوم جملس اإلدارة يف وقت الحق باختاذ قرار دا(جملس اإلدارة 
وإذا وافق مؤمتر .  بشأن الربوتوكولأو بعد دورة لس اإلدارة ال يكون الس قد اختذ فيها قراراً

األطراف على أن يدرج يف جدول أعماله النظر يف مسألة الزئبق، يف أي من احلالتني، فسينظر يف 
وميكن أن يقوم الطرف الذي يقدم .  الذاتيةاملسائل املرتبطة بوضع بروتوكول بشأن الزئبق مببادرته

االقتراح أو األطراف اليت تقدمه، قبل اجتماع مؤمتر األطراف، بتقدمي معلومات مفصلة عن النطاق 
وسيلزم ذلك على وجه اخلصوص إذا مل يتخذ . املمكن للربوتوكول والعناصر اليت قد حيتوي عليها

ذا مل يقدم إىل مؤمتر األطراف توصياته املفصلة اخلاصة جملس اإلدارة قرارا حيتوي على الدعوة، أو إ
  .بشأن طبيعة الصك ونطاقه ومضمونه

  القرار والوالية  )ج(
سواء وافق مؤمتر األطراف على الدعوة املقدمة من جملس اإلدارة لوضع بروتوكول أم نظر   -٦٤

 تقدمي استكهوملانة اتفاقيه مؤمتر األطراف يف إطار وضع الربوتوكول مببادرته الذاتية، فسيطلب من أم
 وعليه )١٠(.تقرير إىل مؤمتر األطراف عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية اليت قد تترتب على االقتراح

                                                   
 ميكن اختاذ قرار جملس اإلدارة بتشكيل جلنة التفاوض الدولية بشأن اتفاقية ستوكهومل منوذجا هلذه   )٨(

مبا يف ذلك املراجع ( أعاله ٢ جيم املذكور يف احلاشية ١٩/١٣رجاء االطالع على مقرر جملس اإلدارة ال. التعليمات
  ).املشار إليها واملرفق

، ١/١، ومرفق مقرر اتفاقية ستوكهومل ١١ و١٠ أنظر النظام الداخلي التفاقية ستوكهومل، املادتني   )٩(
 Decisions/COPs/Convention/int.pops.chm://http :لشبكي، على املوقع ا)٢٠٠٥ (COP/POPS/UNEP.1/31 الوثيقة

Recommendations/tabid/208/language/en-US/Default.aspx#.  
وبعد أن تعد األمانة جدول األعمال املؤقت، ولكن قبل بدء االجتماع، جيوز للطرف أن يقترح بنودا إضافية يف 

ر األطراف، ميكن إدراج هذه البنود يف جدول أعمال مؤقت ورهنا باتفاق بني األمانة ورئيس مؤمت. جدول األعمال
ولدى اعتماد جدول األعمال الجتماع عادي، جيوز ملؤمتر األطراف أن حيذف . ١٢أنظر املرجع نفسه، املادة . تكميلي

  ).أ( ١٣املرجع نفسه، املادة ." عاجلة وهامة"البنود أو يؤجلها أو يعدهلا، وجيوز أن يضيف البنود اليت يعتربها 
  .١٥ أنظر املرجع نفسه، املادة   )١٠(
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فقد يرغب الطرف الذي يقترح هذا البند من جدول األعمال، أو األطراف اليت تقترحه، يف التعاون مع 
  . ثاراألمانة للنظر يف كيفية استيعاب تلك اآل

. على أساس جدول زمين مدته سنتان حالياً استكهوملوجيتمع مؤمتر األطراف يف اتفاقيه   -٦٥
وسيكون االجتماع العادي التايل الذي ميكن فيه أن ينظر يف بروتوكول خاص بالزئبق هو مؤمتر 

 بعد وسيعقد ذلك االجتماع يف الشهر الثالث. ٢٠٠٩مايو /األطراف الرابع الذي سيعقد يف أيار
الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة، اليت من املقرر أن ينظر فيها جملس اإلدارة يف نتائج أعمال 
الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق دف اختاذ قرار بشأن التقرير اخلتامي للفريق 

شرين أن يطلب إىل مؤمتر األطراف يف  وعليه فإذا قرر جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والع)١١(.العامل
 أن ينظر يف بدء مناقشات لوضع بروتوكول بشأن الزئبق، وإذا قرر مؤمتر األطراف أن استكهوملاتفاقيه 

  . يدرج الربوتوكول يف جدول أعماله، فيمكن أن يفعل ذلك بعد وقت وجيز
 عامالً فريقاًنشئ وإذا قرر مؤمتر األطراف بدء مفاوضات لوضع بروتوكول، فيمكن أن ي  -٦٦

وميكن أن ينص قرار مؤمتر األطراف على والية تلك اهليئة .  تسند إليه والية هلذا الغرضخمصصاً
وباإلضافة إىل . إلجراء املفاوضات واختتامها زمنياً والتعليمات املوجهة إليها، اليت ميكن أن تتضمن حداً

ر األطراف إىل القيام بأعمال بشأن املسألة من ذلك، ميكن أن يدعو أحد األطراف مؤمت بدالً ذلك، أو
الذي سيعقد (يف االجتماع االستثنائي الذي سيعقد بني مؤمتر األطراف الرابع ومؤمتر األطراف اخلامس 

وميكن أن يعقد اجتماع استثنائي ملؤمتر األطراف إذا ). لوال ذلك بعد عامني من مؤمتر األطراف الرابع
، استكهوملويسمح عادة للمراقبني يف اتفاقيه .  على األقلاستكهوملاتفاقية أيد انعقاده ثلث األطراف يف 

مبا يف ذلك الدول غري األطراف، باملشاركة يف املناقشات املتعلقة بربوتوكول يف إطار األفرقة العاملة، 
 كهوملاستإال أنه ال يسمح إال لألطراف يف اتفاقيه . وإىل حد أقل، يف اجللسات العامة ملؤمتر األطراف

  . باملشاركة يف املفاوضات الرمسية واختاذ القرارات، ما مل يتفق مؤمتر األطراف على نظام داخلي خمتلف
  عدم اختاذ أي قرار   )د(

إذا قرر مؤمتر األطراف عدم قبول دعوة جملس اإلدارة لبدء املفاوضات، أو إذا مل يتمكن من   -٦٧
 مؤمتر األطراف الرابع، فال ميكن اختاذ أي إجراء آخر بشأن اختتام املناقشة واختاذ قرار بشأن املسألة يف

