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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  لزئبقاملعنية با
  ٢٠٠٩ توبرأك/ األولتشرين ٢٣ - ١٩، بانكوك

  ∗من جدول األعمال املؤقت) ج( ٤البند 
التحضريات لعمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية من أجل 

املعلومات اليت : إعداد صك عاملي ملزم قانونياً بشأن الزئبق
  قد تساعد يف عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية

 وتأثرياا احملتملة على عملية ياً حالنظر فيها املنتديات الدولية تالقضايا ذات الصلة اليت
  التفاوض بشأن الزئبق

  مذكرة األمانة
اإلجراءات  على اختاذ املزيد من ٢٥/٥وافق جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبقرره   - ١

 ملزمة ج ُُ كل من، ميكن أن يشتمل علىاًي من صياغة صك ملزم قانونالدولية بشأن الزئبق تتألف
 اذ هذختوقد أ. ر على صحة اإلنسان والبيئةمؤقتة، للتقليل من املخاططة  إىل جانب أنشوطوعية،

 ألن الزئبق ينتقل ملسافات بعيدة يف  نظراً عاملياًاًثري قلق يالقرار على أساس أن الزئبق مادة كيميائية
 حيائياًأرا على التراكم له يد اإلنسان إليه، وقددخثباته يف البيئة مبجرد أن تنظراً لالغالف اجلوي، و

  . وتأثرياته السلبية الكبرية على صحة اإلنسان والبيئة،داخل النظم اإليكولوجية
ارة على أن تتوىل وعند تقدمي االختصاصات للجنة التفاوض احلكومية الدولية، وافق جملس اإلد  - ٢

 وتفادي اإلزدواج غري ،نسيقاحلاجة إىل حتقيق التعاون والت:  من القضايا، من بينهااللجنة حبث عدد
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إلجراءات املقترحة مع األحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاقات وعمليات دولية أخرى؛  يف االضروري
املزايا البيئية األخرى، والتنظيم كذلك لتدابري التقليدية ملكافحة امللوثات و من اواملنافع املشتركة احملتملة

  .الكفء وترتيبات األمانة املنسقة
تفاقات البيئية املتعددة األطراف احلالية تتناول قضايا ذات صلة بالزئبق، عدد من االوهناك   - ٣

ومن بني هذه االتفاقات اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب 
ميائية ومبيدات تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كي واتفاقية روتردام املتعلقة ب،احلدود

 يف  أن هناك مناقشات جتري اآلنيضاف إىل ذلك،. آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
الزئبق من حيث اجلوانب املؤسسية والفنية، مبا يف بشأن ملفاوضات ذات صلة حمتملة بااملنتديات الدولية 

 واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات  زيادة جوانب التآزر بني اتفاقييت بازل وروتردام حنوذلك جهود
العضوية الثابتة؛ واملفاوضات بشأن التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية واملفاوضات بشأن 

  .االستجابة الدولية لتغري املناخ
 ، منتديات دولية أخرى يفللعمل الذي جيري حالياًوتقدم هذه املذكرة ملخصات   - ٤

  .ث صلتها باملفاوضات القادمة بشأن الزئبق وذلك ملعلومية الفريق العاملوللمناقشات الدولية من حي

  االتفاقات البيئية احلالية املتعددة األطراف  -أوالً 
طورت أمانة اتفاقية بازل مشروع مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات   - ٥

النظر  ل الفريق العامل املفتوح العضوية التابع لالتفاقيةوتقدم هذه املبادئ التوجيهية، اليت سيواص. الزئبق
، معلومات شاملة بشأن نفايات الزئبق، مبا ٢٠١٠مايو / أثناء اجتماعه السابع املقرر عقده يف أيارفيها

 يف جمال يف ذلك، كيمياء الزئبق ومسيته، ومصادر الزئبق ونفايات الزئبق، واخلربات املتوافرة حالياً
صكوك قانونية  وأحكام خاصة مبعاجلة نفايات الزئبق مبوجب ،يمة بيئيا لنفايات الزئبقاإلدارة السل

