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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

   الثايناالجتماع
 ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  *جدول األعمال املؤقت من ٤لبند ا
تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع 

  لربنامج األمم املتحدة للبيئة

برنامج األمم تقرير عن التقدم احملرز يف تعزيز الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى 
 املتحدة للبيئة

 املتعلق بإدارة  رابعا٢٤/٣ً، يف مقرره )باليوني( برنامج األمم املتحدة للبيئة إدارةأنشأ جملس   - ١
 خمصصاً مفتوح العضوية من احلكومات ومنظمات التكامل االقتصادي  عامالًاملواد الكيمائية، فريقاً

وممثلي أصحاب املصلحة الستعراض وتقييم اخليارات للتدابري الطوعية املعززة أو الصكوك اجلديدة أو 
  .عن الزئبقاملوجودة للتصدي للتحديات الناشئة 

 من املقرر نفسه، حث ٢٧ و٢٦، يف الفقرتني اإلدارةوعالوة على ذلك، فإن جملس   - ٢
. احلكومات وسائر أصحاب املصلحة على االستمرار يف دعمها للشراكة اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب

زيز برنامج  إىل املدير التنفيذي، أن يقوم، بالتشاور مع احلكومات وأصحاب املصلحة، بتعوطلب أيضاً
الشراكات اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب، وذلك باختاذ عدد من اخلطوات منها وضع إطار جامع، 
وتوسيع عدد ونطاق الشراكات، وتعزيز الشراكة احلرفية واملتعلقة بالتعدين املتعلق بالذهب على نطاق 

  .ضيق، وحماولة احلصول على ما يكفي من األموال
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الفرصة ليقدم معلومات مستكملة عن األنشطة املضطلع ا لتقوية وينتهز اليونيب هذه   - ٣
الشراكة، وال سيما ما تعلّق منها باملباحثات بشأن خيارات التصدي للتحديات العاملية الناشئة عن 

  .الزئبق
 يف االطّالع على وثيقة املعلومات وقد يرغب املشاركون أيضاً  - ٤

UNEP(DTIE)Hg/OEWG.2/INF/2” ا يف إطار برنامج الشراكةتقرير عن ا الذي “ألنشطة املضطلع ،
  .يتضمن معلومات عن األنشطة يف جمال الشراكة على وجه التحديد

  املشاورات  -أوالً 
 من املشاورات واألنشطة الشبيهة لتقوية وتعزيز الدعم لربنامج أجرى اليونيب عدداً  - ٥

 لألعمال ركون يف جماالت الشراكة خططاًوقد وضع املشا. الشراكات اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب
وتضمنت اخلطط األهداف . عن طريق االجتماعات واملؤمترات اهلاتفية واملشاورات بالربيد اإللكتروين

 وثائق لالجتماع األول للفريق العامل وأعد اليونيب أيضاً. واألولويات واألنشطة االت الشراكة
ة برنامج الشراكات اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب مفتوح العضوية، مبا فيها تقرير عن حال

(UNEP(DTIE)Hg/OEWG.1/5) ومذكرة عن التقدم احملرز فيما يتعلق بالشراكات وعملية املشاورات ،
)UNEP(DTIE)Hg/OEWG.1/INF/8 .( اليونيب مشاورات مع الشركاء وغريهم من أصحاب وقد عقد

 يف جنيف، لغرض حبث مسألة وضع املدير ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٣ إىل ١املصلحة يف الفترة من 
التنفيذي إلطار جامع لربنامج الشراكة، مبا يف ذلك خطط األعمال التجارية وأهداف الشراكة واملبادئ 

ويتضمن مرفق هذه املذكرة التقرير الصادر عن هذا االجتماع . التوجيهية التشغيلية
UNEP(DTIE)Hg/Partnrship.1/4).(  

  )اليونيب(برنامج األمم املتحدة للبيئة اكات الربنامج اخلاص بالزئبق لدى تعزيز شر  -ثانياًَ 
  اإلطار اجلامع  -ألف   

 للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب  جامعاًكما ذُكر أعاله، وضع اليونيب إطاراً  - ٦
التقرير عن بالتشاور مع احلكومات وأصحاب املصلحة، مبا فيها الشركاء احلاليون وهو وارد يف 

ورته اخلامسة والعشرين وسيحال اإلطار اجلامع إىل جملس اإلدارة يف د. االجتماع امللحق ذه الوثيقة
، على حنو ما هو وارد يف الفقرة  رابعا٢٤/٣ً من التقرير املرحلي املطلوب عن تنفيذ املقرر بوصفه جزءاً

  . من ذلك املقرر٣٨
 للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب، وهو محاية  عاماًوحيدد اإلطار اجلامع هدفاً  - ٧

الصحة البشرية والبيئة العاملية من انبعاثات الزئبق ومركّباته وذلك بتخفيض انبعاثات الزئبق العاملية 
  .النامجة عن االستعمال البشري يف اهلواء واملاء واألرض إىل احلد األدىن، وحيثما أمكن، إزالتها ائياً

. والشركاء اجلدد مدعوون إىل املشاركة يف الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب  - ٨
وباب الشراكة مفتوح أمام أية حكومة أو منظمة اقتصادية إقليمية، أو منظمة دولية، أو منظمة للصناعة 

ي، يؤيد هدف أو األعمال التجارية، أو منظمة غري حكومية أو خاصة باتمع املدين، أو معهد أكادمي
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وكل .  أمام أي كيان أو فرد آخر يوافق على العمل لتحقيق ذلك اهلدفوهو مفتوح أيضاً. الشراكة
.  يف الشراكة، املوارد واخلربة لتطوير وتنفيذ أنشطة الشراكةكيان أو فرد سيقدم، عندما يصبح مشاركاً

  . لعملية االلتحاق بالشراكةويتضمن اإلطار اجلامع تبياناً
٩ -  نشأ، مبوجب اإلطار اجلامع، فريق استشاري للشراكة، وظائفه تشجيع أعمال جماالت وي

الشراكة؛ واستعراض خطط األعمال التجارية االت الشراكة من أجل تقدمي املشورة االت الشراكة 
؛ اًبشأن اتساق خطط أعماهلا، وتقدمي التقارير إىل املدير التنفيذي لليونيب عن التقدم احملرز عموم

واإلبالغ عن القضايا اجلامعة والدروس املكتسبة لدى العمل على تعزيز التداؤب والتعاون؛ وتقدمي 
ويقترح أن يعقد . التقارير عن األنشطة املضطَلَع ا ضمن الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب

  .٢٠٠٩أبريل /أول اجتماع للفريق االستشاري للشراكة يف نيسان
التعدين احلريف على نطاق ضيق للذهب؛ : وقد مت وضع خطط العمل االت الشراكة التالية  - ١٠

 ومصريه؛ والزئبق املوجود يف اهلواء الزئبق بانتقالوإنتاج خاليا الكلور القلوية للزئبق؛ والبحث املتعلق 
ط العمل معروضة على وخط. يف املنتوجات؛ وانبعاثات الزئبق من احتراق الفحم، وإدارة نفايات الزئبق

واالقتصاد لليونيب الصناعة  التكنولوجيا وموقع فرع املواد الكيميائية لشعبة
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htm)(.  

