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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -  ٧استكهومل، 

  ∗ جدول األعمال املؤقت من٤البند 
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 أحكام ا يف ذلكمب ،قبلي للزئبقستالصك امل خيدمالقانون التجاري الدويل الذي قد 
  يف اتفاقيات منتقاة وردتبشأن التجارة 

  مذكرة األمانة

  املقدمة

 اتفق ،٢٠٠٩ أكتوبر/ين األول تشر٢٣ - ١٩يف اجتماعه الذي عقد يف بانكوك يف الفترة من   - ١
 التحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبقاملعين بق العامل املخصص املفتوح العضوية يالفر

على قائمة معلومات ميكن أن تقدمها األمانة إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية أثناء دورا األوىل 
 إىل جانب أمور أخرى، إعداد املواد اليت تتناول إىل األمانة،لب وقد طُ. وذلك لتيسري عمل هذه اللجنة

املعين بالزئبق املنتظر أن تتفاوض بشأنه اللجنة، قانون التجارة الدولية الذي ميكن أن يتناسب مع الصك 
وتأيت هذه املذكرة استجابة .  يف اتفاقات ذات صلة موجودة حالياًوردتبشأن التجارة  أحكاماً ويضم

 .هلذا الطلب

                                                      
∗  UNEP(DTIE)Hg/INC.1/1.  
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. اً ما تستعمل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تدابري متصلة بالتجارة لتحقيق أهدافهاغالب  - ٢
 إىل جلنة التفاوض ٢٥/٥ويف احلقيقة أن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة طلب يف مقرره 

 احلكومية الدولية، وهي بصدد تطوير ج شامل ومناسب خاص بالزئبق، أن تدرج بعض األحكام
 .الزئبقيف الرامية إىل تقليص التجارة الدولية 

غالباً تثري يف بعض األحيان املستخدمة ووعلى الرغم من أن هذه التدابري املتصلة بالتجارة   - ٣
 فإن قانون التجارة الدولية منفتح بصورة ،تساؤالت بشأن مدى مواءمتها لقانون التجارة الدولية

لع به االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف حتقيق إطار متماسك  الذي تضطدور احليويمتزايدة على ال
ومنظمة التجارة العاملية هي املؤسسة السياسية والقانونية الرائدة . ة البيئية واالقتصادية العامليةامومن الِق

ونظراً ألن .  وتشجيع إقامة عالقات جتارية مستقرة بني الدولالعامليةاملنوط ا مسؤولية حترير التجارة 
 فإن أحكام االتفاقات البيئية املتعددة ؛االقتصاد والبيئة عنصران رئيسيان من عناصر التنمية املستدامة

وقد . القضايانفس  تتناول الكثري من  وقانون منظمة التجارة الدولية تتداخل بالضرورة ألا،األطراف
 بني منظمة التجارة العاملية متزايدة بصورة أدت هذه احلقيقة إىل عالقة تكافل وتداعم متبادلني

 . تعددة األطرافاملواالتفاقات البيئية 

 ،يقدم الفصل األول من هذه املذكرة نظرة عامة مقتضبة على نظام التجارة املتعدد األطراف  - ٤
 على النحو الذي يتجسد يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية ويف االتفاق العام بشأن التعريفات

 من االتفاق األخري اليت تقر صراحة بضرورة عشرين الفصل على مناقشة للمادة اويشتمل هذ. والتجارة
 احلفاظ على جماالت السياسة تعترف بأن احلاجة إىلاحلفاظ على جماالت السياسة العامة األساسية اليت 

 هذا االتفاق وجود استثناءات لقواعد التجارة األساسية يفمعينة تتطلب، يف مواقف لالعامة األساسية 
 . العام

 بني  بصورة متزايدةيناقش الفصل الثاين من هذه املذكرة عالقة التكافل والتداعم املتبادلنيو  - ٥
 ويناقش الفصل ثالثاً األحكام اخلاصة .تعددة األطرافاملمنظمة التجارة العاملية واالتفاقات البيئية 

خليارات اخلاصة بأحكام ذات صلة بالتجارة قد  كما يلخص ا،تابالتجارة الواردة يف عدد من االتفاق
 .تفاوض احلكومية الدولية يف حبثهاترغب جلنة ال

  منظمة التجارة العامليةتفاق العام للتعريفات والتجارة واال  - أوالً

  معلومات أساسية  - ألف

ة يف أنشئ نظام التجارة املتعدد األطراف الذي تأسس على االتفاق العام للتعريفات والتجار  - ٦
تحقيق هدف واضح أال وهو تشجيع ل ، واملستمر حالياً يف صورة منظمة التجارة العاملية١٩٤٧عام 

 وقد حقق االتفاق العام للتعريفات )١(.واحلفاظ عليهصيانة السلم النمو االقتصادي والرخاء من أجل 
 بدوره أسهمالتعريفات،  من املفاوضات مع مرور الوقت ختفيضاً بارزاً يف  متتاليةوالتجارة عرب جوالت