للزئبق، على النحو الوارد يف املقرر ومن بني األحكام املقرر إدراجها يف ج شامل ومناسب . دولية
 للجنة عند وينبغي". تناول النفايات احملتوية على الزئبق ومعاجلة املواقع امللوثة"، حكم بضرورة ٢٥/٥

  .تفادي أي إزدواج يف اجلهود حىت لتزامات وأنشطة اتفاقية بازلا يف هذا احلكم أن تلم بالنظر
ات الزئبق غري تشتمل اتفاقية روتردام على أحكام تتعلق مبركبات الزئبق، مبا يف ذلك مركبو  - ٦

وهذه املركبات . لكيلوكسيالكيل الزئبق ومركبات زئبق آريلألكيل الزئبق والعضوية، ومركبات أ
مدرجة يف املرفق الثالث لالتفاقية الذي حيتوي على املواد الكيميائية اخلاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن 

 جات والعمليات ليست مدرجة حالياً يف املرفق،يف حني أن االستخدامات الصناعية للزئبق يف املنت. علم
وتقدم أحكام االتفاقية اخلاصة . إذا أوفت مبعايري اإلدراج ورمبا جيري إدراجها يف املرفق الثالث مستقبالً

املتعلق بتقليل و بشأن الزئبق ياً ميكن إدراجه يف الصك العاملي امللزم قانون حلكمٍ حمتمالًبالتجارة منوذجاً
  .التجارة الدولية يف الزئبق
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  املناقشات الدولية احلالية  - ثانياً
  ل وروتردام واستكهوملجوانب التآزر بني اتفاقيات باز  -ألف 

 بني اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل الستكشاف فرص التآزر يف جتري املناقشات حالياً  - ٧
فريق عامل خمصص مشترك إلعداد توصيات مشتركة بشأن زيادة نشئ أوقد . ترتيباا اإلدارية وعملها

. ت األطراف التابعة لكل واحدة منهاالتعاون والتنسيق بني االتفاقيات الثالث وذلك لتقدميها ملؤمترا
مناقشة فرص التعاون والتنسيق أثناء االجتماع االستثنائي املتزامن ملؤمترات األطراف  تتواصل وسوف

 يف اإلجراءات التعاونية هءي سيتم النظر أثناذ، وال٢٠١٠فرباير / يف شباطاهلذه االتفاقيات املقرر عقده
يف جماالت تشمل القضايا التنظيمية يف امليدان، والقضايا الفنية، وقضييت إدارة املعلومات والوعي العام، 

 وهى تطور الصك العاملي امللزم ،وقد ترغب اللجنة.  وصنع القرار اليت ستبحث أيضاً،والقضايا اإلدارية
  .حملرز يف التعاون والتنسيق بني هذه االتفاقيات بشأن الزئبق، أن ترصد التقدم اياًقانون

  مرفق البيئة العاملية  -باء 
املقصود من التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية هو متويل أربع سنوات من عمليات   - ٨

 ٨٦ الفقرة يرد يفو. ٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١وأنشطة مرفق البيئة العاملية من 
وفيما يتعلق : ")GEF/R.5/14( مشروع وثيقة الربجمة للتجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية من

بالزئبق فإن من املتوقع، مثلما حدث للملوثات العضوية الثابتة، أن يدعم مرفق البيئة العاملية األنشطة من 
 وذلك ،طالقات الزئبق او لتخفيضاخلاصة بالبدائل أقبيل التقييم والبيانات العملية للممارسات اجليدة 

 يف حقيقة األمر لتنفيذ االتفاقية عند اًأثناء التفاوض بشأن االتفاقية، حبيث يكون اتمع الدويل مستعد
 وهذا شبيه بطائفة األنشطة اليت دعمها مرفق البيئة العاملية خالل السنوات املؤدية إىل، وأثناء، .اعتمادها

  ".كهوملاملفاوضات بشأن اتفاقية است
٩ -  ض مشروع وثيقة الربجمة اآلنف الذكر أثناء االجتماع الثاين بشأن التجديد اخلامس رِع