. ط العمل أهداف ااالت وإجراء األولوية لكل جمال من جماالت الشراكةوتدرج يف خط  - ١١
وبينما ستظل أهداف الشراكة وأغراض جماالت الشراكة، إىل حد بعيد، دون تغيري على مر الزمن، فإن 

وخطط . األولويات وآنيتها ستستكمل على حنو منتظم يف ضوء التقدم احملرز يف التنفيذ وتغير الظروف
موضوعة حبيث تكون مرنة من أجل السماح بوضع وجهات نظر الشركاء اجلدد يف االعتبار، العمل 

  .وسيجري استعراضها بصورة دورية
  زيادة عدد الشراكات وتوسيع نطاقها  -باء 

نامية أو  إىل توسيع برنامج الشراكات ليشمل قطاعات جديدة مت رابعا٢٤/٣ًيدعو املقرر   - ١٢
 الفينيل أُحادي املعدن، والتعدين املتعلق باملعادن غري احلديدية، وإنتاج يدذات صلة مثل إنتاج كلور

وطلب اليونيب معلومات من احلكومات وسائر أصحاب املصلحة عن هذه . األمسنت، وحرق النفايات
 ٢٤/٣ من املقرر ١٩ااالت اجلديدة أو الناشئة إىل جانب ااالت الناشئة األخرى الواردة يف الفقرة 

 ذه ااالت اجلديدة  للمضي قدماًوتتضمن الفقرات التالية وصفاً. ، مثل إمدادات الزئبق وختزينهاًرابع
  .والناشئة

  يد الفينيل أُحادي املعدنإنتاج كلور  - ١
 قضية إقليمية (VCM)يد الفينيل أُحادي املعدن لومات األولية على أن إنتاج كلورتدل املع  - ١٣

واليونيب مستعد لتيسري إجراء مباحثات إقليمية بشأن القضية . ر إقليميوميكن التعامل ا يف إطا
وسيؤيد طلبات املساعدة يف هذا اال مثل تقدمي الدعم لوضع خطط العمل على الصعيد اإلقليمي، 
وإقامة حلقات العمل بشأن بعث الوعي، وتبادل املعلومات التقنية بشأن أفضل املمارسات والنهج 

  .االبتكارية

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htm)
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  إنتاج اإلمسنت  - ٢
تعمل رابطة اإلمسنت األوروبية على جتميع البيانات على النطاق العاملي عن حالة انبعاثات   - ١٤

الزئبق من أتونات اإلمسنت، واملستمدة من الكتابات العامة وقواعد البيانات العلمية وقياسات الشركات 
 عن كيفية التكون الطبيعي للزئبق يف  يتضمن أحدث املعارفوستعد الرابطة تقريراً. كل على انفراد

عملية إنتاج اإلمسنت ويبين كيف ميكن ضبط االنبعاثات عن أتونات اإلمسنت وخفضها إىل أدىن 
وسيتضمن التقرير أكثر اموعات املتوفرة مشولية . تحقيق األمثللمستوى باتباع العملية املتكاملة 

وإىل جانب تقرير اليونيب عن االنبعاثات . اعة اإلمسنتللبيانات املتاحة عن انبعاثات الزئبق من صن
، فإن التقرير سيخرب عن تطور أنشطة الشراكة  رابعا٢٤/٣ًاجلوية الذي طلبه جملس اإلدارة يف مقرره 

 من اإلرشاد يف وستطلب األمانة العامة مزيداً. وسيقدم إىل جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين
  .جتماع األول للفريق االستشاري للشراكةهذا اال يف اال

  إدارة نفايات الزئبق  - ٣
بدأت حكومة اليابان جمال شراكة بشأن إدارة نفايات الزئبق وستؤدي الدور القيادي والداعم   - ١٥

وميكن االطالع على خطة العمل ال الشراكة هذا على موقع فرع املواد . للشراكة ملدة عامني
واالقتصاد لليونيب على الشبكة الصناعة  التكنولوجيا والكيميائية من شعبة

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htm)(.  
  التعدين الستخراج املعادن غري احلديدية  - ٤

والدور القيادي ضروري لتنسيق . من يتوىل الدور القيادي يف جمال الشراكة هذامل يتحدد   - ١٦
  .النشاط الذي سيتم االضطالع به بصورة فعالة يف هذا اال

أعد اليونيب، بالتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مشروع خطة عمل ال الشراكة   - ١٧
 واالقتصادالصناعة  التكنولوجيا وشعبة بالكيميائيةوميكن االطالع عليها على موقع فرع املواد . هذا

  .)(http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htmعلى الشبكة ليونيب با
  إمدادات الزئبق وختزينه  - ٥

والدور القيادي ضروري لتنسيق . حدد من يتوىل الدور القيادي يف جمال الشراكة هذامل يت  - ١٨
  .النشاط الذي سيتم االضطالع به بصورة فعالة يف هذا اال

أعد اليونيب، بالتعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني مشروع خطة عمل ال الشراكة   - ١٩
 واالقتصادالصناعة  التكنولوجيا وشعبةبواد الكيميائية وميكن االطالع عليها على موقع فرع امل. هذا

  .)(http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htmلليونيب على الشبكة 

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htm)
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htm)
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partenership.htm)
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  ين احلريف على نطاق ضيق للذهبتعزيز الشراكة اخلاصة بالتعد  -جيم 
على تويل الدور القيادي ال ) اليونيدو(وافقت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   - ٢٠

  .الشراكة اخلاصة بالتعدين احلريف على نطاق ضيق للذهب
يف على يواصل اليونيب واليونيدو العمل بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الشراكة يف التعدين احلر  - ٢١

 أثناء ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٤وقد عقد اجتماع هلذا اال للشراكة يف . نطاق ضيق للذهب
  .مؤمتر آداب مهنة التعدين على نطاق ضيق للجواهر يف واشنطن العاصمة

وتسلّم اخلطة بأن القضايا اليت يثريها التعدين احلريف على . ومت وضع خطة العمل ال الشراكة  - ٢٢
  .اق ضيق للذهب معقّدة وبأنه ليس هناك من أي حل واحد ينطبق على كافة املواقعنط

الذي ميوله (وقد وضعت اليونيدو استراتيجية ملتابعة املرحلة األوىل من مشروع الزئبق العاملي   - ٢٣
، وبعد إجراء دراسة حتليلية لالحتياجات. وحصلت على متويل حمدود لذلك الغرض) مرفق البيئة العاملي

ومن تلك األنشطة ما .  بشأن واحد أو أكثر من األنشطة املقررة للمشروعحمددسيشرع يف اتباع ج 
  :يلي

أنشطة تقنية على الصعيد امليداين مثل عمليات املسح ملواقع املشروع، وتقييم بيئي   )أ(
 ميكن وصحي، وعروض لتكنولوجيات عمليات معاجلة الذهب احملسنة احمللية ذات التكاليف اليت

  حتملها؛
  محالت التوعية فيما يتصل حبظر استعمال الزئبق؛  )ب(
تدريب املدربني احملليني لتعميم املعلومات عن التكنولوجيا على العاملني احملترفني يف   )ج(
  التعدين؛

  .املساعدة يف حتسني السياسة الوطنية والدولية  )د(
ات واسعة ملنشورات ذات صلة، على موقع وهناك مزيد من املعلومات، مبا فيها قاعدة بيان  - ٢٤

  .http://www.globalmercuryproject.orgاملشروع على الشبكة وهو 
 يف جنوب شرقي آسيا يف إطار برنامج البداية السريعة التابع  إقليمياًوبدأ اليونيب مشروعاً  - ٢٥

ي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بالتعاون مع عدد من الشركاء املهتمني، يركّز على للنهج االستراتيج
وسيسهم املشروع يف اجلهود احلالية لبناء القدرات من أجل التصدي ملسألة . كمبوديا والفلبني

النطاق ومن بني أهداف املشروع ضمان التزام احلكومة بإيالء عنايتها للتعدين احلريف وضيق . التحدي
للذهب؛ ووضع خطط استراتيجية ألصحاب املصلحة املتعددين من أجل ختفيض انبعاثات الزئبق يف 
التعدين احلريف على نطاق ضيق؛ والبناء على األنشطة احلالية ملعاجلة استعمال الزئبق يف التعدين احلريف 

ية؛ وتعزيز التعاون والتنسيق وضيق النطاق للذهب وبناء القدرات من أجل التعاون اإلقليمي بشأن القض
  .وقد متت املوافقة على مشروع مماثل يف جنوب أفريقيا. على الصعيد اإلقليمي

http://www.globalmercuryproject.org
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ومن حيث معايري إنتاج الذهب، فإن الفريق العامل للمعادن التابع حلوار ماديسون يعمل على   - ٢٦
ق الذي يكون على وضع نظام لتقاسم واتساق املعلومات من أجل اإلنتاج احلريف على نطاق ضي

ويعمل هذا الفريق على البناء على األنشطة واملبادرات احلالية ونقوم بتوفري . مستوى املسؤولية
، وهي منظمة ال تستهدف الربح وتسعى حلماية اتمعات والبيئة من آثار “أيرثوركس”التسهيالت له 
  .تطوير املعادن

  حماولة احلصول على األموال الكافية  -دال 
 إىل مراكز االتصال ٢٠٠٧مارس / آذار٢٦عث املدير التنفيذي رسالة جلمع األموال مؤرخة ب  - ٢٧