، ما مل يتفق مؤمتر األطراف على )أي بعد عامني(الربوتوكول إىل حني االجتماع القادم ملؤمتر األطراف 
  . إنشاء فريق عامل ملواصلة النظر يف املسألة خالل الفترة بني الدورتني

   احلد الزمين للمفاوضات  -٤
 مؤمتر األطراف بدء مفاوضات بشأن وضع بروتوكول، فسيتأثر احلد الزمين للفترة اليت إذا قرر  -٦٨

مدى ضيق أو سعة النطاق الذي قد يقرر مؤمتر األطراف ) ١: (قد تلزم لوضع الصك واعتماده مبا يلي
مدى تواتر اجتماعات اهليئة الفرعية ملؤمتر األطراف أو ) ٢(يف الربوتوكول أن يكون للصك و

. ماعات االستثنائية ملؤمتر األطراف اليت قد يأذن مؤمتر األطراف بعقدها لوضع الربوتوكولاالجت
                                                   

  . رابعا٢٤/٣ًأنظر مقرر جملس اإلدارة   )١١(
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 مبدى توافر األموال اخلارجة عن امليزانية الالزمة لدعم  مباشراًوسيتأثر تواتر دورات التفاوض تأثراً
نامية والبلدان اليت تكاليف عقد تلك الدورات، مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة بضمان مشاركة البلدان ال

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تتأثر إنتاجيه هذه الدورات بالضمانات . انتقاليةمتر اقتصاداا مبرحلة 
والترتيبات املتعلقة بتوافر املوارد املالية ملساعدة تلك البلدان على تنفيذ أي اتفاق ينتج من هذه 

على عدد البلدان اليت يلزم أن تصدق  أساساً فقاً متواوسيكون دخول الربوتوكول حيز النفاذ. الدورات
  . عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه

، وإذا أذن لفريق عامل وإذا اتفق مؤمتر األطراف على وضع بروتوكول ضيق النطاق نسبياً  -٦٩
راف، باالضطالع بأعمال متواترة فيما بني الدورات واتفق على عقد اجتماع استثنائي ملؤمتر األط

فيمكن أن يكون من املعقول أن يضع مؤمتر األطراف الصيغة النهائية للربوتوكول ويعتمده يف وقت 
  . قانوناً من الوقت الالزم لوضع صك شامل ملزم أقصر نسبياً

ويف املقابل، إذا توخى مؤمتر األطراف وضع صك شامل أو معقد، ولكن مل يوافق على عقد   -٧٠
ر األطراف ووافق على عقد اجتماع واحد فقط للفريق العامل خالل فترات أي دورات استثنائية ملؤمت

  .  أطول بكثريما بني الدورات، فعندئذ حيتمل أن يتطلب وضع الربوتوكول وقتاً
  اعتبارات إضافية  -٥
  استكهوملاألثر يف جدول أعمال اتفاقية   )أ(

اهتمام أطراف اً كبرياً  جزء بالضرورة وسيستوجبسيتطلب وضع الربوتوكول عمال مكثفاً  -٧١
وفيما يتعلق باألمانة، ميكن أن يدعو مؤمتر األطراف املدير التنفيذي لليونيب، الذي . االتفاقية واألمانة

 أن يوفر وظائف األمانة لالتفاقية، إىل اختاذ الترتيبات الالزمة لدعم األمانة هلذه املفاوضات، مالحظاً
وعلى أية حال سيكون . د من املفاوضات على املعاهداتأمانة اليونيب سبق أن قامت بذلك للعدي

  . توافر التمويل الكايف وختصيص املوارد الكافية ضرورة حتمية
يف  كبرياً وستشكل املناقشة حول الربوتوكول وإجراء املفاوضات الالزمة لوضعه بندا إضافيا  -٧٢

وه يف تصورهم األصلي  قد توقعاستكهوملجدول األعمال لن يكون معظم األطراف يف اتفاقيه 
كما . وستتطلب مناقشة هذا املوضوع إعادة النظر يف جدول أعمال مؤمتر األطراف وأولوياته. لالتفاقية

 مؤمتر يفحيتمل أن ينتقص من قدرة مؤمتر األطراف على معاجلة بنود هامة أخرى يف جدول األعمال 
االتفاقية، أو ميكن أن يؤدي إىل ضغط األطراف الرابع، مثل عملية إضافة ملوثات عضويه ثابتة إىل 

وعالوة على ذلك، ميكن أن يستمر يف إحداث تأثري كبري خالل الوقت . يرمي إىل فتح االتفاقية للتعديل
  .الالحق الذي ستتفاوض فيه األطراف على الربوتوكول وتعتمده

  اإلجراءات املؤقتة بشأن الزئبق  )ب(
ملزم بشأن الزئبق واعتماده ودخوله حيز النفاذ حيتمل أن يستغرق التفاوض على أي صك   -٧٣

ة طوعية مؤقتة بشأن الزئبق بني الدورة يوميكن أن يكون من املستصوب اختاذ تدابري ختفيف. عدة سنوات
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اخلامسة والعشرين لس اإلدارة وموعد بدء نفاذ الصك، وذلك للتصدي ملشكلة الزئبق اآلن وللبدء 
  .  ميكن أن تسهم يف جناح تنفيذ الصكيف وضع اإلجراءات واآلليات اليت

وميكن أن تضع احلكومات واليونيب وسائر املنظمات احلكومية الدولية وتنفذ تدابري تكميلية   ٧٤
، وخصوصا فيما يتعلق بالعناصر اليت قد استكهوملطوعية مؤقتة يف إطار خيار وضع بروتوكول التفاقية 

وميكن أن تعين هذه التدابري على وجه التحديد .  حنو فعاللتنفيذها على قانوناً ال حتتاج إىل صك ملزم
يف مقرر من جملس اإلدارة، على غرار الطريقة اليت طلب ا جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي أن يشرع 

 جيم، الذي أنشأ فيه ١٩/١٣فورا يف اختاذ إجراءات بشأن امللوثات العضوية الثابتة كجزء من مقرره 
 غري أنه، بالنظر إىل أن عملية التفاوض على )١٢(.استكهوملفاوض احلكومية الدولية التفاقية  جلنة التأيضاً

 وليس جملس اإلدارة، فيمكن استكهوملالربوتوكول سوف جتري حتت سلطة مؤمتر األطراف يف اتفاقيه 
 ما مل أن يكون دمج تلك التدابري املؤقتة يف عملية الربوتوكول أصعب بعض الشيء يف بعض احلاالت،