                                                      
منظورات :  التجارة كضمان للسالم واحلرية واألمن؟" التجارة والسالم،:دروس من التاريخ"ديربا استيجر   )١(

  .(Padideh Ala’i, Tomer Broude and Colin Picker eds., 2006) ١٢  الد،نقدية، وعملية تارخيية
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 ١٩٩٤ إنشاء منظمة التجارة العاملية عام ىأدكما  .االقتصادييف توسيع نطاق التجارة العاملية والنمو 
 .لتنمية املستدامةاىل إعادة تنسيق وصقل أهداف نظام التجارة املتعدد األطراف وذلك بإدراج مفهوم إ

 هلذه املنشئعاملية كما وردت يف ديباجة االتفاق من بني األهداف األساسية ملنظمة التجارة الو  - ٧
 ، كبري يتزايد باطراد من الدخل احلقيقياملنظمة، رفع مستوى املعيشة وتأمني العمالة الكاملة مع كٍم

 ومن املقرر أن تتحقق هذه )٢(. وتوسيع نطاق اإلنتاج والتجارة يف السلع واخلدمات؛والطلب الفعال
لوقت باالستخدام األمثل للموارد العاملية مبا يتمشى مع هدف التنمية األهداف مع السماح يف نفس ا

 ومنظمة التجارة العاملية مكلفة يف خضم السعي )٣(.املستدامة، ومع السعي حلماية البيئة واحلفاظ عليها
 ا منظمة التجارةاالتفاقات اليت تغطيه"ار إليه بـ تنفيذ وإدارة ما يشبلتحقيق هذه األهداف باإلشراف و

 وإدارة آلية تسوية ،تعددة األطرافامل واليت تعمل بصفتها منتدى ملفاوضات التجارة )٤(،"العاملية
 .املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية

  االتفاق العام للتعريفات والتجارة  -باء 

 ،ة العاملية منظمة التجارهرة هو االتفاق الرئيسي الذي تغطي للتعريفات والتجاإن االتفاق العام  - ٨
نعة، والسلع والبنود األخرى امللموسة اليت صوهو يتعلق بالتجارة الدولية يف السلع، مثل املنتجات املُ

ئية املتعددة األطراف على تدابري ي وبقدر اشتمال االتفاقات الب.يتم تبادهلا وأ تباع  تشترى أوميكن أن
منتجات احلياة الربية، واملواد الكيميائية كلع متصلة بالتجارة، يكون انتماؤها بصفة عامة لتجارة الس

وهكذا فإن االتفاق العام للتعريفات والتجارة هو االتفاق األول الذي تغطيه . والكائنات احلية احملورة
تفاقات البيئية املتعددة األطراف، واليت  يف اال الواردةي بالتدابري التجاريةاملعِنمنظمة التجارة العاملية 

 . اليت ميكن أن تدرج يف أي صك خاص بالزئبق يتم اعتمادهتشمل التدابري

يبني االتفاق العام للتعريفات والتجارة قواعد التجارة األساسية اليت تلزم مجيع أعضاء منظمة   - ٩
 فإن أهم هذه القواعد ما ،فيما يتعلق باالتفاقات البيئية املتعددة األطرافأما . التجارة العاملية باحترامها

 :يلي

 فيما بنيى بالرعاية، اليت تشترط على الدول االمتناع عن التمييز لَومعاملة الدولة اَأل  )أ(  
  ؛"املثيلة"شركائها التجاريني من حيث ما يتعلق مبا يطلق عليه املنتجات 

                                                      
 .U.N.T.S. 154, 33 I.L.M. 1226 (1994) 1867 ملنظمة التجارة العاملية، الديباجة ئاالتفاق املنش  )٢(
 .نفس املرجع  )٣(
ينص االتفاق املنشئ ملنظمة التجارة العاملية يف املادة ثانياً على أن توفر منظمة التجارة العاملية إطاراً مؤسسياً   )٤(
املدرجة " قات التجارية بني األعضاء يف املسائل املتعلقة باالتفاقات والصكوك القانونية ذات الصلة العالريسيتلركاً تمش

وباإلضافة إىل االتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة، تشتمل تلك االتفاقات على العديد من . يف مرفقات االتفاق
ت بشأن الزراعة والتدابري الصحية والصحة النباتية، اتفاقايشمل االتفاقات املتعددة األطراف بشأن جتارة السلع، و

ومثة اتفاقات أخرى أيضاً بشأن . واملنسوجات، واحلواجز التقنية اليت تقف يف وجه التجارة، وموضوعات أخرى
 امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة، وتفهم تسوية املنازعات وخمتلف اتفاقات وجوانب حقوقالتجارة يف اخلدمات، 