 وإىل احلاجة إىل تقدمي األموال من أجل  رابعا٢٤/٣ًالرمسية التابعة لليونيب يلفت فيها االنتباه إىل املقرر 
األمريكية فيما بعد وتعهدت الواليات املتحدة . دعم تنفيذ املقرر، مبا يف ذلك العمل على الشراكات

ومثة حاجة إىل مزيد من التمويل لتنفيذ .  لدعم عمل الشراكات دوالرا١ً ٠٠٠ ٣٨٠بدفع مبلغ 
 مع إجراءات األولوية املقررة األنشطة يف إطار الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب وذلك متشياً

  .يف خطط أعمال ااالت
ة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب، دعماً مباشراً عدداً من وقد دعم الشركاء يف الشراك  - ٢٨

  .وأعرب ماحنون آخرون عن اهتمامهم، ولكن مل تقدم حىت هذا التاريخ أية أموال أخرى. املشاريع
واختذ اليونيب خطوات أخرى للحصول على التمويل، مثل مجع أموال حمدودة عن طريق   - ٢٩

  وعالوة على ذلك، أعلن املدير التنفيذي يف . ع للنهج االستراتيجيبرنامج البداية السريعة التاب
 عن مبادرة مببلغ مليون دوالر خاصة بالزئبق ودف إىل بناء قدرة عاملية ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٦

وهدف املبادرة هو وضع . متشياً مع خطة بايل االستراتيجية املتعلقة بالدعم التكنولوجي وبناء القدرات
لزئبق اليت جتد سبيلها عودة إىل السوق من دفق النفايات، وستعمل املبادرة على بناء القدرة حد لكمية ا

على ختزين الزئبق يف آسيا وأمريكا اجلنوبية وعلى دعم اجلهود التعاونية اهلامة اجلارية لالبتعاد عن 
  .التعدين األويل للزئبق عاملياً

  اإلجراء املقترح
 باملعلومات املقدمة يف ملخصص مفتوح العضوية يف أن حييط علماًقد يرغب الفريق العامل ا  - ٣٠

  .هذه الوثيقة
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  املرفق

  لدى اليونيببالزئبق  تقرير االجتماع بشأن الشراكة العاملية اخلاصة

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
افتتح االجتماع بشأن الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ١
 يف مقر منظمة األرصاد ٢٠٠٨أبريل / نيسان١يف الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء ) اليونيب(

وقد افتتح االجتماع السيد جون ويتلو، نائب رئيس فرع املواد الكيميائية يف شعبة . العاملية يف جنيف
ة السيد بري باكني رئيس وألقى املالحظات االفتتاحي. التكنولوجيا واملعلومات واالقتصاديات يف اليونيب

  .فرع املواد الكيميائية يف اليونيب
وأعرب السيد باكني، يف مالحظاته عن سروره حلضور عدد كبري من العناصر احلكومية وغري   - ٢

احلكومية هذا االجتماع، وهو األمر الذي رأى أنه دليل على االهتمام الواسع النطاق باملشاكل اليت 
وبني أن أصل الوالية .  ودليل على إمكانية حتقيق تقدم كبري يف هذا االتفرضها انبعاثات الزئبق،

 ٢٤/٣املمنوحة للفريق العامل يقع يف مقررين صادرين عن جملس إدارة اليونيب، كان آخرمها املقرر 
رابعاً الذي دعا احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل تعزيز الشراكات يف إطار الشراكة العاملية 

صة بالزئبق لدى اليونيب كجزء من اجلهد العاملي الذي يبذل للتعامل مع الزئبق، ودعا اليونيب إىل اخلا
وبعد أن أعرب عن ثقته يف أن بوسع شراكات . عقد االجتماع احلايل كخطوة أوىل صوب حتقيق ذلك

 األهداف اليونيب حتقيق إسهام كبري يف احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، أشار إىل أن
 رابعاً هي االتفاق على هيكل جامع للشراكة ٢٤/٣الرئيسية لالجتماع احلايل، وفقاً ملا جاء يف املقرر 

وأشار إىل أن جدول أعمال االجتماع يتضمن أيضاً استعراضاً للشراكات . العاملية اخلاصة بالزئبق
وذكر أن املدير التنفيذي . ت أخرىالقائمة والنظر يف ااالت اجلديدة اليت ميكن أن تقام فيها شراكا

  .لليونيب سوف يقدم تقريراً لس إدارة اليونيب خالل اجتماعه القادم عن وضع اإلطار اجلامع

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 

  هيئة املكتب  -ألف 
  .انتخب السيد جريالد موسوك ساووال رئيساً لالجتماع بالتزكية، وسيقوم أيضاً مبهام املقرر  - ٣

  إقرار جدول األعمال  - باء
اعتمد املشاركون يف االجتماع جدول األعمال الوارد أدناه على أساس جدول األعمال   - ٤

  :UNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/1املؤقت الذي عمم يف الوثيقة 
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  .افتتاح االجتماع  - ١
  .انتخاب هيئة املكتب  - ٢
  .تنظيم العمل  - ٣
  .ية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيبوضع إطار جامع للشراكة العامل  - ٤
  .حالة جماالت الشراكة احلالية واجلديدة  - ٥
  .مسائل أخرى  - ٦
  .اعتماد تقرير االجتماع  - ٧
  .اختتام االجتماع  - ٨

  تنظيم العمل  -جيم 
إعماالً القتراح من األمانة، وافق املشاركون يف االجتماع على إدارة عملهم يف جلسة عامة   - ٥

اعة العاشرة صباحاً إىل الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إىل السادسة كل يوم من الس
مساء، وعلى إنشاء أفرقة اتصال أو صياغة حسبما يقتضيه احلال فقط وذلك إلتاحة اال للوفود 

  .وجرى تشجيع مشاركة املمثلني غري احلكوميني. الصغرية لكي تشترك يف مجيع املداوالت

  حلضورا  -دال 
األرجنتني، بلجيكا، الربازيل، : شارك ممثلون من البلدان واملنظمات التالية يف االجتماع  - ٦

بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا، شيلي، الصني، اجلمهورية التشيكية، إكوادور، فنلندا، أملانيا، اهلند، 
مانيا، االحتاد الروسي، سلوفينيا، إيطاليا، اليابان، املكسيك، نيجرييا، النرويج، بنما، مجهورية كوريا، رو

السويد، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، تايلند، أوغندا، مجهورية ترتانيا املتحدة، الواليات املتحدة 
األمريكية، اجلماعة األوروبية، االحتاد األورويب، أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات 

دود، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومعهد األمم املتحدة اخلطرة والتخلص منها عرب احل
للتدريب والبحوث، ومنظمة الصحة العاملية، ومركز الفحم النظيف التابع لوكالة الطاقة الدولية، 

 رابطة األمسنت األوروبية، ومعهد حبوث الطاقة - CEMBUREAUوشبكة العمل التابعة التفاقية بازل 
اية الصحية دون أضرار، ومعهد التكنولوجيا يف الينوي، والس الدويل للتعدين الكهربية، والرع

واملعادن، ومشروع السياسات املتعلقة بالزئبق، وجملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، ومركز البحوث 
ن  وجملس الكلورين العاملي واالحتاد العاملي بطب األسناTransparence SAوالتعليم من أجل التنمية، 

  . جواناس-والصندوق العاملي للحياة الربية 
  . قائمة كاملة باملشاركنيUNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/INF/8وتتضمن الوثيقة   - ٧
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  وضع إطار جامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب  -ثالثاً 
رية ملشروع إطار تناول املشاركون يف االجتماع هذا البند من جدول األعمال مبقدمة قص  - ٨

ووفقاً ملا اقترحه الرئيس، .  قدمها ممثل لألمانةUNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/1جامع يرد يف الوثيقة 
استمع املشاركون بعد ذلك جلولة من التعليقات العامة عن مشروع اإلطار وقاموا بعد ذلك بتناول 

  .لة عن خمتلف ما ورد فيها من نصوصالوثيقة قسماً بعد قسم، وأبدوا املزيد من التعليقات املفص
وأشار ممثل األمانة خالل تقدميه إىل أن األمانة قد أخذت يف االعتبار لدى إعداد مشروع   - ٩

وأشار . اإلطار اجلامع كالً من العناصر الناجحة وغري الناجحة يف الشراكات العاملة يف جماالت أخرى
غري أن اهلدف من . ا ينطوي عليه املوضوع من تعقيدإىل أن مشروع اإلطار قصري نسبياً بالنظر إىل م