وباإلضافة إىل ذلك، فألن جملس اإلدارة يستطيع . يقبل مؤمتر األطراف وضع الترتيبات الالزمة لذلك
 ولكن ال يستطيع ضمان أن املؤمتر سيقبل دعوته لبدء استكهوملفقط أن يدعو مؤمتر األطراف يف اتفاقيه 

إلدارة أن الشروع يف مفاوضات بشأن الربوتوكول، فقد يكون من الضروري أن يوضح قرار جملس ا
ذا الصدد من جانب مؤمتر على اختاذ قرار إجيايب  متوافقاً هذه التدابري املؤقتة ال ينبغي أن تكون

  .األطراف
  املوارد املالية  )ج(

املوارد "ملصاحبة بشأن للحصول على معلومات عن هذا املوضوع، يرجى الرجوع إىل الورقة ا  -٧٥
  ".املالية

   بذاااتفاقية قائمة  -باء
  .OEWG.1/2 من الوثيقة ٢-٤-٣يستند هذا القسم إىل اجلزء   -٧٦
ج :  من جني أساسينيوقد اختذت االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف واحداً  -٧٧
حاكماً  وهيكالً إطاراً الربوتوكول/ويضع ج اإلطار. ج التدابري الرقابية، أو الربوتوكول/اإلطار

، وغريها من قانوناًة، ولكنه يترك وضع معظم األهداف واجلداول الزمنية امللزمة للتصدي ملشكلة واسع
ومن األمثلة على ذلك اتفاقيه فيينا . التدابري الرقابية احملددة، لربوتوكوالت تكميلية توضع يف املستقبل

صادية ألوروبا  وبروتوكول مونتريال امللحق ا، واتفاقية اللجنة االقت١٩٨٥حلماية طبقة األوزون لعام 
وبروتوكوالا ) اتفاقيه التلوث اجلوي( بشأن التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود، ١٩٧٩لعام 

  .  وبروتوكول كيوتو امللحق ا١٩٩٢الثمانية، واتفاقيه األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لعام 
ت امللزمة اليت تعتقد احلكومات جمتمعة أا ويف املقابل، حيتوي ج التدابري الرقابية على التعهدا  -٧٨

 أو أكثر قد ترد فيه قائمة باملواد الكيميائية واحداً تقنياً وهي تشمل عادة مرفقاً. الزمة ملعاجلة املشكلة
احملددة اليت ختضع للتدابري الرقابية األساسية، أو يقدم املزيد من التفاصيل احملددة للكيفية اليت ستعمل ا 

                                                   
  . أعاله٢ جيم، املذكور يف احلاشية ١٩/١٣مقرر جملس اإلدارة ١٣أنظر الفقرة من   )١٢(
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يف جمموعة املواد  قانوناً الذي استخدم للصكوك امللزمة وج التدابري الرقابية هو النهج.  الرقابيةالتدابري
ولذلك، قد يكون من املعقول أن ).  وروتردام وبازلاستكهوملأي اتفاقيات (الكيميائية والنفايات 

خدام التفاقية قائمة الربوتوكول، سيكون أكثر مالءمة لالست/نفترض أن هذا النهج، وليس ج اإلطار
 وعليه تقدم التعليقات يف هذا الباب يف سياق ج التدابري الرقابية بشأن اتفاقية )١٣(.بذاا بشأن الزئبق

  . قائمة بذاا
  التصميم  -١

بشأن  قانوناً ميكن أن تستخدم احلكومات اتفاقية قائمة بذاا إما لوضع إطار شامل ملزم  -٧٩
  .نصر القانوين إلطار شامل مؤلف من عناصر طوعية وعناصر قانونيةالزئبق أو باعتبارها الع

  قانوناًإطار ملزم   )أ(
بشأن الزئبق، ميكن أن يشتمل التصميم األساسي  قانوناً بالنسبة إىل اإلطار الشامل امللزم  -٨٠

اصر املشتركة لالتفاقية القائمة بذاا على العديد من العناصر املشتركة املبينة يف اجلدول املوجز بالعن
 مماثالً وميكن أن يكون اهليكل العام لالتفاقية). ١٥ و١٤انظر الصفحتني (املمكنة أو كل تلك العناصر 

وميكن عندئذ وضع . ، مع حتديد االلتزامات األساسية احملددة يف منت االتفاقيةاستكهوملهليكل اتفاقيه 
ة، اليت حتدد، على وجه أخص، املعايري اليت تفاصيل بعض هذه االلتزامات بالتفصيل يف املرفقات التقني

ومثل خيار . يلزم الوفاء ا أو األهداف اليت يلزم بلوغها والسياسات والتدابري اليت ميكن حتقيقها ا
بشأن عناصر  أحكاماً أن يتضمن خيار االتفاقية القائمة بذاا) ولكن ال يلزم(، ميكن أيضاًالربوتوكول 

وكما هو احلال يف معظم املعاهدات البيئية املتعددة . املنازعات وعدم االمتثالتنفيذ أخرى، مثل تسوية 
. على السواء" رخوة"والتزامات " صلبة"األطراف، ميكن أن تتضمن االتفاقية القائمة بذاا التزامات 

ألة، وسيكون متروكا لس اإلدارة أن يزود جلنة التفاوض احلكومية الدولية، يف مقرره بشأن هذه املس
 بإرشادات سياساتية حول جمموعة العناصر املوضوعية اليت ينبغي أن تدرج يف االتفاقية القائمة بذاا،

عن أي اعتبارات حمددة قد يراها جملس اإلدارة فيما يتعلق بتلك العناصر، يف حني أن تفاصيل فضالً 
  .نة التفاوض احلكومية الدولية من جانب جلأحكام االتفاقية ينبغي التفاوض عليها والبت فيها مجاعياً

  إطار شامل من العناصر الطوعية والعناصر القانونية   )ب(
يف حالة اإلطار الشامل أو جمموعة العناصر القانونية والطوعية، ميكن أن تشتمل االتفاقية   -٨١

ن ال تشمل وعلى هذا النحو، ميكن أ. القائمة بذاا بشأن الزئبق على العنصر القانوين موعة العناصر
ومن . سوى عدد حمدود من العناصر املشتركة اليت حددت يف اجلدول املوجز بالعناصر املشتركة املمكنة

بشأن  قانوناً شأن املعاهدة أن تكون أضيق نطاقا يف إطار هذا النهج منها يف حالة اإلطار الشامل وامللزم
                                                   

ع على الربوتوكول وج التدابري الرقابية، الرجاء االطال/لالطالع على املزيد من املعلومات عن ج اإلطار  )١٣(
وجدير باملالحظة أن االتفاقية اليت تستخدم ج التدابري الرقابية ال . OEWG.1/2 من الوثيقة ٢٤٨-٢٤١الفقرات 