وميكن االطالع على مجيع املعلومات املتعلقة باتفاقات منظمة التجارة العاملية على العنوان . رة متعددة األطرافالتجا
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm. 
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تقل  اليت تشترط على الدول معاملة املنتجات املستوردة بصورة الو ،املعاملة الوطنية  )ب(  
  ات احمللية املثيلة؛تفضيالً عن املنتج

منع فرض القيود الكمية، اليت متنع الدول من فرض قيود غري التعريفات على   )ج(  
  .الواردات أو الصادرات

  عشريناالستثناءات العامة يف املادة   - جيم

صيانة مصاحل السياسات يعترف االتفاق العام للتعريفات والتجارة صراحة بأن احلاجة إىل   - ١٠
 عشرون من االتفاق واملادة. قد تقتضي استثناءات يف تطبيق قواعد التجارة األساسيةسية العامة األسا

تسمح مبثل هذه االستثناءات حينما تتصل هذه االستثناءات، إىل جانب أمور أخرى، حبفظ املوارد 
ن عشريوهكذا فإن املادة . ن والنبات أو أن تكون ضرورية لوقاية حياة وصحة اإلنسان واحليوا،الطبيعية

بني األهداف التجارية وأهداف السياسات األخرى تنشأ ميكن أن تساعد يف تنفيس التوترات اليت قد 
املشروعة مبا يف ذلك التوترات اليت تنشأ يف إطار منظمة التجارة العاملية واالتفاقات البيئية املتعددة 

 فموجودة يف ؛لصحة والسالمة والبيئة بتدابري ااملتينةاستثناءات املادة عشرين ذات الصلة أما . األطراف
  :على النحو التايل) مقدمة املادة عشرينيف ( نصها رد من تلك املادة اليت ي)ز(و) ب(الفقرتني 

رهناً باشتراط عدم تطبيق مثل هذه التدابري بصورة قد تشكل وسيلة للتمييز التعسفي 
على مقنع كون مبثابة قيد وغري املربر فيما بني البلدان اليت حتكمها نفس الشروط، أو ت

 أو إنفاذ اعتماد ال ينبغي تفسري أي شيء يف هذا االتفاق على أنه مينع ،لتجارة الدوليةا
  :أي طرف متعاقد للتدابري

  الضرورية حلماية حياة أو صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات؛  )ب(
...  

 كانت مثل هذه التدابري إذااليت تتصل بصيانة املوارد الطبيعية القابلة لالهتالك   )ز(
  )٥(.تظهر فعاليتها بالتالزم مع فرض قيود على اإلنتاج أو االستهالك احملليني

  منظمة التجارة العاملية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف  - ثانياً 

رة يناقش هذا الفصل تلك العالقة املتكافلة واملتداعمة تبادلياً بصورة متنامية بني منظمة التجا  - ١١
البارزة للوالية القضائية عرض الفصل أوالً األمثلة تفيس. العاملية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

قات بيئية متعددة األطراف لتفسري ات فيها تلك املنظمة على اتفدمتعا التجارة العاملية اليت ملنظمة
منتقاة اتفاقات بيئية  من السرديةز األجزاء يربكما . وتطبيق االستثناءات العامة الواردة يف املادة عشرين

  . هذه العالقة املتداعمة تبادلياًمتعددة األطراف تشجع

لمنظمات للِزم غري ُم ولكن ،لدول األعضاءل ُملزمينبغي العلم بأن قانون منظمة التجارة العاملية   - ١٢
 ال تكون املسألة هي ما إذا ،على ذلكوتأسيساً . احلكومية الدولية أو االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

                                                      
 .Stat. A-11, T.I.A.S. 1700, 55 U.N.T.S. 194 (1947) 61ات والتجارة، املادة عشرين،االتفاق العام للتعريف  )٥(



UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/16 

5 

 يتعارض ذاتياً مع منظمة التجارة العاملية وإمنا تكون املسألة  ميكن أنكان االتفاق البيئي املتعدد األطراف
 اليت ه يتعارض مع التزامات ميكن أنهي ما إذا كان تنفيذ أحد األطراف التفاق بيئي متعدد األطراف

أنه على الرغم من أن حاالت التصادم  ،يضاف إىل ذلك.  عليهلعامليةيرتبها قانون منظمة التجارة ا
نظمة التجارة العاملية طاملا كانت حمالً لألخذ والرد من ماحملتملة بني اتفاقات بيئية متعددة األطراف و

: عن النطاق النظريمجيعاً  مل خترج إال أاجانب األكادمييني واحملامني الدوليني لسنوات وسنوات، 
 مبوجب أحكام تسوية املنازعات للتفنيد أن تنفيذ اتفاق بيئي متعدد األطراف مل حيدث أن تعرض ذلك

  .املعمول ا لدى منظمة التجارة العاملية

  والية القضائية ملنظمة التجارة العامليةال  - ألف

م الذي تضطلع القيالعتراف املتزايد بالدور ل الوالية القضائية ملنظمة التجارة العاملية أدي تطور  - ١٣
 ويظهر هذا التطور بالدرجة األوىل )٦( متعددة األطراف يف حتقيق التنمية املستدامةالبيئيةبه االتفاقات 