املشروع ليس الرد على مجيع األسئلة بل توفري هدف شامل وهيكل تنظيمي ميكن للشراكات أن تعمل 
يف إطاره، وتوجيه بشأن الكيفية اليت ميكن إدارته ا واملعلومات عن بعض القضايا الرئيسية مثل التمويل 

 يف نفس الوقت الذي يتسم به بالبساطة واملرونة والشفافية والقدرة على وتبادل املعلومات والرصد،
  .مراعاة وجهات نظر كل من أصحاب املصلحة احلكوميني وغري احلكوميني

ولدى النظر يف البند، أحاط املشاركون يف االجتماع علماً بالعروض املقدمة من رؤساء   - ١٠
ربات املكتسبة من الشراكات اليت أنشئت يف هذه جماالت الشراكة اخلمسة القائمة وغريها عن اخل

ويرد موجز ملناقشات املشاركني يف أعقاب هذه العروض يف الفصل الثالث من هذا التقرير . ااالت
  ). أدناه٤٨أنظر الفقرة (

 رابعاً قد طلب من ٢٤/٣وخالل مناقشة مشروع اإلطار، أشار ممثل األمانة إىل أن املقرر   - ١١
ولذلك، " وضع إطار جامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب"... فيذي لليونيب املدير التن

ونظراً ملسؤوليات املدير التنفيذي، فإن دور املشاركني يف هذا االجتماع هو تقدمي وجهات نظرهم 
 لذلك على وذكر أنه ال يتعني. للمدير التنفيذي بشأن القضايا اليت يتعني أن يعاجلها اإلطار اجلامع

املشاركني املوافقة على نص أو االتفاق على مجيع النقاط حيث أن املدير التنفيذي سوف يعد وثيقة 
وكرر العديد من املشاركني هذا . اإلطار النهائي بعد مراعاة مجيع وجهات النظر اليت تكون قد أبديت

  .الفهم يف عدد من املناسبات خالل االجتماع

 التعليقات العامة  -ألف 

وأيد الكثري من أولئك الذين حتدثوا خالل التعليقات العامة وجهات النظر القائلة بأن بوسع   - ١٢
غري . الشراكات الطوعية تقدمي إسهام هام هلدف احلد من األضرار الناشئة عن انبعاثات الزئبق يف البيئة

.  لنهج ملزم قانوناًأن العديد من املشاركني أشاروا إىل ضرورة أن تكون الشراكات عنصراً مكمالً
وقال أحد املشاركني إن االجتماع احلايل ليس هو املكان املالئم ملناقشة مسألة ما إذا كان النهج امللزم 
قانوناً إزاء انبعاثات الزئبق أمراً ضرورياً غري أنه نظراً ملا أعرب من وجهات نظر بشأن املسألة، أعرب 

عين بالزئبق والشراكات والنهج االستراتيجي إزاء اإلدارة املشاركون عن تأييدهم للربنامج العاملي امل
الدولية للمواد الكيميائية ومعاجلة قضايا الزئبق من خالل الصكوك امللزمة قانوناً مثل اتفاقيات بازل 
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وقال مشارك آخر إن من الضروري أن يضمن اإلطار أن تكمل الشراكة النهج . وروتردام واستكهومل
وقال ممثل آخر إن من الضروري أن يعكس اإلطار . دارة الدولية للمواد الكيميائيةاالستراتيجي إزاء لإل

الطريقة اليت يتم ا الربط بني اهليئة املشار إليها يف مشروع اإلطار مبجلس الشراكة، واإلطار بأكمله، 
ليونيب متابعة بالترتيبات األخرى وال سيما الصك امللزم قانوناً بشأن الزئبق إذا ما قرر جملس إدارة ا

وردد أحد املشاركني وجهة النظر القائلة بأن للشراكات الطوعية دوراً هاماً تضطلع به . هذه الترتيبات
  .إالّ أنه أشار إىل أنه ميكن أن تعتمد هذه الشراكات على التمويل الطوعي

لنهج مرن فعال وأعربت الرئاسة السلوفينية لالحتاد األورويب، نيابة عن االحتاد، عن تأييدها   - ١٣
من الناحية التكاليفية حيدد أساليب إدارية مبسطة ميكن أن تضمن اهليكل فضالً عن املبادئ التوجيهية 

كما أعربت عن وجهة نظر ترى ضرورة أن يضطلع اليونيب بدور حفاز . التشغيلية ذات القيمة املضافة
  .الله وحيادهيف الشراكة بوصفه ميسراً وأمانة، وعدم وضعه يف موقف يضر باستق

 رابعاً، احلاجة إىل أن يشري ٢٤/٣ و٢٢/٤وأكد العديد من املشاركني، مستشهدين باملقررين   - ١٤
مشروع اإلطار بصورة كافية إىل بناء القدرات من بني أهدافه وخاصة مراعاة األهداف اليت تتضمن 

وأعرب . ملستعملة للزئبقبعض املسائل ذات الطابع التقين الرفيع مثل استحداث التكنولوجيات غري ا
العديد من املشاركني اآلخرين عن وجهة نظر ترى أن بناء القدرات، واستثارة الوعي وتبادل املعلومات 

 إليها على أا من األنشطة األساسية، أحدهم إىل ضرورة النظرتعترب من الشواغل الرئيسية، ودعا 
، ٦٠/٢١٥از احلاجة إىل ربط الشراكة بالقرار وأشار آخر إىل ضرورة إبر. وإبرازها يف مجيع الشراكات

  .الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بصورة واضحة
وأشار أحد املمثلني إىل أنه جيري حالياً تنفيذ أنشطة خمتلفة للتصدي لتحدي الزئبق على   - ١٥

 هيئة جذابة يسهل الصعيد العاملي، وشدد على احلاجة إىل أن تكون الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق
وردد ممثل آخر . الوصول إليها إذا كانت ستصبح اجلزء املركزي يف اجلهود الطوعية للتعامل مع الزئبق

وجهة النظر القائلة بضرورة أن يكون من السهل الوصول إىل الشراكة مضيفاً ضرورة أن تتيح اشتراك 
  .خمتلف العناصر الفاعلة يف كل جمال من جماالت الشراكة

 ٢٤/٣وأعرب أحد املمثلني عن وجهة نظر ترى أن ملشروع اإلطار مربرات جيدة يف املقرر   - ١٦
وأثىن العديد من املشاركني على مشروع اإلطار . رابعاً ولذا فإنه يوفر أساساً جيداً ملداوالت املشاركني

جة إىل املرونة ملا حتلى به من إجياز وقال آخر إن مشروع اإلطار يعكس بالفعل بعض القضايا مثل احلا
غري أن ممثل قال إنه يبدو أنه يركز على التدابري طويلة األجل . اليت حددها مشاركون آخرون بأا هامة

  .على حساب التدابري اليت قد توفر منافع مباشرة

 املناقشات املفصلة  -باء 

اجلامع، والدور قال العديد من املشاركني إن بعض وظائف اهليئة املقترحة يف مشروع اإلطار   - ١٧
املتوخى لليونيب يف هذا املشروع إذا اعتمد حسبما هو مقترح، سوف تتجاوز برنامج عمل اليونيب 

وقدم كمثال على هذه الوظائف إنشاء . ٢٢/٤فيما يتعلق بالشراكات على النحو الوارد يف املقرر 
وطلب العديد من املشاركني . يلية من املبادئ التوجيهية التشغ٦غرفة تبادل املعلومات املتوخاة يف اجلزء 



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/9 

11 

إيضاحاً ملا إذا كان ميكن للمدير التنفيذي أن ينفذ هذه النتيجة على أساس مسؤوليته اخلاصة أو أنه 
  .سيضطر إىل احلصول على موافقة من جملس إدارة اليونيب

ن يوافق ورداً على هذا السؤال، قال كبري موظفي الشؤون القانونية يف اليونيب إنه يتعني أ  - ١٨
جملس اإلدارة على اقتراح يعدل بدرجة كبرية من برنامج عمل اليونيب أو له تأثري كبري على سياساته 

 رابعاً أي شئ يقتضي من املدير ٢٤/٣أو له انعكاسات كبرية على امليزانية، غري أنه ال يوجد يف املقرر 
كما . ليه املشاركون يف هذا االجتماعالتنفيذي أن يطلب موافقة جملس اإلدارة قبل تنفيذ ما قد يوافق ع

