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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

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

القضايا ذات الصلة اليت تنظر فيها املنتديات الدولية حالياً وتأثرياا احملتملة على عملية 
 التفاوض بشأن الزئبق

  مذكرة من األمانة

  مقدمة
فاوض احلكومية الدولية املعنية بالزئبق وافق الفريق العامل املفتوح العضوية للتحضري للجنة الت  - ١

، على ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٣  إىل١٩ يف اجتماعه الذي انعقد يف بانكوك خالل الفترة من
، طُلب إىل األمانةو. قائمة باملعلومات اليت ستقدمها األمانة إىل اللجنة يف دورا األوىل لتسهيل عملها

الً للمذكرة اليت أُعدت للفريق املخصص املفتوح العضوية عن  أن تقدم استكماومن بني أمور أخرى،
القضايا ذات الصلة اليت تنظر فيها املنتديات الدولية حالياً وتأثرياا احملتملة على عملية التفاوض بشأن 

 حيث تناقش العمل ،وتستجيب هذه املذكرة لذلك الطلب. )UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/7( الزئبق
  .٢٠١٠ مارس/ آذارحىتات اجلارية بشأن الزئبق يف عدد من املنتديات الدولية  باملفاوضاملتصل

                                                   
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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نظر ت أن على ٢٥/٥  من مقرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة٢٨وقد نصت الفقرة   - ٢
جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف عدد من القضايا ذات الصلة بالصك الذي سيجري التفاوض بشأنه 

الزئبق، مبا يف ذلك احلاجة إىل حتقيق التعاون والتنسيق وتفادي التكرار غري الضروري لألحكام واملتعلق ب
الواردة يف االتفاقيات والعمليات الدولية األخرى، واملنافع املشتركة احملتملة لتدابري التحكم التقليدية يف 

  .تهاطيبستانة وتنظيم ترتيبات األمثات والفوائد البيئية األخرى، وفعالية امللو
ات البيئية املتعددة األطراف احلالية تتناول قضايا ذات صلة بالزئبق، يوهناك عدد من االتفاق  - ٣

ات اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب يومن بني هذه االتفاق
علم على مواد كيميائية ومبيدات احلدود، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن 

يضاف إىل ذلك، أن هناك مناقشات جتري اآلن يف . آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
املنتديات الدولية ذات صلة حمتملة باملفاوضات بشأن الزئبق من حيث اجلوانب املؤسسية والفنية، مبا يف 

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

   .االستجابة الدولية لتغري املناخ
  التطورات ذات الصلة باالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف احلالية  - ألف

ة اتفاقية بازل مشروع مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات طورت أمان  - ٤
وتقدم هذه املبادئ التوجيهية، اليت سيواصل الفريق العامل املفتوح العضوية التابع لالتفاقية النظر . الزئبق

فايات الزئبق، مبا ، معلومات شاملة بشأن ن٢٠١٠ مايو/فيها أثناء اجتماعه السابع املقرر عقده يف أيار
يف ذلك، كيمياء الزئبق ومسيته، ومصادر الزئبق ونفايات الزئبق، واخلربات املتوافرة حالياً يف جمال 

 لنفايات الزئبق، وأحكام خاصة مبعاجلة نفايات الزئبق مبوجب صكوك قانونية اإلدارة السليمة بيئياً
، ناسب للزئبقاملشامل والنهج ال ضمن على ضرورة أن يت٢٥/٥  من املقرر٢٧ وتنص الفقرة. دولية

الذي ستضعه جلنة التفاوض احلكومية الدولية، عدداً من األحكام تشمل، حسب ما نصت عليه الفقرة 
 عند ،لجنةوقد ترغب ال. النفايات احملتوية على الزئبق ومعاجلة املواقع امللوثة، حكماً يتناول )و(الفرعية 

 واألنشطة املضطلع ا مبوجب هذه اتفاقية بازلأحكام   حسبااتأخذ يفأن يف  ،النظر يف هذا احلكم
  غري الضروريزدواجاالفادي االتفاقية، مبا يف ذلك أي آثار حمتملة هلذه األحكام واألنشطة، من أجل ت

   .يف اجلهود
 سيما وال،  املستخدمة كمبيدات آفات تتعلق مبركبات الزئبقاً اتفاقية روتردام أحكاموتتضمن  - ٥

ريل وألكيل الزئبق  أكسي أولكيل الزئبق ومركبات ألكيلأات الزئبق غري العضوية، ومركبات كبمر
التفاقية الذي حيتوي على املواد الكيميائية اخلاضعة باوهذه املركبات مدرجة يف املرفق الثالث . زئبقال