يف تفسري وتطبيق االستثناءات العامة للمادة عشرين، واليت برزت تلك املادة بفضلها كأداة مرنة 
  .ةرة الدوليالستيعاب أوجه القلق البيئية والصحية داخل نظام التجا

 يف قانون منظمة ، مع مرور الوقت،تعددة األطرافاملتزايد الدور الذي تلعبه االتفاقات البيئية   - ١٤
فقد اعتمدت جمالس تسوية املنازعات . التجارة العاملية كما أسهم يف زيادة التماسك بني النظامني

يضاف . ددة األطراف يف حاالت البت الوقائعي على االتفاقات البيئية املتع،التابعة ملنظمة التجارة العاملية
اليت تنظر يف طلبات االستئناف ضد مقررات ( أن هيئة االستئناف لدى منظمة التجارة العاملية ،إىل ذلك

قد حبثت األحكام واألهداف ) صادرة عن جمالس تسوية املنازعات لدى منظمة التجارة العاملية
على ن يلك عند تفسريها وتطبيقها لالستثناءات العامة للمادة عشرلالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وذ

  .منظورة أمامهاقضايا 

هناك أربع منازعات جتارية بارزة تتعلق بالغازولني املعاد تركيبه، وباهلرمونات البقرية،   - ١٥
هجه تتشهد على النهج املتطور الذي تن وهي ، وسالحف املاء وباإلطارات املعاد تشغيلهاوروبيانواأل

  .منظمة التجارة العاملية إزاء االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وإزاء القانون الدويل العام بصفة عامة

 شددت على أن ،ففي قضية الغازولني املعاد تركيبه، وهي أول قضية تنظرها هيئة االستئناف  - ١٦
 وقد )٧(".ي عن القانون الدويل العامال ينبغي أن ُيفَسر مبعزل حقيق"االتفاق العام للتعريفات والتجارة 

فتح هذا القرار الباب أمام النظر يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لتفسري قانون منظمة التجارة 
  .ةالعاملي

 ٧-٥ ينعكس يف املادة يحوطبلت هيئة االستئناف أن املبدأ التويف قضية اهلرمونات البقرية ق  - ١٧
 أمهية تُجب مل ٧-٥ كذلك أن املادة تبري الصحية والصحة النباتية؛ والحظتدالمن االتفاق املعين با

                                                      
)٦(  See Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Daniel Magraw, Julia Oliva and Marcos Orellana, 

“Environment and Trade: A Guide to WTO Jurisprudence” (Earthscan 2006).  
تقرير هيئة :  معايري للغاز العادي واملعاد تركيبه–الواليات املتحدة األمريكية " العاملية، منظمة التجارة  )٧(

 .WT/DS2/9, (May 20,1996)، "االستئناف
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تفسري يف مبادئ القانون البيئي الدويل  لبحث بدوٍر وهكذا يكون هذا املقرر قد اعترف )٨(.هذا املبدأ
  )٩(.العامليةقانون التجارة 

عديد من االتفاقات وسالحف املاء قامت هيئة االستئناف بفحص ال وروبياناألويف قضية   - ١٨
واتفاقية حفظ األنواع املهاجرة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتشمل  - البيئية املتعددة األطراف
 النباتات واحليوانات الربية املعرضة لالنقراض يف واتفاقية التجارة الدولية ،من احليوانات الربية

(CITES)- االستثناء املتعلق حبفظ املوارد الطبيعية القابلة ) ز(ن ير الواردة يف املادة عشاألحكام لتفسري
  )١٠(.لالهتالك

ويف قضية اإلطارات املعاد تشغيلها أشار جملس تسوية املنازعات إىل أحكام اتفاقية بازل بشأن   - ١٩
اتمع الدويل سياسات نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود لتحديد أفضليات التحكم يف 

  )١١(.التحقق من املخاطر النامجة عن استخدام اإلطارات املستعملةبة لتقليص النفايات عند املنشأ وسبالن

 تؤيد  هذه القضايا مفصلة هلذه القضايا يف موضع آخر، فإنتوعلى الرغم من توافر حتليال  - ٢٠
  :املالحظات التالية

ونية اليت يبذهلا اتمع اإن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف جتسد اجلهود التع  )أ(  
 الرئيسية لقانون التجارة اهلواجس املخاوف إزاء احلمائية املقنعة، اليت هي أحد تبدد ومن مث فإا ؛الدويل
  الدولية؛

تعكس االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تفضيالً إلجياد احللول املتعددة األطراف   )ب(  
   القلق اليت تكتنف التدابري األحادية اجلانب؛وطأة من دة األطراف، وبذلك ختففدللمشاكل املتع

تعكس االتفاقات البيئية املتعددة األطراف معايري دنيا حددا اجلماعة الدولية، ومن   )ج(  
مث فإن التدابري املعتمدة لالمتثال بشروط تلك املعايري يفترض أا اختذت حبسن نية وهو األمر الضروري 