أشار ممثل األمانة والعديد من املشاركني إىل إنه بصرف النظر عن االشتراطات القانونية الصارمة، فإن 
أي شئ يوافق عليه املشاركون وينطوي على عمل إضايف كبري على عاتق اليونيب سوف يتطلب متويالً 

ة أن يوافق عليه جملس اإلدارة لدى نظره يف ميزانية اليونيب إضافياً ومن مث يتعني من الناحية العملي
  .خالل اجتماعه القادم

 الديباجة  - ١

ذكر العديد من املشاركني، خالل املناقشات اليت دارت بشأن الديباجة أن من الضروري أن   - ١٩
واقترح . ئبقتعكس الديباجة الشراكات بوصفها عنصراً من عناصر ج أوسع نطاقاً يتناول معاجلة الز

أحد املشاركني إضافة نص يف الديباجة لبيان أن اإلطار اجلامع سوف يتطلب اختاذ مقرر أثناء الدورة 
وأشارت األمانة، رداً على هذا االقتراح إىل أن الغرض من اإلطار . اخلامسة والعشرين لس اإلدارة

جتماعات القادمة قد ال يكون مالئماً اجلامع هو أن يكون وثيقة طويلة األجل، وأن إدراج إشارة إىل اال
وعقب املناقشات، وافق املشاركون على استخدام النص التايل يف املذكرة االستهاللية اليت يقدم ا 

تستجيب الوثيقة املرفقة اليت تبلغ عن : "اإلطار اجلامع إىل جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين
لدعوة الصادرة عن الدورة الرابعة والعشرين لس اإلدارة يف مقرره العمل اجلاري للشراكات القائمة، ل

وقد وضع حتت إشراف املدير . بوضع إطار جامع لتعزيز برنامج الزئبق العاملي) أ (٢٧، الفقرة ٢٤/٣
وتقدم الوثيقة للدورة اخلامسة . التنفيذي بالتشاور مع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين

 على النحو الوارد ٢٤/٣ارة كجزء من التقرير املرحلي املطلوب بشأن تنفيذ املقرر والعشرين لس اإلد
  ".٣٨يف الفقرة 

وخالل املناقشات اليت دارت بشأن النص املعدل، اقترح أحد املشاركني، وهو يدرك أن   - ٢٠
ى أا جماالت  رابعاً، عدم تصنيف التكنولوجيات املتقادمة عل٢٤/٣املرجع يف الديباجة يشري إىل املقرر 

للشراكة اجلديدة والناشئة مستشهداً كمثال على ذلك بإنتاج منومري كلوريد الفينيل باستخدام كلوريد 
وقال إن من الضروري أن تروج الشراكات للتكنولوجيات النظيفة وليس إىل تلك املتقادمة . الزئبق

مة مثل هذه الشراكة للنظر فيها وأرجئت املناقشات األخرى بشأن مدى استصواب إقا. واملثرية للتلوث
  . من جدول األعمال٥يف إطار البند 

واتفق املشاركون، عقب انتهاء مناقشام على النص املتعلق باملوضوع الوارد يف مشروع   - ٢١
  .اإلطار اجلامع املتضمن يف املرفق األول ذا التقرير
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 اهلدف  - ٢

وثيقة تشري إىل أهداف الشراكة العاملية اخلاصة أكد ممثل األمانة أن األهداف الواردة يف ال  - ٢٢
وأشري أيضاً إىل أن األهداف كانت ضرورية لتعكس . بالزئبق وليس إىل برنامج الزئبق يف اليونيب

  . رابعا٢٤/٣ًاألولويات الواردة يف املقرر 
ووافق املشاركون عقب انتهاء مداوالم على النص الوارد عن هذا املوضوع يف مشروع   - ٢٣

  .اإلطار اجلامع املتضمن يف املرفق األول ذا التقرير

 اهليكل التنظيمي  - ٣

 املبادئ التوجيهية  - ٤

  .ناقش املشاركون يف االجتماع اهليكل التنظيمي واملبادئ التوجيهية والتشغيلية معاً  - ٢٤
وقال ممثل األمانة إن اهليكل التنظيمي املقترح الوارد يف الوثيقة   - ٢٥

UNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/2هيئة أو جملس الشراكة :  يتكون من ثالثة مكونات عريضة هي
والغرض من اهليكل هو إجياد توازن بني احلاجة إىل وضع االجتاه واإلرشاد . وجماالت الشراكة واليونيب

  .والشفافية واإلدراج واحلاجة إىل املرونة والتبسيط
اليت " جملس الشراكة"صب تركيز كبري على اهليئة أو وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أن  - ٢٦

قد تشرف على برنامج الشراكة مبا يف ذلك النظر فيما إذا كانت هذه اهليئة ضرورية، وما هي الوظائف 
وساد يف النهاية . اليت قد تضطلع ا واسم اهليئة الذي قد يعكس على أفضل وجه أدوارها الوظيفية

كل من أشكال اهليئة إالّ أنه دارت مناقشات طويلة بشأن دورها اتفاق عام على ضرورة وجود ش
ضمن اإلطار العام لليونيب وما إذا كان ينبغي أن تصدر توصيات ومقررات، والوسائل اليت تستخدمها 

وقال معظم املشاركني الذين حتدثوا إن من الضروري عدم . إلبالغ جملس إدارة اليونيب عن أنشطتها
دة للهيئة بصورة مفرطة، وأن تركز، ضمن اإلطار اهليكلي البسيط، بدالً من ذلك، توسيع األدوار املسن
وساد اتفاق عام على ضرورة أن تتناول قضايا السياسات اجلامعة، وتعزيز املساءلة . على وظائف معينة

تتوىل واقترح أحد املشاركني أن . وتقدمي التوصيات مع عدم اختاذ أية مقررات االت الشراكة املختلفة
وبعد ذلك أشار أحد . اهليئة وضع التوصيات اليت حييلها املدير التنفيذي إىل جملس إدارة اليونيب

املشاركني إىل أن الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق تشكل جزءاً من برنامج عمل اليونيب، ورأى ضرورة 
لسماح لليونيب بالتخلي عن عدم السماح للهيئة املنشأة بانتزاع الدور الذي يضطلع به اليونيب أو ا

  .غري أنه ساد اتفاق على أن تقوم اهليئة بدور استشاري. مسؤوليته عن تنفيذ الشراكة
وقال العديد من املشاركني إن من املهم تعديل النصوص املتعلقة بالعضوية يف جملس الشراكة   - ٢٧

ا مبرحلة انتقال فضالً عن ضمان التوازن لضمان التمثيل الكايف للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
ويف ذلك الصدد، قال أحد املشاركني إن النص الوارد يف املبادئ التوجيهية التشغيلية . فيما بني اجلنسني

اليت تدعو أعضاء الشراكة إىل حتمل تكاليف مشاركتهم ميكن أن يشكل عقبة أمام مشاركة أولئك 
وأشار عدد من . ديد من املشاركني أعرب عن تأييده هلذا النصغري أن الع. القادمني للبلدان النامية
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املشاركني إىل أن هناك حاجة إىل وجود آلية ميكن من خالهلا تقييم أداء الشراكة وإبالغ النتائج لس 
  .اإلدارة

وأعرب مشارك آخر عن القلق من أن األدوار املسندة لليونيب يف اهليكل املقترح، وخاصة   - ٢٨
وتساءل العديد . قة بتعبئة التمويل، والتوجيه واملساعدة التقنية ميكن أن تشتت موارد املنظمةتلك املتعل

من املشاركني عما إذا كان ينبغي أن يشترك اليونيب يف عضوية جملس الشراكة املقترح، وأشاروا إىل 
رب حيث أنه ضرورة أن يقتصر دوره على التيسري ، كما أشري إىل أن اليونيب قد يكون يف موقف تضا

سيضطلع بدور تنسيقي ويستعرض طلبات العضوية يف جملس الشراكة املقدمة من اآلخرين مع كونه 
 الذي دعا فيه ٢٢/٤وفيما يتعلق ذه النقطة األخرية، أشار ممثل األمانة إىل املقرر . عضواً هو اآلخر

 املصلحة اآلخرين، وهو ما جملس إدارة اليونيب هذه املنظمة إىل السعي إىل قيام شراكات مع أصحاب
واقترح أن يعهد إىل رؤساء جماالت . يفسر على أنه يعين أن بوسع اليونيب أن يكون هو ذاته شريكاً

