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 إعدادالمعنية بلجنة التفاوض الحكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 

  الخامسةدورة ال
  ٢٠١٣اير كانون الثاين/ين  ١٨  - ١٣، جنيف
  *املؤقت (ب) من جدول األعمال ٢البند 
  تنظيم العمل: ل التنظيميةالمسائ

المعنية  التفاوض الحكومية الدوليةللجنة  مذكرة تصور لمجريات الدورة الخامسة
  بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  مذكرة من الرئيس

مع املكتب، خططنا وتطلعاتنا العامة للدورة  حتدد مذكرة التصور هذه، اليت قمت بإعدادها بالتشاور -١
وآمل أن . بشأن الزئبق ملزم قانوناً عاملي اخلامسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك 

 تساعد األطراف وغريهم من املشاركني يف اإلعداد للدورة على حنو يتيح لنا إمكانية اختتامها بنجاح، بإعداد
  .نص طموح يعكس على أفضل وجه الروح التوافقية واالجيابية اليت سادت طوال مفاوضاتناالنهائية ل الصيغة

وأود أن أؤكد أن املكتب قد ناقش نتائج الدورة الرابعة، واتفق على ضرورة بذل كل جهد ممكن  -٢
  .ا قابلة للتحقيقالدورة اخلامسة، اليت نرى أ يفلتحقيق أهداف واليتنا 

  كلهاتوقيت الدورة الخامسة وش

يناير /كانون الثاين  ١٣أوجه انتباهكم إىل مواعيد الدورة اخلامسة، اليت سنفتتحها يوم األحد،  -٣
املكتب وأنا، إىل أن الدورة . وقد توصلنا، ٢٠١٣يناير /كانون الثاين  ١٨، وخنتمها يوم اجلمعة، ٢٠١٣

ت للتفاوض وألن يستعرض النهائية ستحتاج إىل ستة أيام بغرض كفالة أن يتوفر لدينا ما يكفي من الوق
  .الفريق القانوين مشروع النص توطئة العتماده قبل اختتام الدورة

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/Inc.5/1.  
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إتاحة أقصى قدر  وعالوة على ذلك، قررنا عدم عقد جلسة إحاطة تقنية قبل الدورة اخلامسة، بغرض -٤
روض وستقام ع. من الوقت للمفاوضات، ولعقد اجتماعات إقليمية ومناقشات أقاليمية قبل الدورة كذلك

  .تتعلق ببعض املسائل التقنية يف املنطقة املخصصة للمعارض
يناير بأكمله لعقد /كانون الثاين  ١٢والدعوة موجهة إىل املندوبني الستغالل يوم السبت،  -٥

كانون   ١٣االجتماعات اإلقليمية واملناقشات األقاليمية املمكنة، استعدادًا ملواصلة املفاوضات يوم األحد، 
  .يناير/الثاين

  الدورة الرابعة فيلتقدم المحرز ا

يونيه /حزيران٢٧أجرينا، يف دورتنا الرابعة، اليت عقدت يف بونتا ديل ايسىت بأوروغواى، يف الفرتة من  -٦
وأسعدين . ، مفاوضات مكثفة بشأن مشروع النص، حيث أحرز تقدم ملموس٢٠١٢يوليه /متوز ٢إىل 

ت أفرقة االتصال على نفس املنوال وبروح التعاون، استمرار املناقشات يف كل من اجللسات العامة وجلسا
وقد . تيسري التقدم احملرز يفعلى النحو الذي اتسمت به املفاوضات حىت اآلن والذي كان له دور بارز 

 يفأتاحت الدورة الرابعة فرصة إجراء مناقشات متعمقة بشأن املواد املوضوعية اليت مل تناقش بشكل واف 
أعتقد أن الدورة الرابعة منحت املندوبني الفرصة لعرض وجهات نظرهم عن مجيع و . هذه العملية من قبل