فيمكن أن تكون هناك أسباب عديدة قد جتعل األطراف يف مثل هذه . تكون مستبعدة من اعتماد بروتوكوالت
 تعول تتبع ج التدابري الرقابية، خالفا لالتفاقية اإلطارية، ال بيد أن االتفاقية اليت. االتفاقية تقرر تكميلها بربوتوكول

  .على اعتماد بروتوكول إلرساء بعض أو كل التدابري الرقابية األساسية الالزمة لتحقيق هدفها
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ق اليت ال يكون من املعقول أن تنفذ دون الزئبق، وحيتمل أن ال تتناول سوى األولويات العاملية للزئب
ومن شأن الصك الضيق النطاق، رهنا بنطاق وعمق التزاماته األساسية، أن ال . قانوناًوجود صك ملزم 

الترتيبات املتصلة "حيتوي على مجيع العناصر املتعلقة بالتنفيذ املبينة يف اجلدول املوجز باعتبارها من 
تبني هذه العناصر بقدر التوسع الالزم يف بيان عناصر اإلطار الشامل ، أو أن ال يشترط أن "بالتنفيذ
بوجه خاص،  وميكن أن تشمل هذه العناصر،. ، أو أن يتسم اتني الصفتني كلتيهماقانوناًوامللزم 

احلاجة إىل االستراتيجيات الوطنية؛ والرصد وتقدمي التقارير واالستعراض؛ وتقدمي املساعدة التقنية وبناء 
وبطبيعة احلال، رمبا يبقى بعض هذه العناصر أو كلها ضروريا أو مرغوبا فيه . رات؛ واملوارد املاليةالقد

  . جمموعة العناصر اخلاصة بالزئبق منالطوعيبوصفها عناصر من اجلزء 
وميكن أن يكون من األمثلة على الصك الضيق النطاق الصك الذي يتناول خفض إمدادات   -٨٢

اختاذ تدابري تتعلق بالتجارة الدولية يف الزئبق أو ميكن أن تكون هلا آثار على التجارة الزئبق، مبا يف ذلك 
وميكن أن تكون هذه التدابري الدولية ضرورية ألنه عادة ما يكون من الصعب، وأحيانا من . الدولية

ىل محاية الصحة املستحيل، على البلدان أن تنفذ تنفيذا التدابري الفعالة املتصلة بالتجارة واليت ترمي إ
ومع ذلك فحىت إذا كانت . البشرية والبيئة ما مل تكن تفعل ذلك ضمن إطار قانوين متعدد األطراف

التدابري اليت تقيد التجارة الدولية يف الزئبق هي وحدها العناصر القانونية املدرجة يف اموعة الشاملة من 
اجة إىل هيئة حاكمة أو إشرافية من نوع ما من العناصر اخلاصة بالزئبق، فمن احملتمل أن يظل الصك حب

أجل اعتماد املقررات الرمسية، أو تعديل الصك إذا استوجب ذلك تغري األحوال، أو توجيه األمانة إىل 
هليئة احلاكمة مبزيد من أدناه اخليارات املتعلقة با ٣قسم ويناقش ال. اختاذ إجراءات جديدة حمددة

  .التفصيل
مهية اخلاصة ملفهوم الصك الضيق النطاق أو احملدود النطاق بشأن الزئبق ومن األمور ذات األ  -٨٣

 تقريباًوهذا االحتمال مياثل . أن نطاقه ميكن توسيعه مبرور الزمن ليشمل أولويات إضافية خاصة بالزئبق
لسلوك  مبوجب مدونة االسابقة املتمثلة يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم، الذي بدأ بوصفه إجراء طوعياً

الدولية اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها ومبادئ لندن 
التوجيهية اليت وضعها اليونيب بشأن تبادل املعلومات عن املواد الكيميائية يف التجارة الدولية، وبعد 

 بدأ إجراء املوافقة املسبقة عن علم وقد. مبوجب اتفاقيه روتردام  ملزماً قانوناًذلك اعتمد بوصفه إجراء
كإجراء طوعي ألسباب من بينها أنه مل يكن هناك يف األصل توافق آراء بني احلكومات على استصواب 

، وكان هناك عدم اتفاق على الكيفية اليت ينبغي أن يعمل ا هذا اإلجراء قانوناًوضع صك ملزم 
  . وكيف ينبغي أن يكون نطاقه

شامل بشأن الزئبق مؤلف من عناصر طوعية وعناصر قانونية، ميكن أن توسع  ويف ظل إطار   -٨٤
 احلكومات مع مرور الزمن نطاق الصك القانوين ليشمل تدرجييا املزيد من العناصر اليت كانت أصالً

وميكن أن تشمل هذه العناصر، بطبيعة احلال، اإلجراءات واألنشطة املوضوعية احملددة الالزمة . طوعية
 التحديات العاملية الناشئة من الزئبق، اليت حددها جملس اإلدارة باعتبارها أولويات عاملية بشأن ملواجهة

يف اجلدول " اإلجراءات احملددة للتصدي للتحديات اليت يشكلها الزئبق"الزئبق، واملدرجة يف قائمة 
 الترتيبات أيضاً وميكن أن تشمل. ١٥ و١٤املوجز بالعناصر املشتركة املمكنة الوارد يف الصفحتني 
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عن  فضالً املتصلة بتنفيذ تلك اإلجراءات، اليت رمبا ال تكون قد أدرجت يف الصك القانوين األصلي،
وسيكون من العوامل الرئيسية يف . اجلوانب اإلدارية والتشريعية اليت قد تقتضي التعزيز مبرور الزمن

لي على آليات كافية للسماح لألطراف إمكانية جناح هذا النهج ضمان أن حيتوي الصك القانوين األص
من  بدالً وميكن أن تشمل هذه اآلليات إجراءات للتعديل باألغلبية الفائقة. بتوسيعه دون صعوبة مفرطة

 العتماد أو تعديل مرفقات تسمح بتوسيع نطاق الصك دون قواعد اختاذ القرار بتوافق اآلراء، وأحكاماً
خيار عدم "، مع إتاحة ذه التعديالت حيز النفاذ تلقائياًحاجة إىل تعديل نصه األساسي، ودخول ه

  . على سبيل االحتياط" القبول
   الكيميائية والعمليات ذات الصلةالتعاون والتنسيق مع اتفاقيات املواد  -٢

لدى إطالق املفاوضات حول اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق، ميكن أن يدعو جملس اإلدارة   -٨٥
 إىل دعم عملية التفاوض وتقدمي مسامهتها استكهومل اتفاقيات بازل وروتردام ومؤمترات األطراف يف