  .إلعمال املادة عشرين

                                                      
غياب يف   قانون منظمة التجارة العامليةيف Kاستبعدت هيئة االستئناف إمكانية أن يوفر املبدأ التحوطي دفاعاً  )٨(

 .رفضت كذلك إصدار حكم بشأن حالة املبدأ التحوطي يف القانون العريفو. إشارات صرحية هذا التأثري
)٩(  Howard Mann and Stephen Porter, “The State of Trade and Environment Law 2003: Implications for 

Doha and Beyond”, 28–30 (IISD 2003), available at http://www.iisd.org/pdf/2003/trade_enviro_law_2003.pdf. 
 ومنتجات األوروبيان منع استرياد نوع معني من -الواليات املتحدة األمريكية "منظمة التجارة العاملية   )١٠(

 .WT/DS58/AB/R (Oct. 12, 1998)، "تقرير هيئة االستئناف: األوروبيانن مصنوعة م
تقرير هيئة : ات املعاد تشغيلها تدابري تؤثر على واردات اإلطار-الربازيل "منظمة التجارة العاملية   )١١(

  .WT/DS/332/AB/R, (Dec. 3, 2007) ،"االستئناف
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  التداعم املتبادل لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومنظمة التجارة العاملية  -باء 

تعترف املادة عشرين بأن القيود التجارية قد تكون ضرورية لتحقيق مآرب السياسات   - ٢١
 يف إطار الرئيسية يف ااالت غري التجارية، مبا فيها الصحة العامة واالستدامة البيئية، وأنه ميكن تربيرها

 تدعم بدورها مشروعية اقات البيئية املتعددة األطراف أنومن جانبها ميكن لالتف. قانون التجارة الدولية
  .مد ألغراض بيئية وصحيةتعالتدابري التجارية اليت ُت

عترف العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقات داخل اموعة ت  - ٢٢
 فمثالً تشمل ديباجة اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية .ية، صراحة ذا التداعم املتبادلالكيميائ
خرى يف ميدان التجارة والبيئة متداعمة األدولية التفاقات االتفاقيات واال"اناً صرحياً بأن الثابتة بي
  ".تبادلياً

مواد كيميائية على بقة عن علم وافقة املسبشأن تطبيق إجراء املدام وكانت اتفاقية روتر  - ٢٣
 اإلحيائيةلسالمة  بشأن اكارتاخينا متداولة يف التجارة الدولية، وبروتوكول  معينةومبيدات آفات خطرة

وكلتا االتفاقيتني تشتمل . دت قبل اتفاقية استكهوملِم املتعلقة بالتنوع البيولوجي، قد اعُتالتابع لالتفاقية
تعترف بأن السياسات التجارية والبيئية اليت دية املتشاة متاماً على أجزاء كبرية من الصيغ السر

 فإن اتفاقية ، ومع ذلك.واالتفاقات ينبغي أن تكون متداعمة تبادلياً بغرض حتقيق التنمية املستدامة
 اللذين يقال إما يؤثران سلباً على ،التالينيالديباجيني على اجلزئني السرديني أيضاً روتردام تشتمل 

  : التداعم املتبادلدفه

ر على أنه ينطوي بأي طريقة من سفَال يوجد يف هذه االتفاقية ما ُيإذ تؤكد أنه 
الطرق على أي تغيري يف حقوق والتزامات أي طرف مبوجب أي اتفاق دويل ساٍر يطبق 

  ، يف التجارة الدولية أو احلماية البيئيةئيةايعلى مواد كيم

د به خلق تفاضل بني هذه االتفاقية واتفاقات صقْالسرد الوارد أعاله ال ُيإذ تعي أن 
  )١٢(... .دولية أخرى

، اللغة إن اللجنة احلكومية الدولية اليت تفاوضت بشأن اتفاقية استكهومل حبثت، ولكنها مل تقبل  - ٢٤
ا أي اتفاق دويل قائم يف فعن طريق القول بأن احلقوق وااللتزامات اليت يرتبه. الشبيهة ذين السردين

هذا امليدان ال تتأثر باتفاقية روتردام، فالسرد األول يوحي بذلك بأن أي اتفاق من هذا القبيل يعلو على 
ورمبا يكون صائغوا اتفاقية روتردام قد اعتقدوا أن فهماً كهذا يكون مناسباً يف صك مل هذه االتفاقية 

 وعلى النقيض من ذلك، فإن صائغي اتفاقية )١٣(. الكيميائيةمينع ومل يقيد التجارة الدولية يف املواد
استكهومل، وهم بصدد بلورة صك ال مينع وال يقيد التجارة بامللوثات العضوية الثابتة، رمبا يكونوا قد 

 إن اللجنة .فقرة ميكنها أن تصبح فقرة سيادية ميكنها تقويض إجناز أهداف االتفاقيةأي سلَّموا بأن 