  .مشاريع املواد، ومسحت بإعداد مشروع نص يعكس احتياجات مجيع احلكومات املعنية باملفاوضات
وقد تشرفت بالثقة اليت أوليتمونيها حني طلبتم إيل إعداد نص رئاسي من أجل النظر فيه يف الدورة  -٧

قد انتهزت هذه الفرصة للتشاور مع املكتب واحلصول على توضيحات من الرؤساء املشاركني و . اخلامسة
ألفرقة االتصال يف الدورة الرابعة، يف ما خيتص بإعداد نص رئاسي أعتقد أنه يوازن بني خمتلف املواقف اليت 

ا تتبناها األطراف، على النحو املوضح يف مشروع النص املدرج يف املرفق األول لتقري ر اللجنة عن أعمال دور
على كفالة تناغم األسلوب واتساق  وبناء على طلبكم، عملت أيضاً ). UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(الرابعة 

  .املصطلحات يف النص الذي أعددته، وكفالة اتساق التحرير يف مشروع الصك
صك عاملي ملزم قانوناً لنص مشروع ’’ويرد نص البيان الرئاسي يف املرفق الثاين ملذكرة األمانة املعنونة  -٨

  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/3(‘‘ : مشروع نص الرئيسبشأن الزئبق
  التحضير للدورة الخامسة

أود أن أؤكد، وفق ما درجُت عليه من قبل، على ضرورة أن تقوم الوفود بالتحضري بعناية للدورة  -٩
 ية الدولية إلعداد صك ملزم قانونياً اخلامسة للجنة، اليت ستكون الدورة األخرية يف عملية التفاوض احلكوم

اء املفاوضات قبل انعقاد الدورة  ٢٥/٥وينص التكليف الوارد يف مقرر جملس اإلدارة . بشأن الزئبق على إ
املقرر عقدها يف  املنتدى البيئي الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،/السابعة والعشرين جمللس اإلدارة

وعليه ينتظر أن تعد اللجنة الصيغة النهائية ملشروع النص يف . ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٢ إىل ١٨الفرتة من 
ا اخلامسة   .دور

ولكي ختتتم املفاوضات يف الدورة اخلامسة، أشجع مجيع األطراف بقوة على القدوم إىل جنيف  - ١٠
ا التفويضات الالزمة، وعلى أن تتحلى باملرونة الكافية كي نتمكن من إعداد ن   .ص طموحوحبوز
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اء املفاوضات بنجاح  حامساً  وسيؤدي التجهيز للدورة دوراً  - ١١ وأود أن أدعوكم . ستة أيام يفيف كفالة إ
على وجه اخلصوص إىل النظر بعناية قبل الدورة يف مجيع عناصر النص الرئاسي الذي أعددته، والذى يراد له 

لى مشروع النص، الوارد يف املرفق األول ع وقد أعددت تعليقاً . الدورة اخلامسة يفأن يكون أساس عملنا 
ا الرابعة  دف شرح التغيريات اليت أدخلتها ، )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8(لتقرير اللجنة عن أعمال دور

اء  ا ستحتاج إىل مزيد من املعاجلة، حبيث ميكن إ عليه ودواعيها، وحتديد بعض املسائل الىت أعتقد أ
يسرد مجيع املواد واملرفقات  وة على ذلك، ضّمنت تذييل التعليق جدوالً وعال. جنيف يفاملفاوضات بنجاح 

  .املدرجة يف النص الرئاسي، مع بيان موجز ألية تغيريات فيه
 وأشجعكم بقوة على إجراء املشاورات الضرورية على الصعيدين الوطين واإلقليمي. وأشجعكم أيضاً  - ١٢

. للتشاور مع املناطق والوفود األخرى، وفق ما تروه مناسباً شهر القليلة القادمة على اغتنام الفرصة خالل األ
الدورة اخلامسة والنهائية، مما  يفاملتاحة للمفاوضات  وأود أن أسلط الضوء على الفرتة الزمنية القصرية نسبياً 