 أيضاًوميكن . دف كفالة التعاون والتنسيق بني هذه االتفاقيات الثالث واالتفاقية املقبلة بشأن الزئبق
اجب إلقامة أن يدعو جملس اإلدارة جلنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن الزئبق إىل إيالء االعتبار الو

عن سبل ووسائل كفالة  فضالً روابط مع األعمال والترتيبات اليت جتري مبوجب االتفاقيات الثالث،
  . التآزر مع النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية والعمليات األخرى ذات الصلة

  أوجه التآزر واإلدارة  -٣
 سواء -تفاقية القائمة بذاا بشأن الزئبق ميكن أن يثري النهج املتبع يشأن اإلدارة فيما يتعلق باال  -٨٦

بشأن الزئبق أم العنصر القانوين يف إطار شامل من  قانوناً  وملزماشامالً إطاراً أكانت املعاهدة متثل
 أسئلة حول التآزر، وعدد املعاهدات داخل اموعة اخلاصة -العناصر الطوعية والعناصر القانونية 

ة املمكنة بني الصك اجلديد وإحراز تقدم يف تعزيز التعاون والتنسيق بني باملواد الكيميائية، والعالق
وميكن أن تعاجل هذه املخاوف خالل عملية . االتفاقيات الثالث املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات

اليت التفاوض على االتفاقية املقبلة، عندما تنظر احلكومات وجلنة التفاوض احلكومية الدولية يف األحكام 
فعلى سبيل املثال، ميكن أن . تنظم التدابري الرقابية والترتيبات املؤسسية لإلشراف على االتفاقية وتنفيذها

تنظر يف اختاذ تدابري لضمان التآزر بني اإلجراءات الوطنية املتعلقة بإدارة املواد الكيميائية والنفايات 
وعلى املستوى . ها من الصكوك الدولية ذات الصلةوالرامية إىل تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالزئبق وغري

الدويل، ميكن تناول هذا التآزر لدى تصميم الترتيبات املؤسسية اخلاصة باالعتبارات السياساتية 
، واهليئات )مثال مؤمتر األطراف وأساليب عملياته(اجلماعية واختاذ القرارات من جانب األطراف 

  ). مثال اآللية املالية(ووظائف األمانة، و تدابري التنفيذ الفرعية املعنية باملسائل التقنية، 
  إطالق العملية واجلدول الزمين  -٤

 أعاله، ينبغي أن يدرك أعضاء الفريق العامل أن جملس ٤٣كما ورد يف هذا التحليل يف الفقرة   -٨٧
تفاوض على على توصيات الفريق العامل بالنسبة ملعظم الشروط احملددة لل أساساً اإلدارة سيعتمد

االتفاقية يف جلنة التفاوض احلكومية الدولية، بنفس الطريقة اليت اعتمد ا على الفريق العامل املخصص 
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للملوثات العضوية الثابتة، التابع للمحفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية، يف معظم 
   )١٤(.استكهومل كلفت بوضع اتفاقيه التعليمات اليت وجهها إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية اليت

بشأن الزئبق أم إجياد  قانوناً وسواء أكان جملس اإلدارة يهدف إىل إجياد إطار شامل وملزم  -٨٨
املكون القانوين إلطار شامل من العناصر الطوعية والقانونية، فسيطلق الس عملية التفاوض على 

 التنفيذي أن جيري التحضريات لعقد اجتماع للجنة تفاوض االتفاقية القائمة بذاا بأن يطلب إىل املدير
وميكن أن يبني القرار اإلرشادات . حكومية دولية مكلفة بوضع االتفاقية وأن يعقد ذلك االجتماع

ليات قد يراها جملس اإلدارة بشأن يالسياساتية بشأن طبيعة الصك ونطاقه، وميكن أن يشمل أي تفض
قرار تواريخ تقريبية يتوقع أن تبدأ فيها جلنة التفاوض احلكومية الدولية وميكن أن حيدد ال. إدارة الصك

، طُلب استكهومليف حالة اتفاقية (أعماهلا وأن يعتمد فيها الصك املكتمل من جانب مؤمتر دبلوماسي 
 وطُلب من املؤمتر الدبلوماسي إبرام ١٩٩٨من جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تبدأ يف أوائل عام 

 املدير التنفيذي إىل اختاذ اخلطوات أيضاً وميكن أن يوجه القرار )١٥(").٢٠٠٠حبلول عام "عاهدة امل
الالزمة لبدء إجراءات فورية بشأن الزئبق بغية املساعدة على التصدي ملشكلة الزئبق أثناء الفترة اليت 

  .ك امللزم، واإلعداد لتنفيذ الصكجيري فيها وضع الص
ض احلكومية الدولية واملؤمترات الدبلوماسية مبوجب النظم الداخلية اخلاصة وتعمل جلان التفاو  -٨٩

ا، اليت عادة ما تنص على أن القرارات املوضوعية يتعني أن تتخذ بطريقة حمددة الختاذ القرارات تكون 
ى  وبعد أن يعتمد املؤمتر الدبلوماسي املعاهدة، يفتح باب التوقيع والتصديق عل)١٦(.قد اتفقت عليها

 يتفاوت طول الفترة الزمنية الالزمة أنوميكن .  لشروطها اخلاصةوفقاًاالتفاقية، وتدخل حيز النفاذ 
فعلى سبيل املثال، كان الوقت اإلمجايل بني أول . للتفاوض على هذه الصكوك وبدء نفاذها تفاوتا كبريا

 من اقية حيز النفاذ أقل قليالً ودخول االتفاستكهومل التفاقيةاجتماع للجنة التفاوض احلكومية الدولية 
ورمبا يكون لنطاق االتفاقية، واملوارد املتاحة من خارج امليزانية للعملية التفاوضية، وعدد . ست سنوات

التصديقات الالزمة لدخول االتفاقية حيز النفاذ، تأثري كبري على طول الفترة الزمنية الالزمة للتفاوض 
  . على االتفاقية واعتمادها

                                                   
  . أعاله٢ جيم، املذكور يف احلاشية ١٩/١٣أنظر مقرر جملس اإلدارة   )١٤(
والواقع أن جلنة التفاوض احلكومية الدولية أكملت مفاوضاا يف .  من املرجع نفسه١٢ و١١أنظر الفقرتني   )١٥(

  .٢٠٠١مايو /، وعقد املؤمتر الدبلوماسي يف ستوكهومل يف أيار٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
 جلنة يف من النظام الداخلي للجنة التفاوض احلكومية الدولية التفاقية استكهومل، ٣٧أنظر مثال املادة   )١٦(