                                                      
 بشأن السالمة األحيائية التابع لالتفاقية املعنية بالتنوع البيولوجي، الديباجة كارتاخيناتوكول ونظر أيضاً برأ  )١٢(
)٢٠٠٠(.  
علومات، واملوافقة املسبقة عن علم إجراءات تبادل املبشأن  اتفاقية روتردام بأن تتفق األطراف تقضي  )١٣(

 .ال متنع االتفاقية التجارة يف هذه املوادإذ  ليت تغطيها االتفاقية؛وإخطارات التصدير املتعلقة بالتجارة الدولية يف املواد ا
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أحكام لتقليص التجارة الدولية يف الزئبق، قد ترغب يف النظر يف  تطوير بصددوهي ية احلكومية الدول
 اللجان اليت تفاوضت بشأن اتفاقييت روتردام واستكهومل بالنسبة هلذين السردين وضعتهااخليارات اليت 
  .الديباجيني

  األحكام املتعلقة بالتجارة يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  - ثالثاً 

وهو يوجز أيضاً .  والواردة يف اتفاقيات منتقاة،يناقش هذا الفصل األحكام املعنية بالتجارة  - ٢٥
 إدراجها يف صك  بشأنالتدابري املتعلقة بالتجارة اليت قد ترغب جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف النظر

  .بشأن الزئبق

  منتقاةدة يف اتفاقيات الوارالتجارة وباألحكام املتعلقة   - ألف

توجد التدابري البيئية ذات الصلة بالتجارة مدرجة يف عدد من االتفاقات البيئية املتعددة   - ٢٦
األطراف ودف إىل زيادة فعالية تلك االتفاقات يف احلد من األضرار اليت تلحق بالبيئة وبصحة 

مائيت اتفاق سارية املفعول  ومن بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت يبلغ عددها حنو ،اإلنسان
 وتشمل هذه )١٤(.هاليوم، يوجد أكثر من عشرين اتفاقاً يستخدم التدابري التجارية لتحقيق أهداف

، ة لطبقة األوزون، واتفاقية استكهوملداملواد املستنفوبروتوكول مونتريال بشأن ، االتفاقات اتفاقية بازل
واتفاقية ، CITESالنباتات الربية املهددة باالنقراض واتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات و

  .روتردام

وجيوز . استرياد وتصدير النفايات اخلطرةللرقابة على تستخدم اتفاقية بازل تدابري التجارة   -٢٧
لألطراف أن تقوم بتصدير نفايات حمددة فقط إذا كان الطرف املستورد مل حيظر استرياد هذه النفايات 

. ريرياً على استريادها؛ وختضع الصادرات اليت جتيزها هذه األحكام لقيود إضافيةويكون قد وافق حت
أما الواردات والصادرات املسموح ا، على عكس .  حمظور والتصدير إليهافاالسترياد من غري األطراف

قة سليمة ذلك فُتحظَر عندما يتوافر سبب يدعو إىل االعتقاد بأن هذه النفايات لن يتم التعامل معها بطري
 أن النقل عرب احلدود الذي خيرق أحكام هذه  علىوتنص االتفاقية كذلك. قصد مكان املبيئياً يف

 اطبقاً ملن هو املخطئ، عليه وأن الدول املصدرة واملستوردة، ،جتاراً جنائياً غري مشروعااالتفاقية يشكل 
 ،ا خيالف أحكام هذه االتفاقيةيتم شحنها مباليت نفايات الرقابة على التخذ خطوات ترمي إىل تأن 

  .وضمان التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً

، حبظر التجارة يف  فيهيقوم بروتوكول مونتريال، كوسيلة لتشجيع الدول على أن تصبح أطرافاً  - ٢٨
الربوتوكول مع غري األطراف إال يف حالة أن يقرر اجتماع األطراف أن اجلهة غري اخلاضعة لرقابة املواد 

ويتطلب .  وأا قدمت بيانات ذا املعىن،طرف ممتثلة لتدابري الرقابة اليت يفرضها الربوتوكولال
احلظر أو التقييد على الدول غري األطراف اليت تستورد " جدوى "هالربوتوكول أيضاً أن حتدد أطراف

على اعتمادات وهناك تقييد . منتجات دخلت يف إنتاجها، ولكنها ال حتتوي، على مواد خاضعة للرقابة

                                                      
، شعبة الصناعة والتكنولوجيا واالقتصاد، املعهد الدويل للتنمية املستدامة، كتيب رنامج األمم املتحدة للبيئةب  )١٤(

  .http://www.unep.ch/etu/etp/acts/aware/handbook.pdf تاح على املوقعم) ٢٠٠٥( ١٠ - ٥ الفرع البيئة والتجارة
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التصدير واإلعانات إىل غري األطراف واملتعلقة بإنتاج مواد خاضعة للرقابة؛ كما أن تصدير 
وعلى كل طرف أن ينشئ وأن ينفذ نظاماً إلصدار . ال تلقى التشجيع باملثلات ذات الصلة التكنولوجي