يستدعي النظر يف بعض املسائل ومناقشتها باستفاضة قبل بدء املفاوضات، كي يتسىن متريرها بسرعة على 
ا تتطلب مناقشات مطولة  حنو ميكننا من تكريس وقت كاف للمسائل العاملية الرئيسية األخرى اليت حتدد أ

من املهم لذلك . ويف الدورة اخلامسة، مثل قضايا التمويل واملساعدة التقنية واالنبعاثات واإلطالقات
دف إحراز تقد م يف قضايا معينة من خالل استغالل اجلزء املتبقي من فرتة ما بني الدورات بشكل جيد، 

  .احلوار قبل انعقاد الدورة اخلامسة
أن أوجه انتباهكم إىل العمل الصادر به تكليف فيما بني الدورات بشأن االنبعاثات  وأود أيضاً  - ١٣

وقد طُلب إىل الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين باالنبعاثات واإلطالقات أن يعدا . واإلطالقات
عتبات النبعاثات الزئبق يف اهلواء، حبيث ال تنطبق أحكام الصك املتعلق بالزئبق على  مقرتحات لتحديد

فيها اللجنة يف  دون تلك العتبات، مع مراعاة حجم املنشأة اليت تصدر منها االنبعاثات، توطئة ألن تنظر ما
قدمة من احلكومات عن بتجميع املعلومات امل وبناء على طلب اللجنة، قامت األمانة أيضاً . الدورة اخلامسة

، وعن مصادر انبعاثات وإطالقات الزئبق يف العتبات املستخدمة للرقابة على الزئبق على الصعيد الوطين
مع تكليف ما بني الدورات،  وعالوة على ذلك، ومتاشياً . )UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/4(أنظر  واملاءاألرض 

قريرا يوضح نتائج حتليلها ملدى جتسيد حمتويات مشروع أعدت األمانة، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ت
، وأخرياً  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/5(أنظر  فيما يتعلق باجلوانب الصحية مكرراً  ٢٠النص ملضمون املادة 

الذى سيجري فيه  يأعدت األمانة مشروع عناصر الوثيقة اخلتامية املقرر اعتمادها يف املؤمتر الدبلوماس
وبناء على طلب اللجنة، تتناول تلك  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6(أنظر  لزئبقالتوقيع على صك ا

العناصر، يف مجلة أمور، كيفية الرتويج واإلعداد لتنفيذ صك الزئبق بشكل مبكر؛ وترتيبات الفرتة االنتقالية 
ة والتقنية خالل ذلك الرتتيبات املتعلقة باملساعدة املالي يفبني التوقيع على الصك ودخوله حيز النفاذ، مبا 

  .وستتاح تلك الوثائق قبل انعقاد املشاورات اإلقليمية. تلك الفرتة؛ وترتيبات األمانة
، أشجعكم على أن تأخذوا يف اعتباركم املعلومات والوثائق الوفرية األخرى، اليت تتاح وكدأيب دائماً  - ١٤

مات، ستوفر األمانة، على غرار ولتيسري إلقاء نظرة عامة على هذه املعلو . قبل عملية التفاوض وأثناءها
جرى يف الدورات السابقة، حملة عامة مستوفاة عن هذه املعلومات وكيفية ارتباطها باملسائل املوضوعية  ما

  ).UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/INF/2 نظر الوثيقةأ(ملشروع النص املنقح وبأفرعه 



UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/2 

4 

ولية املعنية بإعداد صك ملزم جلنة التفاوض احلكومية الد وع إىل تقريرجعلى الر  وأشجعكم أيضاً  - ١٥
ا الرابعة قانوناً    .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/8( بشأن الزئبق، عن أعمال دور
وأدعو مجيع احلكومات إىل اغتنام فرصة املناقشات التحضريية يف املشاورات اإلقليمية املقرر عقدها  - ١٦