مية الدولية املعنية بوضع صك دويل ملزم قانونا لتطبيق التدابري الدولية على ملوثات عضوية ثابتة معينة، التفاوض احلكو
النظام "، املرفق األول، UNEP/POPS/INC.1/7، تقرير جلنة التفاوض احلكومية الدولية عن أعمال دورا األوىل

ينطبق، مع ما يلزم من تعديل، على املؤمتر () ١٩٩٨" (الداخلي الجتماعات جلنة التفاوض احلكومية الدولية
لوثيقة اخلتامية، الدبلوماسي يف مؤمتر املفوضني املعين باتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة، ا

UNEP/POPS/CONF/4 ) ٩ اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة أنظر أيضاً؛ ))٢٠٠١ -
اليت تنص على أن اعتماد نص املعاهدة يتم بتصويت ثلثي الدول احلاضرة واملصوتة، ما مل تقرر (، ١٩٦٩مايو /، أيار٢

  ).ألغلبية تطبيق قاعدة خمتلفةابنفس 
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  بارات إضافيةاعت  -٥
   املؤقتة بشأن الزئبقاإلجراءات  )أ(

ولذلك ميكن أن يكون . حيتمل أن يستغرق صوغ االتفاقية ودخوهلا حيز النفاذ عدة سنوات  -٩٠
من املستصوب اختاذ تدابري ختفيفية طوعية مؤقتة بشأن الزئبق بني الدورة اخلامسة والعشرين لس 

وللبدء يف إرساء اإلجراءات واآلليات اليت  حالياً ة مشكلة الزئبقاإلدارة وتاريخ بدء نفاذ الصك، ملعاجل
وميكن أن تضع احلكومات واليونيب واملنظمات احلكومية . ميكن أن تسهم يف التنفيذ الناجح للصك

، استكهوملالدولية األخرى وتنفذ تدابري تكميلية طوعية مؤقتة يف إطار خيار بروتوكول ملحق باتفاقية 
وميكن أن . لتنفيذها على حنو فعال قانوناً  يتعلق بالعناصر اليت قد ال يلزم صك ملزم فيماوخصوصاً

تعين هذه التدابري على وجه التحديد يف قرار جملس اإلدارة، على غرار الطريقة اليت طلب ا جملس 
زء من مقررة اإلدارة إىل املدير التنفيذي الشروع يف إجراءات فورية بشأن امللوثات العضوية الثابتة كج

   )١٧(.استكهومل التفاقية جلنة التفاوض احلكومية الدولية أيضاً جيم، الذي أنشأ به ١٩/١٣
  املوارد املالية  )ب(

املوارد "للحصول على معلومات عن هذا املوضوع، يرجى الرجوع إىل الورقة املصاحبة بشأن   -٩١
  ". املالية

  إطار طوعي بشأن الزئبق  -جيم
 عدة خيارات لتعزيز اإلجراءات الطوعية املتعلقة OEWG.1/2 من الوثيقة ١-١-٣حيدد اجلزء   -٩٢

ويستند هذا الباب من التحليل إىل تلك الوثيقة وإىل املناقشة اليت دارت يف االجتماع األول . بالزئبق
 لفريق العامل املفتوح العضوية، ويعرض املزيد من االعتبارات املتعلقة بإطار سياسايت طوعي غري ملزم

  . ممكن بشأن الزئبق قانوناً
من إطار شامل أو  جزءاً وميكن أن يكون اإلطار الطوعي بشان الزئبق قائما بذاته أو أن يكون  -٩٣

ويف هذه احلالة األخرية، ميكن أن يتضمن بروتوكول . جمموعة شاملة من العناصر الطوعية والقانونية
 قائمة بذاا، بعض العناصر القانونية أو كلها، كما ، أو اتفاقيةاستكهوملبشأن الزئبق يف إطار اتفاقية 

 مثل - أن تتضمن صكوك قائمة أخرى أيضاًوميكن . هو مناقش يف أبواب سابقة من هذا التحليل
، أو بروتوكول كييف اخلاص بالربنامج املشترك بني املنظمات استكهوملاتفاقيات بازل أو روتردام أو 

 جزءاً  عناصر قانونية حمددة ميكن أن تعترب-ية وامللحق باتفاقية آرهوس لإلدارة السليمة للمواد الكيميائ
   )١٨(.من جمموعة العناصر

                                                   
  . أعاله٢ جيم املذكور يف احلاشية ١٩/١٣ من مقرر جملس اإلدارة ١٣أنظر الفقرة   )١٧(
 . لالطالع على وصف هذه اخلياراتOEWG.1/2الوثيقة  من ٢-٣الرجاء الرجوع إىل اجلزء   )١٨(
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   الزئبقشراكاتبربنامج عالقة ال  -١
اإلطار الشامل للشراكة العاملية "، أجنز برنامج الزئبق التابع لليونيب ٢٠٠٨أبريل /يف نيسان  -٩٤

 وقد وضع اليونيب إطار الشراكة بالتشاور مع احلكومات )١٩(."للزئبق لربنامج األمم املتحدة للبيئة
وسيحال اإلطار إىل الدورة اخلامسة . وأصحاب املصلحة اآلخرين حتت مسؤولية املدير التنفيذي

  . ٢٤/٣والعشرين لس اإلدارة، كجزء من التقرير املرحلي الذي طلبه جملس اإلدارة عن تنفيذ قراره 
ية للزئبق واإلطار الطوعي للزئبق الذي هو موضوع هذا الباب من وليس إطار الشراكة العامل  -٩٥

ووضع إطار الشراكة، واالستعراض . التحليل مترادفني، على الرغم من أما بطبيعة احلال متصلني
والتقييم الذي يقوم به الفريق العامل املفتوح العضوية للخيارات اخلاصة بتعزيز التدابري الطوعية 

 بأجزاء ة الدولية اجلديدة أو القائمة، مها عمليتان منفصلتان يتم االضطالع ما عمالًوالصكوك القانوني
من وضع السياسات، يستطيع  بدالً وباالشتمال على التنفيذ. ٢٣/٤خمتلفة من مقرر جملس اإلدارة 

ملزم برنامج شراكة الزئبق وإطار الشراكة، وينبغي، أن يشكال مكمال هاما ألي ج معزز، طوعي أو 
ومع ذلك، ينبغي أن . ، للتعامل مع الزئبق قد يوصى به الفريق العامل لكي ينظر فيه جملس اإلدارةقانوناً