  اليتشأن الواردات والصادرات وأن ُيعد تقارير دورية ب،تصاريح استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة
  .من هذا القبيل

حتظر اتفاقية استكهومل استرياد وتصدير امللوثات العضوية الثابتة اليت تشملها هذه االتفاقية   - ٢٩
 أو إذا كان الطرف املستورد سوف يستخدم املادة ؛ألغراض التخلص منها بصورة سليمة بيئياً إال

وحتظر االتفاقية التجارة . رض مقبول وارد يف مرفقات هذه االتفاقيةالكيميائية مبوجب إعفاء حمدد أو لغ
مع غري األطراف إال بالنسبة ألولئك الذين يقدمون إقرارات سنوية تفيد بأم ملتزمون بالوفاء مبتطلبات 

  . خمتلفة

 نظاماً وتنشئ اتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض  - ٣٠
 التصاريح وتراخيص حظر التجارة واحلصص  هذا النظامالتجارة الدولية يف أنواع مسماة يشملنظيم لت

عندئذ  التفاقيةإذا مل ميتثل طرف ما ملتطلبات االتفاقية فيجوز للجنة الدائمة التابعة لف .والتدابري األخرى
مع هذا الطرف يف األنواع اليت تغطيها متناع عن مجيع أنواع التجارة ال األطراف األخرى باأن توصي
  . االتفاقية

حتدد اتفاقية روتردام إجراء املوافقة املسبقة عن علم الذي يتم مبوجبه، ما مل تكن هناك   - ٣١
ية أخرى تشملها االتفاقية من طرف إىل آخر ئايحظر تصدير مبيدات اآلفات أو مواد كيم ؛استثناءات

 أن ،يضاف إىل ذلك. ى موافقته بالصورة اليت حددا االتفاقيةمل يكن الطرف املستورد قد أبد ما
  .متطلبات ملء بيانات العبوة واملعلومات تنطبق على جتارة املواد اليت تغطيها هذه االتفاقية

تدرج اتفاقية روتردام يف إطار إجرائها اخلاص باملوافقة املسبقة عن علم حكماً لضمان امتثال   - ٣٢
وجب االتفاق العام للتعريفات وذلك مبى بالرعاية واملعاملة الوطنية لَوولة اَألاألطراف لقاعديت الد

  وجيب على أي طرف يقوم إما حبظر أو بتقييد استرياد مادة كيميائية من طرف آخر)١٥(.والتجارة
قيد  وأن حيظر أو ي،سترياد هذه املادة الكيميائية من أي مصدر آخرالحبظر أو بتقييد مماثل القيام أيضاً 

 وهكذا تكون األطراف يف اتفاقية روتردام )١٦(.اإلنتاج احمللي هلذه املادة الكيميائية لالستخدام احمللي
أن متيز فيما  وأممنوعة من استخدام هذه االتفاقية حلماية صناعتها احمللية للمواد الكيميائية من الواردات 

  .بني الدول املصدرة

 بالنسبة للتجارة مة األحيائية إجراء باملوافقة املسبقة عن عل للسالمكارتاخيناحيدد بروتوكول   - ٣٣
يشتمل   ال؛على العكس من اتفاقية روتردامف ، ومع ذلك)١٧(.الدولية يف الكائنات احلية احملورة

                                                      
 . عاليه للحصول على موجز هلذه القواعد٩أنظر الفقرة   )١٥(
 .٩الفقرة  ١٠اتفاقية روتردام، املادة   )١٦(
إجراء املوافقة املسبقة "اليت حتدد تطبيق  (١٣-٧ئية، املواد  بشأن السالمة األحياكارتاخيناأنظر بروتوكول   )١٧(

؛ واإلجراء اخلاص بالكائنات احلية احملورة املزمع استعماهلا مباشرة كغذاء أو كأعالف أو ألغراض التجهيز؛ "عن علم
 ).وإجراء مبسط العتماد الواردات من الكائنات احلية احملورة 
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بروتوكول السالمة األحيائية على حكم يضمن معاملة الدولة األوىل بالرعاية واملعاملة الوطنية بالنسبة 
دولة مستوردة تطبيق قاعديت كما أن اتفاقية بازل ال تطلب إىل أي . ات احلية احملورةلواردات الكائن
 استرياٍد حمدد  وذلك عند حبث ما إذا كانت توافق على، واملعاملة الوطنية، بالرعايةالدولة اَألولَى