 حالياً يف غري مدرجات املنتجات والعملين الزئبق املستخدم يف غري أ. إلجراء املوافقة املسبقة عن علم
 ومت حتريك إجراءات النظر معايري اإلدراج استوىف إذا بيد أن من املمكن إدراجه يف املستقبلاملرفق، هذا 

 ويتم حتريك هذه اإلجراءات فيما يتعلق .يف ما إذا كان من الواجب إدراج هذه املادة يف املرفق الثالث
تعرفان مبوجب ( يف كل منطقة من منطقتني على األقل مبادة معينة عندما يقدم طرف واحد على األقل
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 إخطاراً إىل األمانة بشأن إجراء )١()"املنطقتني اخلاضعتني إلجراء املوافقة عن علم مسبق" االتفاقية بـ
وحىت تارخيه قدم . تنظيمي ائي يشري فيه إىل أنه اختذ خطوات حلظر املادة أو تقييد استخدامها بشدة

إخطاراً بشأن إجراء تنظيمي ائي إىل األمانة يتعلق بالزئبق املستخدم يف ) السويد(طرف واحد 
. وسيتم حتريك اإلجراءات عندما يقدم طرف آخر من منطقة أخرى إخطاراً آخر. املنتجات والعمليات

 على وجوب أن يتضمن النهج الشامل واملناسب املتعلق بالزئبق ٢٥/٥ من املقرر) د( ٢٧ وتنص الفقرة
وقد ترغب . تضعه جلنة التفاوض احلكومية الدولية حكماً يتعلق بتقليل التجارة الدولية يف الزئبقالذي س

 واألنشطة املضطلع ا اتفاقية بازلأحكام  تأخذ يف حسباا أن ، عند النظر يف هذا احلكم،لجنةال
 زدواجاالتفادي ل من أج مبوجب هذه االتفاقية، مبا يف ذلك أي آثار حمتملة هلذه األحكام واألنشطة،

   . يف اجلهودغري الضروري
  اجلهود الرامية لتعزيز أوجه التآزر بني االتفاقيات املتعلقة مبجموعة املواد الكيميائية والنفايات  -باء 

جتري املناقشات حالياً بني اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل الستكشاف فرص التآزر يف   - ٦
د أنشئ فريق عامل خمصص مشترك إلعداد توصيات مشتركة بشأن زيادة وق. ترتيباا اإلدارية وعملها

. التعاون والتنسيق بني االتفاقيات الثالث وذلك لتقدميها ملؤمترات األطراف التابعة لكل واحدة منها
 فرص التعاون والتنسيق أثناء االجتماع االستثنائي املتزامن ملؤمترات األطراف هلذه وقد نوقشت جمدداً

ويف هذه االجتماعات املتزامنة تبىن كل مؤمتر من مؤمترات . ٢٠١٠  فرباير/يات يف شباطاالتفاق
زامنة بني تاألطراف قراراً شامالً لتعزيز أوجه التآزر يتعلق باخلدمات املشتركة واألنشطة املشتركة وامل

 الستعراض  والتدقيق املشترك للحسابات والوظائف والترتيبات اإلدارية املشتركةميزانيتهادورات 
  .التعاون والتنسيق

وتشمل نتائج االجتماع املتفق عليها عدة أمور من بينها مواصلة اجلهود الرامية لتنفيذ األنشطة   - ٧
مبا يف ذلك املساعدة التقنية (املشتركة ذات الصلة باملسائل اجلامعة ضمن برامج عمل األمانات املعتمدة 

والوظائف اإلدارية املشتركة ) لعلمية والوعي العام واإلرشادواملراكز اإلقليمية واملسائل التقنية وا
إضافةً إىل ذلك طُلب من برنامج البيئة ). سيما إنشاء رئاسة مشتركة لألمانات الثالث ملدة سنتني وال(

أن ينشئ، عرب األمناء التنفيذيني لالتفاقيات، خدمات مشتركة لالتفاقيات الثالث تشمل اخلدمات املالية 
ة واخلدمات القانونية وخدمات تكنولوجيا املعلومات وخدمات املعلومات وخدمات تعبئة واإلداري

 مدى إسهام الترتيبات اجلديدة ٢٠١٣وسيستعرض كل مؤمتر من مؤمترات األطراف يف عام . املوارد
يف تعزيز تنفيذ االتفاقيات وزيادة االستخدام الفعال والناجع للموارد إىل أقصى حد على مجيع 

  .وياتاملست
وميكن االطالع على تقرير االجتماعات االستثنائية املتزامنة الوارد يف الوثيقة   - ٨

UNEP/FAO/CHW/RC/POPs/EXCOPS.1/8 على املوقع http://excops.unep.ch/documents/report/r08e.pdf .