يكون واضحا للمشاركني يف الفريق العامل أن برنامج شراكة الزئبق وإطار الشراكة خيتلفان عن اإلطار 
  . الطوعي اخلاص بالزئبق الذي يناقش يف هذا اجلزء من التحليل

  تصميمال  -٢
ميكن أن يشمل اإلطار السياسايت الطوعي للزئبق العديد من العناصر املشتركة اليت حددت يف   -٩٦

.  أعاله أو كل تلك العناصر١٥ و١٤اجلدول املوجز بالعناصر املشتركة املمكنة الوارد يف الصفحتني 
 املسألة، مبا يف ذلك جزء من العناصر اليت تشكل إطار هذه) ١: (وعليه ميكن أن يشتمل علي ما يلي

اإلجراءات أو األنشطة ) ٢(التعبري عن االلتزام السياسي، واملبادئ التوجيهية والنطاق، واهلدف العام؛ 
 ١٩إىل أولويات الزئبق السبع اليت حددها جملس اإلدارة يف الفقرة  استناداً الرامية إىل معاجلة املشكلة،

تنفيذ، مثل تبادل املعلومات، وخطط أو برامج التنفيذ، الترتيبات املتصلة بال) ٣(؛ ٢٤/٣من قراره 
والرصد واإلبالغ واالستعراض، واملساعدة التقنية وبناء القدرات، واملوارد املالية واملساعدة املالية، 

الترتيبات اخلاصة بإدارة اإلطار واإلشراف ) ٤(وتقييم الفعالية واستعراض االلتزامات مبوجب اإلطار؛ 
لك توفري خدمات األمانة والعملية أو اهليئة املسؤولة عن التوجيه واإلشراف السياسايت عليه، مبا يف ذ

  . العام
وفيما يتعلق باإلجراءات أو األنشطة احملددة اليت قد حيتوي عليها اإلطار، ميكن أن يكون وضع   -٩٧

 ذكر أعاله يف وكما. أفضل املمارسات البيئية هاما لعدد منها/وتطبيق أفضل التكنولوجيات املتاحة
 من هذا التحليل، لن حيتوي اإلطار نفسه على مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن أفضل ٣٨الفقرة 

                                                   
 See Report of the meeting on the United Nations Environment Programme (UNEP) Globalأنظر   )١٩(

Mercury Partnership, UNEP(DTIE)/Hg/Partnership.1/4 (2008), 

http://www.chem.unep.ch/MERCURY/UGMP/Meeting_Documents.htm.  

http://www.chem.unep.ch/MERCURY/UGMP/Meeting_Documents.htm
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من ذلك أن ينشئ عمليات لوضعها  بدالً أفضل املمارسات البيئية، ولكن ميكن/التكنولوجيات املتاحة
  . بعد أن ينم اعتماده

  الترتيبات والعمليات املؤسسية  -٣
 اإلطار الطوعي بشأن الزئبق كجزء من النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية؛ أو ميكن أن ينفذ  -٩٨

.  أو كعملية جديدة قائمة بذاا يطلقها جملس اإلدارة واليونيب)٢٠(كجزء من عملية أخرى قائمة؛
واد رغبة اتمع الدويل يف حتقيق قدر أكرب من التعاون والتنسيق داخل جمموعة امل) أ: (وتسليما مبا يلي

قيمة زيادة تعزيز النهج االستراتيجي للمواد ) ب(الكيميائية، وبصفة أعم، منظومة األمم املتحدة، 
أن الزئبق داخل بالفعل يف إطار خطة العمل العاملية للنهج االستراتيجي للمواد ) ج(الكيميائية، 

ج االستراتيجي للمواد الكيميائية، يركز هذا التحليل على وضع إطار طوعي للزئبق وإدراجه ضمن النه
  . الكيميائية واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية اخلاص به

من النهج االستراتيجي للمواد  جزءاً وإذا قرر جملس اإلدارة أنه يود أن يكون إطار الزئبق  -٩٩
يائية أن ينظر يف بدء الكيميائية، فيمكن أن يطلب من املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة املواد الكيم

وميكن أن حيتوي طلب جملس اإلدارة على بيان بالعناصر اليت . مفاوضات لوضع االتفاق غري امللزم
وإذا قرر جملس اإلدارة أن اإلطار ينبغي أن يشتمل على عناصر . يعتقد أا ينبغي أن تدرج يف اإلطار

من املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة طوعية وعناصر قانونية على حد سواء، فيمكن عندئذ أن يطلب 
املواد الكيميائية أن ينظر يف وضع اإلطار الطوعي الشامل وعناصره، وميكن أن يستهل بصفة منفصلة 

مثل جلنة تفاوض حكومية دولية أو تقدمي طلب إىل اتفاقية أخرى خاصة باملواد (عملية موازية مالئمة 
أعاله، ميكن تنظيم هاتني العمليتني حبيث  ٢٤فقرة ال وكما ذكر يف .لوضع العناصر القانونية) الكيميائية

  . تعقد دوراما بالتزامن، أو على التوايل
ويف أي من احلالتني، سيتناول املؤمتر الدويل الثاين املعين بإدارة املواد الكيميائية املسألة يف إطار   -١٠٠

ته املتمثلة يف تركيز االنتباه على القضايا البند من جدول أعماله اخلاص باملسائل الناشئة، عمال بوظيف
السياساتية الناشئة والدعوة إىل اختاذ اإلجراء املناسب بشأا عند ظهورها، والتوصل إىل توافق يف اآلراء 

 ولدى دعوة املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية إىل تناول )٢١(.بشأن أولويات العمل التعاوين
                                                   

، )برنامج العمل العاملي(على سبيل املثال، فان برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية   )٢٠(
، هو برنامج غري ملزم قانونا تابع لليونيب يهدف إىل توفري اإلرشاد العملي للسلطات ١٩٩٥الذي اعتمد يف عام 

ويشتمل برنامج العمل العاملي على . لبحري الناتج من األنشطة الربيةالوطنية واإلقليمية من أجل التصدي لتدهور ا
ويشرف برنامج العمل . أبواب قصرية عن اإلجراءات الدولية املقترحة بشأن امللوثات العضوية الثابتة واملعادن الثقيلة

ية، يف إطار اآلليات القائمة العاملي، املوجود يف الهاي، على آلية لتبادل املعلومات تندرج، بالنسبة للمواد الكيميائ
، والربنامج الدويل للسالمة )الربنامج املشترك(التابعة للربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
العمل  املوقع اإللكتروين لربنامج أنظر عموماً. الكيميائية، واليونيب، واحملفل احلكومي الدويل املعين بالسالمة الكيميائية