واتفق املشاركون على العملية اليت . الشراكة وليس اليونيب مبهمة ترشيح األعضاء يف جملس الشراكة
  .ني إىل العمل كأعضاءيقوم مبقتضاها املدير التنفيذي لليونيب بدعوة املمثل

واتفق املشاركون على أن تعرف هيئة الشراكة اليت يرد وصف هلا يف اإلطار بإسم الفريق   - ٢٩
  .االستشاري للشراكة

وأشار العديد من املشاركني إىل ضرورة عدم إشراك الفريق االستشاري للشراكة يف استعراض   - ٣٠
اقترحوا حذف النص املتعلق بذلك، وقالوا إنه يتعني خطط أعمال جماالت الشراكة أو تقارير األداء، و

واعترض آخرون على االقتراح مشريين إىل أن هذا . أن تقوم جماالت الشراكة ذاا ذا العمل
االستعراض الذي يضطلع به الفريق االستشاري للشراكة سوف يعزز من التنسيق بني خطط األعمال 

  .طط األعمال، وتعزيز الشفافيةوحتسينها، وسد الثغرات اليت ال تغطيها خ
وعقب هذه املداوالت، وافق املشاركون على النص اخلاص ذا املوضوع الوارد يف مشروع   - ٣١

  .اإلطار اجلامع املتضمن يف املرفق األول ذا التقرير

  خطط األعمال  - ٥
املرفق الثاين وخالل املناقشات اليت دارت بشأن التصميم املقترح خلطط األعمال الوارد يف   - ٣٢

مبشروع اإلطار اجلامع، قال أحد رؤساء الشراكة، الذي كان ميثل جمالني اثنني من جماالت الشراكة، إن 
 ورداً على سؤال -هذا التصميم قد أثبت فائدته البالغة يف وضع خطيت األعمال اخلاصتني ذين االني 

 األمانة إن الغرض منه هو أن يكون جمرد إرشاد بشأن املرونة اليت يتسم ا التصميم املقترح، قال ممثل
  .وعون يف حتقيق االتساق وليس اتباع هذا التصميم دون مرونة

" طموحة"ودارت مناقشات مطولة بشأن ما إذا كان يتعني أن تكون أهداف جماالت الشراكة   - ٣٣
إن وضع أهداف ال ميكن واقترح أحد املشاركني أن حيدد مبدأ اإلمكانية أهداف جماالت الشراكة قائالً 

وأيد بعض املشاركون الفكرة مشريين إىل أن من الضروري زيادة . حتقيقها حيقق عكس ما هو مطلوب
كما أشري إىل ضرورة أن تكون . التوقعات مبا يتجاوز تلك اليت تتعرض للتهديد نتيجة األمر الواقع
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ر حتديداً من األهداف الشاملة للشراكة األهداف واقعية وموجهة حنو حتقيق الغايات وقابلة للقياس وأكث
  .العاملية اخلاصة بالزئبق

واتفق املشاركون، عقب انتهاء مداوالم على النص اخلاص باملوضوع الوارد يف مشروع   - ٣٤
  .اإلطار اجلامع املتضمن يف املرفق األول ذا التقرير

  غرفة تبادل معلومات الشراكة  - ٦
املناقشات اخلاصة بإنشاء غرفة تبادل املعلومات الواردة يف املبادئ أشار ممثل لألمانة خالل   - ٣٥

التوجيهية التشغيلية إىل أن شعبة املواد الكيميائية يف اليونيب تقوم بالفعل حالياً بتيسري تبادل املعلومات 
خلاصة وقد اقترح إنشاء غرفة تبادل املعلومات يف إطار الشراكة العاملية ا. عن أنشطة الشراكة والزئبق

بالزئبق، اعتراف بأمهية الشراكة، وسوف يضع ذلك التزاماً حمدداً على عاتق اليونيب خلدمة جماالت 
وستكون غرفة تبادل املعلومات ذات طابع استباقي من حيث مجع طائفة كاملة من املعلومات . الشراكة

فة تبادل املعلومات سوف تعتمد وأشار العديد من املشاركني إىل احلاجة إىل بيان أن غر. املتعلقة بالزئبق
واتفق عقب املناقشات على حذف القسم . على اموعة احلالية من الترتيبات اجلارية يف إطار اليونيب

املتعلق بغرفة تبادل املعلومات من املبادئ التوجيهية مع إضافة النص الذي يصف وظيفة غرفة تبادل 
  .٦وحيذف بقية النص الوارد يف القسم . ؤوليات املتعلق باألدوار واملس٩املعلومات يف القسم 

ووافق املشاركون، عقب انتهاء مداوالم على النص املتعلق ذا املوضوع يف مشروع اإلطار   - ٣٦
  .اجلامع املتضمن يف املرفق األول ذا التقرير

  املسؤولية  - ٧

  االتصاالت العامة  - ٨
 االتصاالت العامة من مشروع املبادئ ٨ والقسم  املسؤولية٧اتفق املشاركون على أن القسم   - ٣٧

  .التوجيهية التشغيلية ليسا ضروريني لإلطار

  األدوار واملسؤوليات  - ٩
أشار أحد املشاركني، خالل املناقشات املتعلقة باألدوار واملسؤوليات إىل أنه ينبغي إالّ تكون   - ٣٨

للشركاء واجتذاب شركاء جدد ملسؤولية لليونيب تعبئة األموال وتوفري التوجيه وتقدمي املساعدة التقنية 
وأعرب أحد املشاركني عن رأي يرى أن تعكس . وحده بل جيب أن تكون أيضاً مسؤولية الشركاء

النقاط الرئيسية االت العمل، أثناء وضع خطط األعمال، أولويات اخلطط واألولويات الوطنية إالّ أن 
ى مشاكل نتيجة للتباينات الواسعة يف تلك اخلطط ممثل آخر أشار إىل أن ذلك قد ينطوي عل

وقد لوحظ أن تيسري وضع خطط األعمال قد يشمل نطاقاً عريضاً من األنشطة مبا يف . واألولويات
واتفق على . ذلك مساعدة احلكومات يف فهم الطريقة اليت تكمل ا جماالت الشراكة خططها الوطنية

  .يتحملها مجيع الشركاء وإالّ تقتصر على الرؤساءأن تكون عملية استعراض اخلطط مسؤولية 
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ووافق املشاركون، عقب انتهاء مداوالم، على النص املتعلق ذا املوضوع يف مشروع اإلطار   - ٣٩
  .اجلامع املتضمن يف املرفق األول ذا التقرير

  بيانات ألقيت عقب املناقشات املتعلقة مبشروع اإلطار اجلامع  -جيم 
فقة املشاركني على نص مشروع اإلطار اجلامع، ألقى عدد من املشاركني بيانات عقب موا  - ٤٠

  .طالبني إدراجها يف هذا التقرير
  :فألقت الرئاسة السلوفينية لالحتاد األورويب، البيان التايل نيابة عن االحتاد  - ٤١

ورويب يعتقد أن تؤكد الرئاسة السلوفينية لالحتاد األورويب، نيابة عن االحتاد، أن االحتاد األ"
الشراكات الفعالة تضطلع بدور تكميلي هام يف حتقيق هدفنا الشامل املتمثل يف اختاذ املزيد من 
التدابري الدولية طويلة األجل للحد من املخاطر على صحة البشر والبيئة الناشئة عن انبعاثات 

ة احلالية، وحيث ويرحب االحتاد األورويب بالعمل الذي يتحقق يف جماالت الشراك. الزئبق
وما زلنا مقتنعني بأنه ال ميكن حتقيق اهلدف الشامل والتدابري . الشركاء على مواصلة اجلهود

  .ذات األولوية بكفاءة وفعالية إالّ من خالل صك ملزم قانوناً
ويرحب االحتاد األورويب ذه املشاورات البناءة اليت أجراها اليونيب بشأن اإلطار اجلامع 

  .راكة اخلاصة بالزئبقلربنامج الش
ويؤكد االحتاد األورويب احلاجة إىل النظر يف االنعكاسات املالية والسياساتية احملتملة لدى تنفيذ 
اهليكل اجلامع ومن مث يرى ضرورة دعوة جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين إىل 

الل دورته الرابعة املوافقة على النهج كجزء من الطلب اآلخر الصادر عن جملس اإلدارة خ
والعشرين باستعراض وتقييم اخليارات املتاحة للتدابري الطوعية املعززة والصكوك القانونية 