                                                   
ويستخدم .  اإلقليمية عن علم عن جمموعات األمم املتحدةة املسبقةختتلف املناطق اخلاضعة إلجراء املوافق  )١(

وتشمل هذه املناطق أفريقيا . التعبري األول ألغراض حتريك إجراءات إدراج املواد الكيميائية يف املرفق الثالث باالتفاقية
 .وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والشرق األدىن وأمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ

http://excops.unep.ch/documents/report/r08e.pdf
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 أوجه التآزر والتعاون والتنسيق املعززين يف UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/17إضافةً إىل ذلك تناقش الوثيقة 
سياق عدد من االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف والصك املتعلق بالزئبق الذي ستضعه جلنة التفاوض 

  .احلكومية الدولية
   مفاوضات جتديد موارد مرفق البيئة العامليةيفالتقدم   - جيم

  إىل متويلستئماين ملرفق البيئة العاملية التجديد اخلامس ملوارد الصندوق االيهدف  - ٩
اليت تستمر " فترة التجديد اخلامس للموارد"املرفق وأنشطته خالل الفترة املشار إليها بـ عمليات

ولضمان التمويل املستمر لعمليات املرفق . ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٣٠  إىل٢٠١٠ يوليه/متوز  ١ من
. ٢٠١٠ ات بشأن التجديد اخلامس للموارد يف بداية عاموأنشطته يسعى املاحنون إىل اختتام املفاوض

وميكن احلصول على املزيد من التفاصيل عن مرفق البيئة العاملية والتجديد اخلامس للموارد يف الفصل 
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8األول من الوثيقة 

  التقدم يف مفاوضات تغري املناخ  - دال
 تغري املناخ بعضوية شبه عاملية بعد أن بلغ بشأنية حظيت اتفاقية األمم املتحدة اإلطار  - ١٠
 الذي صدق ١٩٩٧  طرفاً، وهي املعاهدة األم لربوتوكول كيوتو لعام١٩٤ األطراف فيها عدد
 بلداً من البلدان الصناعية ٣٧ومبوجب هذا الربوتوكول تقع على عاتق . طرفاً يف االتفاقية ١٩٠ عليه

نتقال إىل اقتصادات السوق، التزامات قانونية باحلد من االنبعاثات الكربى والبلدان اليت متر مبرحلة ا
واهلدف النهائي للمعاهدة والربوتوكول امللحق ا هو تثبيت غازات االحتباس احلراري . والتقليل منها

وجيري التفاوض بشأن . يف اجلو عند مستوى مينع حدوث تداخل بشري خطري مع النظام املناخي
مكافئات " من غازات االحتباس احلراري اليت مت حتديدها فيما يسمى بـ االنبعاثات بتخفيض االلتزامات

واملساهم الرئيسي يف مثل هذه االنبعاثات هو توليد الطاقة، وهو أيضاً أكرب ". ثاين أكسيد الكربون
  .مصدر منفرد النبعاثات الزئبق

 كانون ١٩  إىل٧   خالل الفترة مننغانعقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف كوبنها  - ١١
وقد اشتمل املؤمتر على الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم . ٢٠٠٩ ديسمرب/األول

تغري املناخ واالجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف الذي مثل اجتماع شأن املتحدة اإلطارية املتعلقة ب
ن تتوجياً لعملية تفاوض استمرت ملدة سنتني من غنهاوكان مؤمتر كوب. األطراف يف بروتوكول كيوتو

أجل تعزيز التعاون الدويل بشأن تغري املناخ مبوجب خارطة طريق بايل اليت أطلقها مؤمتر األطراف يف 
 زعيماً ١١٩ وقد حضر ما جمموعه. ٢٠٠٧ ديسمرب/دورته الثالثة عشرة اليت عقدت يف كانون األول

 كانون ١٨   إىل١٦ يف ذلك اجلزء الرفيع املستوى منه خالل الفترة منمن زعماء العامل املؤمتر، مبا 
وقد لقي املؤمتر . ديسمرب، ما جعله أكرب جتمع لرؤساء الدول واحلكومات يف تاريخ األمم املتحدة/األول

 شخص ميثلون ٤٠ ٠٠٠اهتماماً غري مسبوق من جانب العامة ووسائط اإلعالم، وتقدم أكثر من 
ري حكومية ومنظمات حكومية دولية ومنظمات دينية ومؤسسات إعالمية حكومات ومنظمات غ

