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 املخصصالفريق العامل املفتوح العضوية 

 الدولية  احلكوميةللتحضري للجنة التفاوض
  بشأن الزئبق

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ - ١٩بانكوك 

للفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض مذكرة تصورية 
  الدولية بشأن الزئبقاحلكومية 

  مذكرة من األمانة

، الداعي مم املتحدة للبيئة عن املدير التنفيذي لربنامج األأعدت األمانة املذكرة احلالية نيابةً  - ١
التحضري  يف وية، وذلك بغرض مساعدة املشاركني العضالجتماع الفريق العامل املخصص املفتوح

  .لالجتماع
طلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي دعوة الفريق العامل املخصص  ،٢٥/٥ومبوجب املقرر   - ٢

للتحضري لعمل جلنة التفاوض  ٢٠٠٩عام املفتوح العضوية لعقد اجتماع واحد يف النصف الثاين من 
  . وتنظيمها الزمينيات التفاوض اخلاصة باللجنة وجدوهلاوا مناقشة أولوال سيماحلكومية الدولية 

خالل االجتماع األول  البدء يف املفاوضات  سرعةويوفر االجتماع احلايل فرصة لضمان  - ٣
إال أن  على مسار املفاوضات اًكبري تأثرياً ثرؤتخذ قرارات ت ال ميكنه أن يورغم أن الفريق العامل. للجنة

اقتراح هيكل كما ميكنه  ، مناقشاا األوليةالالزمة لبدءامتالك اللجنة لألدوات يكفل  أن بإمكانه
  .وأوليات املفاوضات

مانة أن الفريق العامل ال ميكنه اختاذ قرارات نيابةً عن اللجنة، فقد حددت وإذ تدرك األ  - ٤
 .جنةااالت اليت قد تساعد ضمنها مقترحات الفريق العامل يف دفع مفاوضات الل
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 النظر يف النظام الداخلي للجنة  - أوالً
وبالرغم من أن الفريق العامل ال ميكنه االتفاق رمسياً على نظام داخلي لتعتمده اللجنة إال أن   - ٥

وسائل الكفيلة ، ومن مث حتديد الالشائكة واستكشاف املسائل  حمتملنظام داخليبإمكانه النظر يف 
 .خلي لتنظر فيه اللجنة ورمبا تعتمده يف أول اجتماعاا دانظامع و ووضع مشرباملضي قدماً

 لمفاوضات واملسائل اخلاضعة للنقاشل  الزميندولاجل  - ثانياً
 كتلك اخلاصة باتفاقية ،ملفاوضات املتعلقة بإعداد اتفاقياتمن ااستناداً إىل التجارب السابقة   - ٦

مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة  تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على بشأنروتردام 
 امللوثات العضوية الثابتة، تقدم املذكرة املتعلقة بشأن واتفاقية استكهومل متداولة يف التجارة الدولية

الوثيقة (بشأن الزئبق اً يوضع صك دويل ملزم قانون جدول زمين لعملية التفاوض اهلادفة لبتحديد
UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/4( ر الزمين املبني حاً بأن تعقد اللجنة مخسة اجتماعات وفقاً لإلطااقترا

ويف هذا الصدد . ، كما تقترح أيضاً آلية للمساعدة يف حتديد تسلسل النظر يف املسائل٢٥/٥يف املقرر 
قد ترغب اللجنة يف النظر يف توفر املعلومات املتعلقة بأحكام النهج الشامل واملناسب بشأن الزئبق 

ودرجة تعقيد املسائل اليت سينظر  األحكام أو أمهيتها النسبية تلك وحساسية ٢٥/٥ املقرر واملبني يف
 .فيها ومدى ترابطها

 املعلومات املتعلقة بأحكام معينة  - ثالثاً
الوثيقة (يقدم مرفَق املذكرة املتعلق باملعلومات املتاحة لتيسري عمل اللجنة   - ٧

UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/9( عرضاً عاماً للوثائق التقنية والتقارير واملنشورات املتعلقة بالزئبق اليت 
 الذي أصدره ٢٥/٥أصدرها برنامج األمم املتحدة للبيئة ويبني صلتها بأحكام معينة وردت يف املقرر 

عدت وميكن توفري نسخ إلكترونية من الوثائق التقنية للمشاركني مبا يف ذلك تقارير أً. جملس اإلدارة
خالل اجتماعه الثاين املنعقد يف تشرين لينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للزئبق 

 ومعلومات تقنية قُدمت بغرض تلبية االحتياجات املعلوماتية اليت عربت عنها ،٢٠٠٨أكتوبر /األول
  .الدول

  األمانة وستقدم.ايلورتبت األمانة لتقدمي اخلرباء معلومات ذات صلة خالل االجتماع احل  - ٨
علقة باالنبعاثات، كما ستلقي الضوء على أيضاً معلومات عن الفجوات اليت حددت يف الدراسات املت

ث املزمع تقدميه إىل جملس اإلدارة يف دورته السابعة التحضريات اجلارية بشأن تقرير االنبعاثات احملد
 .)UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/6(والعشرين 

 مم املتحدة للبيئةآخر تطورات عمل شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األ  - رابعاً
٩ -  ر معظم خمرجات شراكة الزئبق العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مبا يف ذلك وفِّست

د  تزوييف االستمراروسيكون من املهم . اجنازات معينة ومعلومات تقنية، مدخالت قيمة للمفاوضات
ويبني تقرير عن األنشطة ضمن . اللجنة بكامل املعلومات عن العمل اجلاري يف برنامج الشراكة

 .)UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/8(الشراكة االجنازات املتحققة حىت تارخيه 
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  الدوليةمكتب جلنة التفاوض احلكومية  - خامساً
جنة وحتديد أعضاء املكتب قد ترغب اموعات اإلقليمية يف النظر يف هيكل مكتب الل  - ١٠

إن األمانة إذ تدرك االلتزام الكبري املطلوب من األفراد واحلكومات املعنية، . احملتملني خالل االجتماع
 عملية على استمرارتالحظ أنه ستكون هناك ميزة كبرية لتعيني أعضاء املكتب الذين ميكنهم العمل 

ل اجتماعها األول، فالتعيني املبكر ألعضاء املكتب وستعني اللجنة رمسياً أعضاء املكتب خال. التفاوض
 .احملتملني سوف يعطيهم الفرصة لإلعداد للدور املطلوب منهم أداؤه

 النجاح الشامل الجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية  - سادساً
خالل من أهدافه العامة  وأن حيققيؤمل أن ينظر الفريق العامل يف املسائل املذكورة أعاله   - ١١

  .جيابية للمفاوضات القادمة إالعمل بأسلوب تعاوين وبناء إلعطاء انطالقة
______________ 

 