  ."٢٤/٣ من املقرر ٢٨الدولية اجلديدة أو القائمة على النحو الوارد يف الفقرة 
  :وألقى ممثل الواليات املتحدة األمريكية بالبيان التايل  - ٤٢

ة أن تعرب عن تقديرها لليونيب ملا يتخذه من تدابري لتحقيق االلتزامات تود الواليات املتحد"
الواردة يف املقرر املتعلق بالزئبق الصادر عن جملس اإلدارة وذلك من خالل ما يقوم به من 

  .دعم وتعزيز للشراكات وحتديد جماالت الشراكات اجلديدة
وإننا نرحب . ر بالرضا عن نتائج هذا االجتماع وما أسفر عنه من وثيقة اإلطار اجلامعإننا نشع

  .بالقيادة اجلديدة واالشتراك يف الشراكة الذي أعرب عنه خالل االجتماع
وإننا . وتلتزم الواليات املتحدة مبواصلة دعم الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب

ملُحرز والعمل الشاق الذي يبدو يف خطط أعمال الشراكة، وتدعم نشعر بالرضا عن التقدم ا
  .مواصلة استخدام خطط األعمال لتحقيق هدف الشراكة

غري إننا ندرك أن األمر يقتضي دعماً إضافياً لضمان حتقيق اإلمكانيات الكاملة خلفض الزئبق 
  .من خالل الشراكات
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ملنظمات وأصحاب املصلحة على وبغية تعزيز فعالية هذه اجلهود، نشجع احلكومات وا
مواصلة دعم برنامج الشراكة واالشتراك فيه، وتقاسم جتارا وخرباا ومواردها التجميعية يف 

  .معاجلة الزئبق
وتتوافر إمكانيات كبرية خلفض انبعاثات الزئبق وحتسني الظروف الصحية والبيئية يف املستقبل 

العاملي من خالل اجلهود العاملية التعاونية القريب سواء على املستوى احمللي أو الصعيد 
  ".للشراكات

  .وعقب بياين االحتاد األورويب والواليات املتحدة، أدىل عدد من املمثلني اآلخرين بتعليقات  - ٤٣
وقال إن النرويج . فقد أعرب ممثل النرويج عن تأييده للبيان الذي ألقته الرئاسة السلوفيتية  - ٤٤

 به الشراكات وسوف تواصل اإلسهام فيها إالّ أا تظل رغم ذلك مقتنعة بأن تقدر العمل الذي تضطلع
باإلمكان حتقيق التدابري الطوعية وامللزمة قانوناً للحد من تلوث الزئبق، على أفضل وجه من خالل إطار 

  .ملزم قانوناً
كن معاجلة االهتمام وقال ممثل سويسرا أن بلده يؤيد بقوة بيان االحتاد األورويب ويرى أنه ال مي  - ٤٥

  .العاملي بالزئبق بصورة فعالة إالّ من خالل صك ملزم قانوناً
وأشار ممثل اهلند إىل أن برنامج الزئبق يف اليونيب يعمل بصورة كاملة على أساس التمويل   - ٤٦

، الطوعي وأحرز تقدماً كبرياً، وقال إنه يف حني أن من املستصوب وضع صك ملزم قانونياً بشأن الزئبق
قد يكون من األفضل أن يظل على أساس طوعي ما مل يتم دعم أي صك ملزم قانوناً بتمويل جديد 

  .كبري لتمكني الصناعة من االنتقال إىل املنتجات والعمليات اخلالية من الزئبق
وقال ممثل الصني إن بلده يدرك متاماً أنه كان من العناصر الفعالة اهلامة فيما يتعلق جبميع   - ٤٧

وقال إن الصني سوف تواصل دعمها القوي للشراكة العاملية اخلاصة . ب قضية الزئبق تقريباًجوان
بالزئبق لدى اليونيب وسوف تسعى إىل إجياد جوانب مشتركة مع البلدان األخرى يف البحث عن 

  .لوقتالتدابري املمكنة والواقعية للتصدي ملشكلة الزئبق العاملية مع مراعاة الظروف احمللية يف نفس ا

  حالة جماالت الشراكة احلالية واجلديدة  -رابعاً 
لدى تقدمي هذا البند، قدم ممثل األمانة مذكرة معلومات تستعرض الشراكات العاملية متعددة   - ٤٨

وحددت املذكرة عدداً من قضايا التنفيذ . (UNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/INF.7)أصحاب املصلحة 
ية املتعددة أصحاب املصلحة استناداً إىل استعراض وحتليل ألربع مبادرات الرئيسية يف الشراكات العامل

الشراكة من أجل الوقود واملركبات النظيفة، وجملس إدارة الغابات : سارية من قطاعي البيئة والصحة
وكان االستعراض . وشراكة استئصال الدرن، والتحالف العاملي ضد أمراض اجلهاز التنفسي املزمنة

سري تعزيز الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق من خالل استخالص الدروس من ااالت يستهدف تي
تشكيل الشراكة وقضايا تعبئة املوارد، وعمليات الرصد واالستعراض، والتزام الشركاء : الرئيسية األربعة

غراض وفيما يتعلق باإلدارة الرشيدة، أشار إىل أن من املهم اعتماد ترتيب يالئم األ. ومشاركتهم
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والظروف النوعية للشراكة املعنية وأشار إىل أن مجيع الشراكات األربع اليت جرى حتليلها يف 
  .االستعراض تضم هيئات متصلة للتنسيق وصنع القرار

وقدم بعد ذلك رؤساء الشراكات يف جماالت الشراكة اخلمسة للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق   - ٤٩
 النطاق، وإنتاج خاليا الكلور القلوي املعتمد على الزئبق، وانبعاثات تعدين الذهب احلريف والضيق(و

، عروضاً )الزئبق من احتراق الفحم، والنقل اجلوي، واملآل واملنتجات احملتوية على الزئبق
(UNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/INF.1 - 5) وركز الرؤساء، يف عروضهم على مشاريع خطط 

  .ال من جماالت الشراكة العاملةاألعمال املتوافرة يف كل جم
وخالل املناقشات اليت أعقبت العروض، دعا أحد املشاركني إىل التحول عن عمليات خاليا   - ٥٠

الزئبق إىل معامل اخلاليا املعتمدة على األغشية يف قطاع الكلور القلوي وذلك كوسيلة للتخلص من 
يف انبعاثات الزئبق، والواردات منه يف ذلك وقال إنه قد حتقق يف بالده خفض كبري . الزئبق ائياً

القطاع من خالل هذا النهج فضالً عن أفضل املمارسات والعناية املرتلية اجليدة دون استخدام احلوافز 
املالية، وقروض الكربون أو اإلحالل املتسارع، وقال إن جتربة بالده أثبتت حتقيق مكاسب كبرية من 

 قال فيما يتعلق بالزئبق املستخدم يف املنتجات إن مثة حاجة إىل معايري غري إنه. خالل التدابري الطوعية
. دولية حملتوى املنتجات من الزئبق فضالً عن طرق مالئمة إلعادة التدوير والتخلص لتاليف االنبعاثات

وهو واستشهد بأنابيب الفلورسنت بوصفها مثاالً على منتج يتباين فيه احملتوى من الزئبق تبايناً شاسعاً، 
  .املنتج الذي ال خيضع لطرق فعالة للجمع والتخلص

وأبرز عدد من املشاركني أمهية املشاركة الواسعة من جانب البلدان النامية يف الشراكات على   - ٥١
وأشار أحد املشاركني إىل أن العروض اليت قدمها . الرغم من أية انعكاسات مالية قد تنطوي عليها

  .مة أثبتت نقص هذه املشاركةرؤساء جماالت الشراكة القائ
وأكد ممثل األمانة أن االستعراض الذي أجرى للشراكات العاملية املتعددة أصحاب املصلحة   - ٥٢

أظهر بوضوح أمهية األهداف القابلة للقياس والطموحة إالّ أا قابلة للتحقيق مبا يف ذلك يف األجلني 
أمهية أن تكون األهداف ملكاً للشركاء يف عملية القصري واملتوسط للمحافظة على االلتزام فضالً عن 
وقال إن إحدى نقاط الضعف حىت يف أكثر . حصرية على املستويات العاملية والوطنية واإلقليمية