  .ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، بطلبات اعتماد
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وبعد مفاوضات مكثفة انتهى املؤمتر باتفاق غري ملزم من جانب البلدان مسي اتفاق كوبنهاغن   - ١٢
م بتخفيض االنبعاثات بشكل كبري لوضع حد لالرتفاع العاملي يف درجات احلرارة من خالل االلتزا

وبنهاية االجتماع اعتمد مؤمتر . ومجع األموال لبدء العمل يف العامل النامي بغية التعامل مع تغري املناخ
ويورد االتفاق قائمةً . األطراف قراراً أحاط مبوجبه علماً باتفاق كوبنهاغن الذي أُرفق نصه بالقرار

 وتتوفر معلومات إضافية على . بتأكيد ذلك على املستوى الوطينباألطراف اليت ربطت نفسها به رهناً
  .http://unfccc.int/home/items/5262.phpالعنوان 

ويقر اتفاق كوبنهاغن وجهة النظر العلمية اليت ترى ضرورة ختفيض الزيادة يف متوسط   - ١٣
ولتحقيق هذا .  تغري املناخدرجات احلرارة العاملية إىل أقل من درجتني مئويتني لتفادي أسوأ تأثريات

اهلدف نص االتفاق على أن تلزم البلدان الصناعية أنفسها بتحقيق أهداف النبعاثات حمددة يف مجيع 
 على أن تدرج هذه ٢٠٢٠ القطاعات االقتصادية، وذلك بصورة فردية أو مشتركة حبلول عام

دد من البلدان النامية مبا فيها وقد وافق ع. ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين٣١  األهداف يف االتفاق قبل
بعض البلدان ذات االقتصادات الرئيسية الناشئة على أن تدرج أيضاً تعهداا املتعلقة بالتخفيض الطوعي 

 وأن تقدم تقارير كل عامني عن جهودها على صعيد .٢٠١٠  يناير/ كانون الثاين٣١ لالنبعاثات قبل
يتعني تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت و. احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري

يسعى إىل احلصول على دعم دويل هلا، يف سجل جنباً إىل جنب مع التكنولوجيا ذات الصلة والتمويل 
ونظراً ألنه قد يتبني أن التعهدات من . والدعم على صعيد بناء القدرات من جانب البلدان الصناعية

 درجة ٢ نامية غري كافية لإلبقاء على االرتفاع يف درجة احلرارة العاملية دونجانب البلدان املتقدمة وال
مئوية، وذلك بعد تقييم هذه التعهدات وفقاً ألفضل املعلومات العلمية املتاحة، فإنه يتعني استعراض 

وسيتضمن االستعراض النظر يف اهلدف الطويل األجل املتمثل يف وقف . ٢٠١٥ االتفاق حبلول عام
  . درجة مئوية١,٥  فاع العاملي يف متوسط درجات احلرارة عند حداالرت
كذلك دعا االتفاق إىل إجراء فوري بشأن ختفيف وتكييف ومتويل وتوفري التكنولوجيا   - ١٤

ق هذه الغاية أَنشأ ولتحقي. وختفيض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية وبناء القدرات
وقد ألزمت البلدان . للمناخ األخضر لدعم اختاذ إجراء فوري بشأن تغري املناخن غصندوق كوبنها

. ٢٠١٢   إىل٢٠١٠  بليون دوالر خالل الفترة من عام٣٠  املتقدمة أنفسها بصورة مجاعية بتقدمي زهاء
 ١٠٠  وفيما يتعلق بالتمويل الطويل األجل وافقت البلدان املتقدمة على دعم اهلدف املتمثل يف مجع

ولتعزيز .  لتلبية احتياجات البلدان النامية٢٠٢٠ ن دوالر بصورة مشتركة كل عام حبلول عامبليو
العمل على صعيد تطوير التكنولوجيا ونقلها أنشأ االتفاق آلية تكنولوجية جديدة لتسريع تطوير 

  .التكنولوجيا ونقلها دعماً للعمل على صعيد التكييف والتخفيف
حتويل االتفاق السياسي الذي مت التوصل إليه يف مؤمتر كوبنهاغن إىل ويتمثل التحدي اآلن يف   - ١٥

وسيعقد مؤمتر األمم املتحدة السنوي القادم . إن التقرير الرمسي للمؤمتر غري متاح حىت اآلن. إجراء فعال
 كانون ١٠ نوفمرب إىل/ تشرين الثاين٢٩ بشأن تغري املناخ يف كانكون باملكسيك خالل الفترة من

وستسبقه دورة تفاوض رئيسية مدا أسبوعان يف بون بأملانيا، من املقرر عقدها . ٢٠١٠ يسمربد/األول
  .٢٠١٠يونيه / حزيران١١ مايو إىل/ أيار٣١  خالل الفترة من

__________  
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