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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -  ٧استكهومل، 

 * من جدول األعمال املؤقت٤د البن
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 تقييم الفعالية يف االتفاقيات األخرى والنهج احملتملة إلنشاء خطوط األساس

  مذكرة من األمانة

  مقدمة

للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املخصص اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية   - ١
 على قائمة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩يف اجتماعه يف بانكوك يف الفترة من بالزئبق املعنية 

وقد طلب إىل األمانة، . باملعلومات اليت تقوم األمانة بتقدميها للجنة يف دورا األوىل لتيسري عمل اللجنة
ت األخرى والنهج احملتملة ترتيبات تقييم الفعالية يف االتفاقيا"من مجلة أمور، أن تقدم معلومات عن 

  .وتستجيب املذكرة احلالية هلذا الطلب". إلنشاء خطوط األساس

تقدم املذكرة احلالية معلومات عن عدد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف العاملية   - ٢
هذه االتفاقات وتناقش املذكرة بإجياز املسامهات اليت ميكن أن يقدمها تقييم الفعالية إىل مثل . واإلقليمية

وشىت مكونات ترتيبات تقييم الفعالية ومسامهتها يف جناح االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف إجناز 

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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 خط أساس من أجل صك الزئبق الذي سيتم حتديدكما تناقش السبب يف أنه قد يتعني . أهدافها
لبيئية املتعددة األطراف، وما إن  عدد من االتفاقات ايف، والكيفية اليت أنشئت ا خطوط األساس وضعه

 إىل هذه وتناقش املذكرة بعد ذلك، استناداً. كان من الضروري القيام بتنقيحها بعد اعتمادها
  . وضعهاملعلومات، اخليارات احملتملة لتقييم فعالية صك الزئبق الذي سيتم

ى ما حيقق به االتفاق هو مد" فعالية"وفيما يتعلق بأغراض املذكرة احلالية، يعترب أن مصطلح   - ٣
. البيئي املتعدد األطراف أهدافه، وال سيما ما إن كان حيل املشكلة البيئية اليت استهدف به أن يعاجلها

ومن املمكن أن تتأثر . ومن مث فإن الفعالية مسألة تتعلق بأداء االتفاق ككل وليس أداء فرادى األطراف
مدى وضوح نصوصه وما ار طموح أحكام االتفاق، وما الفعالية من جراء الكثري من العوامل، مثل مقد

، وما إن كان أطرافه يشملون مسامهني رئيسيني يف املشكلة اليت يعاجلها؛ همقدار اتساع املشاركة في
واملدى الذي توفر به املساعدات املالية والتقنية ملعاونة األطراف على االمتثال اللتزاماته؛ واملستوى العام 

ومن اجلدير باملالحظة أن وجود مستوى مرتفع . ققته مجيع األطراف؛ وعوامل أخرىلالمتثال الذي ح
 يف معاجلة املشكلة البيئية اليت يستهدف منه أن يعاجلها إذا من االمتثال التفاق ما قد ال يكون فعاالً

  .كانت أهداف االتفاق وااللتزامات اليت يفرضها على األطراف غري طموحة بالقدر الكايف

بالشكل الذي يستخدم به يف املذكرة احلالية ويف االتفاقات البيئية " خط األساس"ترب يع  - ٤
املتعددة األطراف الوثيقة الصلة، مبثابة تقدير للمستويات الفعلية لالنبعاثات أو االطالقات أو 

 فترة زمنية االستخدامات أو التجارة املتعلقة مبادة معينة يف سنة بذاا، يف وقت زمين معني أو على مدار
معينة، واليت حتتسب باملقارنة معها املستويات املستقبلية من تلك االنبعاثات أو االطالقات أو 

وحتتسب خطوط األساس باستخدام أفضل املعلومات والبيانات املتاحة يف . االستخدامات أو التجارة
ى اإلضرار بدقة خطوط وبالضرورة، تعمل الفجوات يف تلك املعلومات والبيانات عل. الوقت الراهن