يف اجتماعات اجملموعات  ، وكذلك٢٠١٢ديسمرب /أكتوبر إىل كانون األول/يف الفرتة من تشرين األول
 وأشدد أيضاً . ٢٠١٣يناير /كانون الثاين  ١٢اإلقليمية اليت تسبق دورتنا اخلامسة، املقرر عقدها يوم السبت، 

دف هذه . على أمهية إجراء مشاورات ثنائية وأقاليمية قبل الدورة اخلامسة وأعيد تأكيد أمهيتها وينبغي أن 
ملناطق بشأن التحديات املختلفة املاثلة أمام املفاوضات، وإىل تسوية املشاورات إىل تعزيز التفاهم بني ا

يف جمال تنظيم مثل  وأرحب جبهود األمانة. اخلالفات بني الوفود بشأن جوانب معينة من النص الذي أعددته
ويشجعين النهج التعاوين والتيسريي . يف املفاوضات حىت اآلن هاماً  هذه االجتماعات، حيث أدت دوراً 

ومن الضروري أن حنافظ على هذه روح وهذا النهج ونواصل . ى اختذناه يف مناقشاتنا حىت تارخيهالذ
مجيع األطراف املعنية،  إىل اتفاق على نص طموح وقوي يرضي تعزيزمها، وأن نتوصل يف الدورة اخلامسة

  .٢٠١٣لضمان فتح باب التوقيع على االتفاقية يف اليابان يف النصف الثاين من عام 
  ف الدورة الخامسةهد

اء املفاوضات واخلروج بنص مكتمل لالتفاقية املتعلقة بالزئبق،  - ١٧ يتمثل اهلدف من الدورة اخلامسة يف إ
ويستحسن كذلك التحضري . ٢٥/٥مقرر جملس اإلدارة  يفويتحقق بذلك هدف الوالية املنصوص عليها 

  .٢٠١٣أكتوبر /للمؤمتر الدبلوماسي املتعلق بتوقيع االتفاقية، املزمع عقده يف اليابان، يف تشرين األول
  الدورة الخامسة فيتنظيم عملنا 

الدورة الرابعة،  يفيف ما خيتص جبوهر عملنا، أود أن أشكركم على املناقشات التفصيلية اليت جرت  - ١٨
الت االختالف حول مشروع النص، وساعدتنا على الوصول إىل الصيغة املالئمة واليت حسمت بعض جما

وفيما يتعلق باجملاالت األخرى من مشروع النص، أتاحت املناقشات . اليت جتمع وجهات النظر املشرتكة
ذات الصلة، من خالل اجللسات العامة واجتماعات أفرقة االتصال، وكفلت حبث  إمكانية طرح مجيع اآلراء

  .نطاق الكامل لوجهات النظرال
لوالييت وملا أقره املكتب، كي ٌأضّمن النص الذي أعددته صياغة ترمي إىل  وقد اغتنمت الفرصة، وفقاً  - ١٩

على حنو أرى أنه يسمح باستيفاء  للمضي قدماً  املناقشات، وأقرتح سبيالً  يفاستيعاب اآلراء اليت أُعرب عنها 
. اآلراءمن  النصوص الىت قدمتها بعض أفرقة االتصال مجعت لفيفاً وأشري إىل أن . احتياجات مجيع البلدان

 فيها يفولذلك انتهزت الفرصة كي أوحدها بغية تقدمي عدد حمدود من اخليارات الواضحة املعامل للنظر 
  .الدورة اخلامسة

جراء ، فلدينا فقط ستة أيام إلجداً  وسيكون الوقت املتاح لنا للتفاوض خالل الدورة اخلامسة حمدوداً  - ٢٠
من الوقت  معيناً  ساعة للجلسات العامة، فإنين أالحظ أن قدراً  ٣٦ وبينما يعطينا هذا عملياً . مناقشاتنا
وعليه سُنضطر لتحري قدر عال من الكفاءة يف مناقشاتنا كي نكفل . املسائل التنظيمية واإلدارية يفُيستغرق 