  )١٨(.غري ذلك من النفاياتبنفايات خطرة أو 

   الصك املعين بالزئبققضايا متصلة بالتجارة قد تنشأ يف إطار  - باء

 لليونيب ياألمم املتحدة للبيئة، يف مقرره الذي يطلب إىل املدير التنفيذبرنامج إن جملس إدارة   - ٣٤
 قد كلف هذه ؛أن يعقد جلنة تفاوض حكومية دولية تتوىل إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 على أحكام لتقليص ،إىل جانب أمور أخرى، يشتمل، وير ج شامل ومناسب جتاه الزئبقتطباللجنة 
  وهكذا يبني هذا املقرر أن التدابري ذات الصلة بالتجارة جيب أن تكون)١٩(.التجارة الدولية يف الزئبق

  . بني الوسائل اليت حيمي ا الصك املعين بالزئبق صحة اإلنسان والبيئةمن

لجنة التفاوض احلكومية الدولية بشأن إن الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية للتحضري ل  - ٣٥
 إعداد ورقة تصف اخليارات لألحكام املوضوعية ، إىل جانب طلبات أخرى،الزئبق قد طلب إىل األمانة

ونزوالً على هذا الطلب أعدت األمانة . ج لضمان التنفيذ الفعال للصك املعين بالزئبقرداليت قد ُت
 دال، األحكام الرامية إىل يناقش الفصل الثاين منها يف الفرع، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5) مذكرة

ويصف هذا الفرع العديد من أنواع التدابري ذات الصلة بالتجارة، . تقليص التجارة الدولية يف الزئبق
  .اليت قد ترغب اللجنة يف حبثهاو من االتفاقيات  ذات صلة واردة يف عدداليت تستند إىل أحكاٍم

  : اليت نوقشت يف هذا الفرع تشمل تدابري فإن التدابري؛فيما يتعلق بالتجارة مع األطرافو  - ٣٦

بات احملددة كَّر واملُ،ترمي إىل حظر أو تقييد واردات وصادرات الزئبق األساسي  )أ(  
   واملنتجات املضاف إليها الزئبق، إال ألغراض التخلص السليم بيئياً منها؛،احملتوية على الزئبق

لزئبق األساسي واملركبات احملددة إنشاء نظام إلصدار تصاريح لواردات وصادرات ا  )ب(  
   واملنتجات املضاف إليها الزئبق؛،احملتوية على الزئبق

توية على تتطلب بيانات عبوة لصادرات الزئبق األساسي واملركبات احملددة احمل  )ج(  
   واملنتجات املضاف إليها الزئبق؛،الزئبق

  ئبق؛تطور نظام إبالغ بيانات لرصد التجارة العاملية يف الز  )د(  

ق األساسي تقارير دورية بشأن واردات وصادرات الزئبإعداد األطراف إىل تطلب   )ه(  
  توية على الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق؛واملركبات احملددة احمل

                                                      
 .زل من اتفاقية با١الفقرة  ٤أنظر املادة   )١٨(
 ,annex I ,(A/64/25 (Supp)) املنتدى البيئي الوزاري العاملي/تقرير جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  )١٩(

decision 25/5, para. 27 (d), available at http://www.chem.unep.ch/MERCURY/GC25/GC25Report_English_25_5.pdf..  
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لتحديد إجراء موافقة مسبقة عن علم للتجارة الدولية يف الزئبق األساسي واملركبات   )و(  
 املسبقة علن علم ةئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق غري اخلاضعة إلجراء املوافقاحملددة احملتوية على الز

  الذي تفرضه اتفاقية روتردام؛

ثل اجتاراً غري د املخالف للصك املعين بالزئبق ميالنقل العابر للحدو أن للنص على  )ز(  
  .مشروع

  :تدابريمع غري األطراف فإن هذا الفرع يناقش بالتجارة وفيما يتعلق   - ٣٧

  ة على الزئبق؛يحلظر التجارة مع غري األطراف يف الزئبق ويف املنتجات احملتو  )أ(  

 ،دخل يف إنتاجهاملنتجات واردات من غري األطراف من الواردات حلظر أو لتقييد   )ب(  
  ئبق؛ز على الزئبق أو مركبات ال،ولكن ال حتتوي

لى الزئبق ومنتجات مضاف إليها ة عيتو بتصدير واسترياد مركبات حمددة حمللسماح  )ج(  
 اليت ابةاملعين بالزئبق أا ممتثلة لتدابري الرقرة الصك اجملس إد األطراف اليت يرى ريالزئبق من وإىل غ

  ؛يقرها الصك

 واملضاف إليها ،للسماح باسترياد وتصدير املركبات احملددة احملتوية على الزئبق  )د(  
اليت دم إقرارات سنوية بأا ملتزمة بتدابري الرقابة ذات الصلة  من وإىل غري األطراف اليت تق،الزئبق
  . هذا الصكيقررها

على  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5  من الوثيقةينالع يف الفرع دال من الفصل الثاميكن االط  - ٣٨
لك معلومات أكثر تفصيالً بشأن خيارات األحكام الرامية إىل تقليص التجارة الدولية يف الزئبق، مبا يف ذ

  .إحاالت إىل الصكوك اليت انبنت عليها هذه اخليارات

  ـــــــــ