األساس؛ وهلذا السبب، جيوز لألطراف يف اتفاق متعدد األطراف، رهنا بأي شروط قد تراها مالئمة، 
أن تنص على تنقيح خطوط األساس يف ضوء املعلومات والبيانات اليت مل تكن متاحة أو مت النظر فيها 

  .وقت إنشاء خطوط األساس

  احلاجة إىل تقييم الفعالية  -أوالً 

توافق الدول بصفة عامة، عند إنشائها التفاق بيئي متعدد األطراف، على هدف أو أكثر يتم   - ٥
تقدير جناح األنشطة املضطلع ا يف العمل صوب إجناز تلك من تقييمات الفعالية ومتكن . إجنازه

دة لطبقة األوزون ، تصدر جلنة التقييم العلمية لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنففمثالً. األهداف
وقد خلص آخر هذه التقارير، الصادر يف . تقارير دورية عن التقدم احملقق يف إجناز أهداف الربوتوكول

 إىل أن مستويات األوزون العاملية مل تكن تتناقص يف ذلك الوقت بنفس السرعة اليت )١(،٢٠٠٦عام 
 قد لوحظت بعض الزيادات يف كانت عليها من أواخر السبعينيات حىت منتصف التسعينيات، وأنه

ويقول التقرير إن تلك التحسينات يف طبقة األوزون حدثت خالل الفترة اليت . مستويات األوزون
                                                      

)١(  “Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006”على اً، متاح إلكتروني١-٦ الفقرة ٦فصل ، ال 
 .http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/index.shtml :العنوان
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الستراتوسفريي إىل ذروا مث بدأت يف التناقص، وهي يف الغالف اهلالوجينات تركيزات وصلت فيها 
تاج واالستهالك العامليني من املواد حقيقة تدلل على جناح بروتوكول مونتريال يف التحكم يف اإلن

  .املستنفدة لألوزون

قد يسفر إبراز فعالية أنشطة معينة يف إطار اتفاق ما عن استعداد أكرب من قبل اجلهات املاحنة   - ٦
  .لتمويل تلك األنشطة

  املكونات اليت تساهم يف ترتيبات تقييم الفعالية يف اتفاقيات أخرى  - ثانياً 

فاقات البيئية املتعددة األطراف، مثل اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات تتضمن بعض االت  - ٧
  من اتفاقية استكهومل على١٦ من املادة ١فتنص الفقرة .  بشأن تقييم الفعاليةالعضوية الثابتة، أحكاماً

  :أن

يقيم مؤمتر األطراف فعالية هذه االتفاقية بعد إنقضاء أربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام "
  ".عد ذلك على فترات يقررها مؤمتر األطرافب

على أنه ينبغي ملؤمتر األطراف أن ينشئ يف اجتماعه األول ترتيبات جلمع  ١٦ مث تنص املادة  - ٨
. بيانات الرصد عن وجود املواد الكيميائية اليت تغطيها االتفاقية وانتقاهلا على الصعد اإلقليمية والعاملية

بتقدمي تقارير كوسيلة لتوفري بعض املعلومات املطلوبة من أجل تقييم فعالية كما تدعو إىل قيام األطراف 
 إضافة إىل اشتراطات تقدمي التقارير املنصوص ،ويعترب هذا االشتراط بتقدمي األطراف لتقارير. االتفاقية

لكيميائية اليت  من االتفاقية واليت تتعلق باملعلومات عن إنتاج واسترياد وتصدير املواد ا١٥ عليها يف املادة
  .تغطيها االتفاقية والتدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية

كما تشترط اتفاقات بيئية متعددة األطراف أخرى، مثل بروتوكول مونتريال، على األطراف   - ٩
 أشهر من االنضمام إىل العضوية والتقارير ٣ أن تقدم تقارير، من بينها التقارير األولية اليت تقدم خالل

 يف االعتبار بتقييم الفعالية، يطلب تقدمي تلك التقارير وضعاً ويف حني أنه ال. ة بشأن مواد معينةالسنوي
  . عن ذلك بيانات تعترب أساسية يف جناحهافإا توفر رغماً

تفرض بعض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مثل اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء  ال  - ١٠
رة معينة متداولة يف التجارة الدولية، ن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطاملوافقة املسبقة ع