وهم يسعون إىل كفالة استيعاب مواقفهم وأشجع من مث املندوبني، . االستخدام األمثل للوقت الشحيح
املتعلقة بالسياسات، على اإلقبال على املفاوضات من منطلق املرونة، والرتكيز على املسائل املتعلقة 
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جاً  وآمل أيضاً . عن هّنات الصياغة بالسياسات عوضاً   مناسباً  أن ينظر إىل النص الذي اعددته باعتباره 
  .فاوضاتناوأن تشكل املوافقة عليه أساس م

للوقت يف مناقشاتنا العامة، أن ختتصر بشدة مقاطع جدول األعمال اليت تتناول حفل  ويتعني، توفرياً  - ٢١
ولذلك أدعو إىل تسليم املالحظات على أساس إقليمي بقدر . االفتتاح وتنظيم العمل والبيانات العامة

أن تقتصر املالحظات االفتتاحية  يغوينب. اإلمكان، وليس من قبل فرادى احلكومات وغريها من املشاركني
اء املفاوضات، وأّال تكون ذات طابع عام يفعلى املسائل اليت تسهم مباشرة  وحرصًا على . التقدم جتاه إ

الوقت مرة أخرى، أشجع على موافاة األمانة بالبيانات الوطنية، وكذلك بيانات املشرتكني اآلخرين، بغرض 
  .يمكننا هذا النهج من االنتقال بسرعة إىل عملنا اجلوهريوس. حتميلها على الشبكة الداخلية

ويتعني علينا، من أجل دفع املفاوضات . تُعرض فيها خيارات ويتضمن النص الذي أعددته أفرعاً  - ٢٢
. ، جتنب تكرار األفكار واآلراء املتماثلة والعمل بسرعة إلعداد الصيغة النهائية لنهج موحد متفق عليهقدماً 

وبني على استخدام الوقت املتبقي قبل انعقاد الدورة اخلامسة كي يدرسوا بدقة اخليارات وأشجع مجيع املند
م، وعلى اغتنام مجيع الفرص املتاحة ملناقشة املسائل العالقة مع املمثلني الذين لديهم  اليت قد تقبلها حكوما

وج جديدة، وال أ. آراء خمتلفة، بغية حتديد جماالت التقارب والسبل املمكنة للمضى قدما شجع على تقدمي 
عدد من املناطق املختلفة أو قيد نظر جمموعة من الوفود الىت أعربت  يفما مل تكن قد نوقشت باستفاضة 

ا باعتبارها من احللول اليت تدفع عجلة املفاوضات إىل األمام قد  إن هذه النهوج اجلديدة. إذ عن اهتمامها 
  .حتّول اجتاه مناقشاتنا

ونظرا حملدودية زمننا، أشجع مجيع املندوبني . جديدة بشأن قضايا معينة دمت نصوصاً وأقر بأنين ق - ٢٣
على التأكد من اإلملام التام بالنصوص قبل انعقاد الدورة اخلامسة، إذ لن يسمح الوقت بقراءة النصوص 

ت وسيحدد املكتب يف جلسته األخرية قبل الدورة، على أساس مسامها. اجللسات العامة يفالكاملة 
املشاورات اإلقليمية وغري اإلقليمية، اخلطة النهائية لتنظيم الدورة وسري أعماهلا، اليت سيقدَّم مقرتحها إىل 

أننا رأينا، أنا واملكتب، يف وقت صياغة هذه املذكرة، أن األفرع التالية من  . بيداللجنة من أجل املوافقة عليه
ا: قدر كبري من الوقت للتفا مشروع النص ستحتاج إىل اإلمدادات والتجارة؛ واملنتجات وض بشأ

وعالوة . والعمليات؛ واالنبعاثات واالنطالقات؛ واملوارد املالية واملساعدة التقنية واملتعلقة بالتنفيذ؛ واالمتثال
كاف للنظر يف ما تبقى من مواد أو فقرات من األحكام اخلتامية اليت مل  على ذلك، أحث على إتاحة وقت