أما التقرير الكامل . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦و ٢٥للموارد، الذي عقد يف واشنطن، العاصمة، يومي 
يقة برجمة منقحة وسوف تقوم أمانة مرفق البيئة العاملية بإعداد وث. لالجتماع فلم يتوافر حىت اآلن

لالجتماع الثالث للتجديد اخلامس للموارد سوف تشمل سيناريوهات برجمة تفصيلية ومفاضالت على 
 ١٦ إىل ١٤ومن املقرر أن يعقد االجتماع الثالث خالل الفترة من . مستويات جتديد املوارد املختلفة

  .٢٠١٠ابع يف أوائل  يف حني أن من احملتمل أن ينعقد اجتماع ر٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
قد يرغب الفريق العامل يف أن يبحث فرص التمويل املتاحة من جانب مرفق البيئة العاملية،   - ١٠

  .وخباصة أثناء املفاوضات، وأن يبحث فرص املسامهة يف املناقشات بشأن التجديد اخلامس
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  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ  -جيم 
 تبلغ من حيث جهود اتمع الدويل للتصدي لتغري املناخ اليت اً حامساً عام٢٠٠٩عام يعد   - ١١

 ملؤمتر باريس لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري ةاخلامسة عشرذروا يف الدورة 
ففي عام . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٧ن يف الفترة من ده يف كوبنهاغاملناخ، املقرر عق

تفاقية على صياغة رد دويل طموح وفعال على تغري املناخ يتم  األطراف يف تلك االت اتفق٢٠٠٧
: ٢٠٠٩ عام  يف سلسلة من املفاوضات املكثفة حالياًوجتري. ةق عليه أثناء الدورة اخلامسة عشراالتفا

مارس / آذار٢٩يف الفترة من  والثانية من هذه املفاوضات يف بون، أملانيا،  األوىلتاناجلولعقدت قد و
 دورات ثالثوسوف تعقد . ، على التوايل٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢إىل  ١ ومن ،أبريل/ نيسان٨إىل 

؛ )اجتماع غري رمسي( يف بون ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ - ١٠: نغبيل انعقاد مؤمتر كوبنهاأخرى قُ
نوفمرب /شرين الثاين ت٦ - ٢؛ وبانكوك يف ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ -سبتمرب / أيلول٢٨

  إعداد نص ملناقشته وعرضه علىعلى تركيز هذه االجتماعات صب وين. يف برشلونة، أسبانيا٢٠٠٩
ليت دارت يف وكان املشاركون أثناء املناقشات ا. ة دورته اخلامسة عشر العتماده يف األطرافمؤمتر

 اتلتزامبا تتعلق ،ق باالتفاقية إدخال تعديالت على بروتوكول كيوتو املرفيونيه قد حبثوا/حزيران
وقضايا أخرى ) ٢٠١٢ -ما بعد (البلدان الصناعية بتقليل االنبعاثات يف املرحلة الثانية من الربوتوكول 

ذات صلة، مبا يف ذلك تبادل االنبعاثات واآلليات القائمة على أساس املشروعات املتعلقة باستخدام 
  . يف إطار آلية التنمية النظيفة وذلكألنشطة احلراجية وا، والتغري يف استخدام األراضي،األراضي

 بشأن التزامات بتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبا يعادهلا من جيري التفاوض حالياًو  - ١٢
ومن املصادر الكربى اليت تسهم يف هذه االنبعاثات توليد الطاقة، الذي هو . انبعاثات غازات الدفيئة

  .النبعاثات الزئبق أكرب مصدر منفرد يضاًأ
قد يرغب الفريق العامل أن يقترح ضرورة قيام األمانة بتوفري معلومات مستكملة بشأن و  - ١٣

وميكن للمعلومات . إىل جلنة التفاوض احلكومية الدوليةوذلك التقدم احملرز بشأن مفاوضات تغري املناخ 
اليت تتم مبوجب االتفاق اجلديد  بصفة خاصة على االلتزامات بالتخفيضاتركزِاملستكملة هذه أن ت 

  . مزايا مشتركة يف جمال التقليل من انبعاثات الزئبقيسفر عن والذي ميكن أن ،املعين بتغري املناخ

____________  