املؤمتر احلكومي الدويل العتماد برنامج العمل العاملي حلماية البيئة  ؛ http://www.gpa.unep.orgالعاملي التابع لليونيب، 
 UNEP(OCA)/LBA/IG.2/7, available at ,(Washington D.C. 1995)البحرية من األنشطة الربية 

http://www.gpa.unep.org/documents/full_text_of_the_english.pdf. 
 .أعاله ١٦، احلاشية )ي (٢٤االستراتيجية السياساتية الشاملة للنهج االستراتيجي للمواد الكيميائية، الفقرة   )٢١(

http://www.gpa.unep.org
http://www.gpa.unep.org/documents/full_text_of_the_english.pdf
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وبعبارة . لزم أن حيدد جملس اإلدارة اإلطار املرجعي لوضع اإلطار، مبا يف ذلك نطاقههذه املسألة، سي
أخرى، سيتعني أن يسوي جملس اإلدارة املسائل السياساتية الرئيسية يف دورته اخلامسة والعشرين، قبل 

 املسائل الرئيسية وتشمل هذه. أن حييل اإلطار املقترح إىل املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية
الطبيعة القانونية لإلطار ونطاقه وعناصره األساسية، وكذلك اجلهة اليت ستوفر املوارد الالزمة لسداد 

وبتسوية هذه املسائل، سيتيح جملس اإلدارة للمؤمتر الدويل الثاين املعين . تكاليف وضع اإلطار وتنفيذه
ينبغي أن يوافق على االقتراح أم ال ينبغي أن يوافق بإدارة املواد الكيميائية أن يركز على ما إن كان 

األمر الذي لن يكون (عليه، وليس على التفاوض على ماهية العناصر اليت ينبغي أن يشتمل عليها اإلطار 
  ). لديه الوقت الالزم للقيام به

ه يف ويرجح أن يتمكن النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية من وضع إطار الزئبق واعتماد  -١٠١
وحيتمل أن يشمل ذلك عقد أربعة اجتماعات دولية، باإلضافة . غضون فترة زمنية قدرها ثالث سنوات

إىل االجتماعات اإلقليمية، وهذه األخرية أثبتت أا ذات أمهية حامسة خالل املفاوضات اليت أجرا 
تاج أمانة النهج ويرجح أن حت. اللجنة التحضريية بشأن النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية

وسيكون من املهم أن ال يكون هناك . االستراتيجي إىل ثالثة موظفني إضافيني لدعم هذه املفاوضات
ففي حني سيلزم أن يوفر . أي غموض بشأن املؤسسة اليت ستتحمل املسؤولية الرئيسية عن هذه املهمة

هلذه العملية، سيلزم أن  كبرياً دعما دولية أخرى، حكوميةبرنامج الزئبق التابع لليونيب، ورمبا منظمات 
  . تكون أمانة النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية هي الكيان الرئيسي الذي ينسق العملية

ومن شأن ج إشراك أصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة الذي يتبعه النهج   -١٠٢
صلحة على نطاق أوسع مما يكون عليه االستراتيجي للمواد الكيميائية أن يتيح مشاركة أصحاب امل

وميكن أن يفترض أن النظام الداخلي . األمر عادة يف املمارسات املتبعة يف عمليات جملس إدارة اليونيب
الذي جيري إعداده للمؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية سيواصل ممارسات النهج االستراتيجي 

  . ذا الصدد، وسيطبق على املفاوضات اخلاصة بوضع إطار طوعي الزئبقللمواد الكيميائية السابقة يف ه
ويف حني أن النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية   -١٠٣

سيقومان بوضع اإلطار واإلشراف عليه، سيلزم أن تبقى أدوات التنفيذ حيث هي، ألن من احملتمل أن 
ج االستراتيجي للمواد الكيميائية واملؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية لن تكون لديهما النه

وتشمل هذه األدوات، على سبيل املثال، احلكومات؛ . القدرة على إدارة أنشطة التنفيذ واالضطالع ا
أعضاء الربنامج املشترك بني وبرنامج الزئبق التابع لليونيب، وبرنامج شراكة الزئبق التابع لليونيب؛ و

، مبا يف ذلك برنامج )الربنامج املشترك للمواد الكيميائية(املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية 
األمم املتحدة اإلمنائي؛ والبنك الدويل؛ ووكالة الطاقة الدولية؛ واملنظمات غري احلكومية؛ وأصحاب 

  . املصلحة اآلخرين
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  اعتبارات إضافية  -٤
  املوارد املالية  )أ(

 متوافقاً كما لوحظ يف كثري من األحيان، سيكون جناح أي إطار يف التصدي لتحديات للزئبق  -١٠٤
إىل حد بعيد على توافر املوارد املالية ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية 

ولوضع إطار . احة إال بقدر ما توفرها احلكومات املاحنةولن تكون هذه املوارد مت. على تنفيذ اإلطار
طوعي للزئبق يف إطار النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية، ميكن تطويع برنامج البداية السريعة التابع 

وبدال من . للنهج االستراتيجي ليؤدي دور وسيط ميكن للماحنني أن يقدموا املوارد املالية من خالله
إليه، ميكن أن يقدم مرفق البيئة العاملية املساعدة عن طريق جمال التركيز اخلاص باملياه ذلك، أو إضافة 

الدولية لديه، أو ميكن أن يطلب املاحنون إىل مرفق البيئة العاملية أن يدير صندوقا خاصا للزئبق، مماثل يف 
 رفق البيئة العاملية ال ميتلكومبا أن م. أو الصندوق اخلاص لتغري املناخ منواً فكرته لصندوق أقل البلدان

موارد متاحة كبرية لدعم مشاريع الزئبق فإن جدوى مجيع هذه اخليارات اخلاصة باملرفق ستتوقف حالياً 
 تفصيالً لالطالع على مناقشة أكثر. (على مدى استعداد املاحنني لتقدمي موارد مالية جديدة هلذا الغرض

  .)ة، الرجاء الرجوع إىل الورقة املصاحبة بشأن املوارد املاليةهلذه النهوج اخلاصة مبرفق البيئة العاملي
  اإلجراءات املؤقتة بشأن الزئبق  )ب(

التعليقات اليت أبديت سابقا فيما يتعلق بفائدة اختاذ إجراءات طوعية مؤقتة بشأن الزئبق أثناء   -١٠٥
  . بإطار طوعي للزئبق على هذا اخليار اخلاصأيضاًبشأن الزئبق تنطبق  قانوناً تطوير خيار ملزم

______________ 