  .عد إىل الفريق القانوينتتم إحالتها ب
املتعلقة باهلدف،  ١وباإلضافة إىل ذلك، سيخصص ما يكفي من الوقت ملناقشة الديباجة، واملادة  - ٢٤

املتعلقة بالتعاريف؛ اليت أرجئ  ٢املتعلقة بالروابط مع االتفاقات الدولية األخرى، واملادة  مكرراً  ١واملادة 
  .إىل الدورة اخلامسة فيهاالنظر 

  رقة صغيرة للسماح بمزيد من المناقشات التفصيلية وكفالة إحراز تقدماستخدام أف

أسلٍّم بأنه ستكون هناك حاجة إىل إحالة املسائل املعلقة إىل أفرقة أصغر للنظر فيها مبزيد من  - ٢٥
دورتنا اخلتامية، على عكس الدورات السابقة، إىل  يفوقد حنتاج . التفصيل، كما جرت العادة حىت اآلن

أفرقة الصياغة اليت سريكز فيها عدد قليل من مناديب احلكومات اهتمامهم على كفالة  استخدامالتوسع يف 
ومع ذلك، قد تناقش . إدراج خيارات السياسات املعرب عنها يف أفرقة أكرب بشكل دقيق يف مشروع النص
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صل إىل مزيد من أفرقة أكرب أو يف أفرقة االتصال، حيث آمل أن يتم التو  يف بعض املسائل األوسع نطاقاً 
وسيجري بالطبع تقدمي نتائج مداوالت األفرقة الصغرية إىل اللجنة كي تنظر . االتفاق بشأن أنسب النهوج

واضح املعامل كي  وسأمنح رؤساء مثل هذه اجملموعات، أو رؤساءها املشاركني، تفويضاً . جلسة عامة يففيها 
ة، ويشمل ذلك تشجيعهم على إنشاء أفرقة صياغة يقدموا على مزاولة مهامهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالي

. صغرية، حسب االقتضاء، كي تعاجل اجملاالت اليت تكون فيها املسائل املتعلقة بالسياسات واضحة املعامل
ج  وأعتزم أيضاً  تناول املسائل  يف للحصول على مزيد من املساعدة‘‘ أصدقاء الرئيس’’االستفادة من 

  .املعلقة
جمال تغطية طائفة واسعة من  يفاملكتب، مدركني للتحديات الىت تواجهها وفود كثرية وال نزال، أنا و  - ٢٦

هذه املناسبة من مكان انعقاد  يفبيد أنين أعتقد أننا قد نستفيد . املناقشات بصورة متزامنة، لكن وقتنا ضيق
وسأحاول قدر . جنيف يفالدورة، وأشجع املندوبني على االستفادة من املوارد املتاحة لدى البعثات الدائمة 

اإلمكان احلد من عدد األفرقة الصغرية اليت جتتمع بصورة متزامنة، لكنين أشجع مجيع الوفود على استكشاف 
اخليارات املتاحة من أجل حتديد أولويات القضايا وتغطية خمتلف املناقشات مع احلكومات اليت تشاركها 

  .الرأي، ألن هذه املسألة ستيسر املفاوضات كثريا
وستستند القرارات املتعلقة بتحديد األفرقة املطلوبة ومواعيد اجتماعها إىل خطة يعدها املكتب، لكن  - ٢٧

اية املطاف أثناء سري العمل خالل الدورة اخلامسة وسيناقش املكتب هذه . هذه القرارات ستتخذ يف 
  .اجتماعه األخري قبل انعقاد الدورة اخلامسة يفاملسالة 
رؤساء األفرقة املختلفة ورؤساءها املشاركني،  يف الدورة الرابعة، سأشجع أيضاً وعلى غرار ما فعلت  - ٢٨