بيد أن اتفاقية روتردام تشترط على األطراف تقدمي معلومات . اشتراطات إبالغ رمسية على األطراف
وهكذا فإن كل طرف مطالب بإخطار األمانة مبا إن كان قد اختذ . عن عدد من املواضيع إىل األمانة

ناعية، أو تقييدها بشدة، ألسباب صحية أو بيئية، وأن إجراءات حلظر مبيد آفات أو مواد كيميائية ص
يقدم إىل األمانة معلومات بشأن ما إن كان سيسمح باسترياد مواد يف املستقبل مدرجة يف املرفق الثالث 

  .لالتفاقية

وقد يسرت تلك املعلومات على األمانة إصدار تقارير منتظمة، بناء على طلب مؤمتر   - ١١
وتسمح تلك التقارير بالقيام بتقييم عام لفعالية أنشطة . نفيذ األطراف لالتفاقيةاألطراف، بشأن حالة ت

بيد أنه ينبغي اإلشارة إىل أن .  أدىن من األعباء على األطرافمعينة مبوجب االتفاقية، فيما تفرض حداً
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 التقارير وقد تكون. أهداف اتفاقية روتردام تركز على محاية صحة البشر والبيئة من األضرار احملتملة
الوطنية املقدمة بشأن استرياد وتصدير املواد اليت تغطيها االتفاقية ذات فائدة حمدودة يف تقييم الكيفية 
اليت يتم ا الوفاء بتلك األهداف على أحسن وجه، حيث أنه قد ال يتيسر إقامة رابطة بني أي تغيري يف 

ا وبني محاية صحة البشر أو البيئة يف ظل عدم كمية املواد الكيميائية اليت جيري استريادها أو تصديره
وميكن أن توفر . وجود تدابري فعالة لكفالة أن يتم إدارا بشكل مستدام بطريقة آمنة وسليمة بيئياً

التقارير الوطنية املرفوعة بشأن أمور من قبيل وضع خمططات إلدارة املواد الكيميائية، وإنفاذ شروط 
ة يف استخدام مبيدات اآلفات اليت تغطيها االتفاقية، معلومات أكثر التسجيل أو حدوث خربات معاكس

  .قيمة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وفعاليتها

  احلاجة إىل خط أساس  - ثالثاً 

يشترط عدد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف إنشاء خط أساس يتم قياس أداء األطراف   - ١٢
بشأن  من بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ٣ دة من املا١ فالفقرة. باملقارنة معه

  :تغري املناخ، على سبيل املثال، تنص على ما يلي

 ثاين ئتكفل األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أال يتعدى جممل مكاف"
املدرجة يف املرفق راري االحتباس احلأكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاا من غازات 

،  اللتزاماا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياًألف، الكمية املسندة إليها، احملسوبة وفقاً
 ألحكام هذه املادة، بغية خفض انبعاثاا خبمسة يف املائة على املقيدة يف املرفق باء، ووفقاً
  ."٢٠١٢  إىل٢٠٠٨ عام يف فترة االلتزام املمتدة من ١٩٩٠ األقل دون مستويات عام

 يستند إىل البيانات ٣ وينشئ بروتوكول كيوتو آلية لتحديد خط األساس املشار إليه يف املادة  - ١٣
وتستخدم البيانات املبلغ عنها يف حتديد . املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول للربوتوكول

ن وضع تقدير للتغيريات يف تلك  والتمكني م١٩٩٠ مستوى أرصدة كل طرف من الكربون يف عام
  .األرصدة يف السنوات الالحقة

ويستخدم بروتوكول مونتريال خط األساس بشكل مستفيض بالنسبة إلنتاج واستهالك املواد   - ١٤
املستنفدة لألوزون، دف العمل بشكل تدرجيي على خفض مستويات اإلنتاج واالستهالك املسموح 

من الربوتوكول على ختفيض تدرجيي يف إنتاج واستهالك مركبات  ألف ٢ ، تنص املادةفمثالً. ا
الكربون الكلورية فلورية بتحديدها بنسب مئوية من مستويات خط أساس اإلنتاج واالستهالك اخلاصة 