على عقد اجتماعات منتظمة، ألن هذا سيساعد على تعزيز التماسك فيما خيتص باملفاوضات ومشروع 
 يفز أن يظلوا على علم باملسائل الىت تناقش وبالتقدم احملر  نتظر من املندوبني أيضاً وسأ. النص قيد اإلعداد

   .عمل األفرقة املختلفة
من  ٢٥١الفقرة  يفملساعدة اللجنة، على النحو الوارد  قانونياً  دورتنا الثانية، فريقاً  يفوقد أنشأنا،  - ٢٩

وقام الفريق القانوين بعمل مكثف خالل ). UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20(تقريرها عن أعمال تلك الدورة 
 يفواد املقدمة إليه، وأصدر مشروع نص منقح قدم إىل اللجنة مجيع امل يفالدورة الرابعة، واستطاع النظر 

ومن الضروري تقدمي مجيع مشروعات النصوص اليت جيري التفاوض . جلسة عامة يف هيئة أوراق اجتماعات
ا، يف أسرع وقت، إىل الفريق القانوين للنظر فيها خالل الدورة اخلامسة، إذ جيب وضع اللمسات  بشأ

على النص يف الفرتة بني اختتام الدورة  ستدخلولن تعدو التعديالت اليت . اختتام الدورةاالخرية عليها قبل 
اخلامسة وانعقاد املؤمتر الدبلوماسى أن تكون شكليات طفيفة وتغيريات تتعلق باالتساق، وهي مسائل تسند 

  .عادة إىل األمانة حسب العرف املتبع
خلامسة بوسائل مشلت اجتماعات لتحضري للدورة اوقد عملت مع املكتب، فيما بني الدورات، على ا - ٣٠
أن مذكرة التصور  وحنن ندرك متاماً وخالهلا. ية وأخرى عادية، وسيتواصل هذا التنسيق الوثيق قبل الدورة فهات

يب بنا مجي إىل  ونظراً . كيد دورة عمل مكثفأطى، وستكون دورتنا النهائية بالتأن نسرٍّع اخل عاً هذه 
األفرقة واستمرار الدورة لفرتة أطول، فإننا خنطط لتنظيم العمل على حنو يتيح لنا الفرصة  إمكانية زيادة عدد

  .اللتقاط األنفاس مع إمكانية عقد مشاورات ومناقشات غري رمسية
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  النتائج المتوخاة من الدورة الخامسة
الزئبق حبيث يتسىن تتمثل النتيجة املتوخاة من الدورة اخلامسة يف اكتمال إعداد االتفاقية املتعلقة ب - ٣١

إعداد  يفوعالوة على ذلك، يستحسن إحراز تقدم ملموس . باليابان يالتوقيع عليها يف املؤمتر الدبلوماس
االجتماع  يف يتعني اعتمادها يتالدورة، مبا يف ذلك مشاريع القرارات ال يفالوثائق الالزمة واستعراضها 

  .الدبلوماسياملؤمتر  يفو التحضريي

على ثقة من أننا سنحقق اهلدف الذي حددناه ألنفسنا من إكمال املفاوضات قبل واملكتب وأنا  - ٣٢
ائها خالل الفرتة الزمنية  ،ارة برنامج األمم املتحدة للبيئةقاد الدورة السابعة والعشرين جمللس إدعان عن طريق إ

 فسيكون ذلك اهلدف قابالً  وإذا عاجلنا املهمة بروح املرونة والتعاون والعمل اجلاد. املخصصة للدورة اخلامسة
  .للتحقيق

اء عملنا مبثل تلك الروح - ٣٣   .ويف اخلتام، أحث مجيع املندوبني على التأهب إل
اء املفاوضات ٢٠١٣يناير /إىل االحتفال معكم مجيعاً، يف كانون الثاين وأتطلع كثرياً  - ٣٤ ، بنجاح إ

  .بشأن الزئبق املتعلقة بإعداد صك ملزم قانوناً 
  .الرئيسفرناندو لوغريس، 

___________  