وتنطبق النسب املئوية على . ١٩٨٦ بتلك املواد، واليت حتددها بأا مستوى اإلنتاج واالستهالك يف عام
وتوجد خطوط أساس . ة وتنخفض مبرور الزمن حبيث تصل يف اية األمر إىل الصفرفترات زمنية حمدد

  .مماثلة للمواد األخرى اخلاضعة للرقابة يف الربوتوكول

وال تعتمد االتفاقيات األخرى اليت تراقب موادا معينة، مثل اتفاقية استكهومل، على استخدام   - ١٥
اتفاقية استكهومل، واليت حتدد تدابري خلفض االطالقات  من ٣ ومن مث فإن املادة. خطوط األساس بشدة

  :املقصودة من اإلنتاج واالستخدام والقضاء عليها، تنص على ما يلي
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  :يقوم كل طرف مبا يلي"

  :أو اختاذ ما يلزم من التدابري القانونية واإلدارية للقضاء على/حظر و  )أ(

 املرفق ألف مع إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية املدرجة يف  ‘١’
  مراعاة أحكام ذلك املرفق؛

 واسترياده وتصديره للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق ألف وفقاً  ‘٢’
  ؛٢ ألحكام الفقرة

 واحلد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية املدرجة يف املرفق باء وفقاً  )ب(
  ."ألحكام ذلك املرفق

م واسترياد اهو جمرد اختاذ إجراءات للحد من إنتاج واستخد ٣ ةوبالنظر إىل أن ما تشترطه املاد  - ١٦
وقد يوفر خط األساس معلومات . يكون ضرورياً وتصدير مواد كيميائية حمددة، فإن خط األساس ال

مفيدة وييسر رصد التقدم احملقق صوب القضاء على تلك املواد، وهو ما ميكن أن ييسر بدوره من نفاذ 
غريه من املساعدات املتوقفة على االستمرار يف حتقيق تقدم ملموس صوب إجناز الطرف إىل التمويل أو 

  . لالمتثال لاللتزامات األساسية اليت تفرضها املادةاًضرورييعد  خط األساس البيد أن . أهداف االتفاقية

  خيارات من أجل اتفاق الزئبق  -رابعاً 

مثة عدد من الطرق النتهاج التقييم الفعال  إىل احلاالت اآلنفة، ميكن استشفاف أن واستناداً  - ١٧
وتتوقف أكثر اآلليات مالءمة على ماهية . الذي استخدم يف اتفاقات بيئية متعددة األطراف أخرى

 جلنة التفاوض احلكومية الدولية؛ ولذلك فلم يتم إدراج تضعهاألحكام املدرجة يف أي صك للزئبق قد 
  :بيد أن اخليارات تشمل بصفة عامة. اليةمناقشة تفصيلية للخيارات يف املرحلة احل

إدراج آليات لإلبالغ والرصد والتقييم الفعال وإنشاء خط أساس يف نص صك   )أ(
  الزئبق الذي سيتم اعتماده؛

 فقط يف نص الصك، مع إعطاء جملس إدارة إدراج بعض اآلليات املشار إليها آنفاً  )ب(
  الصك سلطة وضع آليات أخرى وثيقة الصلة؛

راج أحكام يف الصك تنشئ عملية تعد األمانة مبوجبها تقارير دورية تقدم إىل إد  )ج(
  .جملس اإلدارة عن التقدم احملقق يف التنفيذ

قد ترغب جلنة التفاوض احلكومية الدولية، لدى نظرها يف احلاجة إىل آلية للتقييم الفعال لصك   - ١٨
ن تنظر يف أنواع االلتزامات اليت ترغب يف الزئبق، عالوة على أفضل اخليارات بشأن ذلك التقييم، أ

 وقد ترغب أيضاً. إنشائها يف صك الزئبق، واشتراطات اإلبالغ املتعلقة بتلك االلتزامات، وآلية تنفيذها
 .يف النظر يف التفاعل بني آليات تقييم الفعالية وااللتزام

__________  