ويف هذا الصدد، فإن بناء القدرات . الشراكات جناحاً تتمثل يف نقص الشمول يف بعض املناطق والبلدان
  .فرص للمشاركة على املستوى الوطين يعترب عنصراًَ حامساًلدعم املبادرات الوطنية وتوفري ال

ورداً على األسئلة اليت طرحت بشأن القيمة املضافة لوجود هيئة للتوحيد أو ترتيب استشاري،   - ٥٣
شدد أحد رؤساء الشراكات على أمهية وجود هيئة للتوحيد أو فريق استشاري ميكن أن يعمل كآلية 

وأشار أحد املشاركني إىل أن . وفري املساعدة وحتديد االحتياجات والثغراتللمحاسبة، وتتبع التقدم، وت
  .أحد املنافع الرئيسية هلذه اهليئة يتمثل يف دورها يف تعبئة املوارد املالية وغريها من املوارد

وتساءل مشارك، وهو يتخذ من الشراكة بشأن تعدين الذهب احلريف، مثاالً عن الطريقة اليت   - ٥٤
ورداً على ذلك قال ممثل .  للشراكات أن تستفيد من التفاعل مع جماالت الشراكة األخرىميكن ا

إلحدى املنظمات غري احلكومية وهو يصف الشراكات اليت تنخرط فيها هذه املنظمة يف جمال استبدال 
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لوجيا الزئبق يف أجهزة الرعاية الصحية، إن هذا التفاعل يسر تقاسم اخلربات مما أدى إىل نقل التكنو
وأكد مشارك . وقال إن هذا التفاعل وفر للشركاء الفرصة ملتابعة هدف أكرب مشترك. واملوارد املالية

آخر وهو يشري إىل مشروع مماثل للرعاية الصحية، أمهية هذه املبادرات يف إحراز تقدم على مستوى 
 ترى أن الشراكات قد وأكد أحد املشاركني احلكوميني وجهة نظر. الربنامج العاملي اخلاص بالزئبق

أضافت قيمة بالفعل قائالً إا مجعت أصحاب املصلحة حول قضية مفيدة يف حد ذاا من حيث أا 
  .استثارت وعياً واسع النطاق باملنافع اليت مل حتققها الربامج الثنائية

 منظمة ورداً على سؤال عن دور اليونيب فيما يتعلق بالشراكة، أشار ممثل األمانة إىل أن  - ٥٥
الصحة العاملية قامت يف كلتا الشراكتني املتعلقتني بالصحة اللتني مت استعراضهما يف الوثيقة، بدور 
األمانة ومن مث كانت مجيع املسائل املالية والقانونية واإلدارية اخلاصة ما ختضع للمبادئ التوجيهية 

ق إحدى هاتني الشراكتني بالكيان وقد وصفت هذه املنظمة يف وثائ. اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية
ومن ناحية أخرى فإا قامت يف كلتا الشراكتني بدور رئيسي وشغلت مقعداً ثابتاً يف اجلهاز . القانوين

وقد كانت آلية غرفة تبادل املعلومات اخلاصة بالشراكة املتعلقة بالوقود واملركبات . الرئاسي للشراكة
ياناً منفصالً حبدود واضحة بني األمانة وغرفة تبادل املعلومات النظيفة، رغم وجودها داخل اليونيب، ك

  .والوظائف اليت كان يتعني على اليونيب القيام ا كشريك
وخالل املناقشات األخرى اليت دارت بشأن هذا البند، أشار الرؤساء من جماالت الشراكة   - ٥٦

ا لكي يتابعوا، يف حدود ام، االجتاهات اليت القائمة إىل اخلطوات اليت يتخذو االت اخلاصة
  .ستعكس نتائج االجتماع احلايل

وناقش املشاركون يف االجتماع جماالت الشراكة اجلديدة أو ااالت اليت تنطوي على   - ٥٧
إنتاج مونومري كلوريد الفينيل، : وكانت ااالت اخلمسة اليت نوقشت هي. إمكانيات إقامة شراكة فيها

  .وتعدين املعادن من غري احلديد، واحلد من إمدادات الزئبق، وإدارة نفايات الزئبقوإنتاج األمسنت، 
وأكد عدد من املشاركني ضرورة معاجلة إمدادات الزئبق وجماالت الشراكة اجلديدة يف الفريق   - ٥٨

 قد ويف حني الحظ العديد من املشاركني أن عدداً هاماً من ااالت. العامل املخصص املفتوح العضوية
أدرج بوصفه من الشراكات اجلديدة، تساءلوا عن التوسع املقترح يف جماالت جديدة، وأشاروا إىل 
ضرورة تركيز اجلهود، بدالً من ذلك، على تعزيز جماالت الشراكة القائمة، وضمان أن تستفيد من 

ل املخصص ودعا عدد من املشاركني الفريق العام. الدعم الكايف من حيث أصحاب املصلحة واملوارد
ودعا أحد املشاركني إىل . املفتوح العضوية إىل النظر يف العالقة بني التدابري الطوعية وتلك امللزمة قانوناً

وقال أحد املشاركني إن العمل اجلاري يف . تثبيت وترية التدابري الطوعية انتظاراً حلصيلة هذه املناقشات
ديدة بشأن قضايا إمدادات الزئبق يثري االهتمام وأعرب الوقت احلاضر واملتوخى يف ااالت القائمة واجل

  .عن األمل يف توسيع نطاقه
وفيما يتعلق بإنتاج مونومري كلوريد الفينيل، دعا أحد املشاركني إىل زيادة التركيز على   - ٥٩

رسات البحوث يف جمال البدائل اخلالية من الزئبق يف عامل التحفيز الزئبقي يف تلك العملية، وافضل املما
يف عمليات االنتاج للتحكم يف انبعاثات الزئبق فضالً عن حتليل املنافع مقابل التكاليف الذي جيري لدى 
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وأشار مشارك آخر إىل إنه قد . التحول عن العمليات احملتوية على الزئبق إىل العمليات اخلالية من الزئبق
مري كلوريد الفينيل، وإنشاء منشئات تتوافر للبلدان النامية آليات لتثبيط التوسع يف منشئات مونو

وتساءل أحد املشاركني عن القيمة اليت سوف تضاف من إنشاء جمال شراكة للتصدي إلنتاج . جديدة
مونومري كلوريد الفينيل بالنظر إىل العدد الصغري للغاية للبلدان املعنية والترتيبات البديلة املتاحة ملعاجلة 

وأشار . خر قيمة مواصلة العمل يف هذه القضية يف سياق الشراكةومع ذلك أكد مشارك آ. هذه القضية
ممثل لألمانة إىل أن األمانة سوف تواصل العمل مع الصني وغريها يف حتقيق تقدم يف قضية إنتاج 

  .مونومري كلوريد الفينيل
ال وفيما يتعلق بإدارة النفايات، أعلنت ممثلة اليابان أن بلدها سوف يتوىل القيادة يف جم  - ٦٠

وشكر الكثري . الشراكة اخلاص بإدارة نفايات الزئبق، وقدمت مشروع خطة األعمال اخلاصة ذا اال
من املشاركني الذين حتدثوا، اليابان لعرضها تويل القيادة يف ذلك اال وأشاروا إىل استعدادهم للعمل 

ت الزئبق إالّ أم أعربوا عن وأشار عدد من املشاركني إىل أمهية إدارة نفايا. معها يف هذه القضية
وقال أحد املشاركني إنه يتعني . شواغلهم إزاء التخزين طويل األجل لنفايات الزئبق أو التخلص منها

على الفريق االستشاري أن ينظر يف هذه القضية، ويستكشف الفرص املتاحة إلقامة جمال شراكة بشأن 
  .ختزين الزئبق

لعمل يف اتساق مع اتفاقية بازل وقال إنه يتعني إنفاذ تعديل احلظر وأبرز أحد املشاركني أمهية ا  - ٦١
وأبرز مشارك آخر احلاجة إىل زيادة التركيز . يف اتفاقية بازل حلماية البلدان النامية من النفايات اخلطرة

 على بناء القدرات يف البلدان النامية فيما يتعلق بقضايا الزئبق مبا يف ذلك على مستويات اتمعات
احمللية واجلمارك والبحوث اجلامعية، وقال إن هناك حاجة خاصة إىل استثارة الوعي بالزئبق املستخدم 

  .يف مواد التجميل
وأعرب ممثل جمموعة من املشاركني عن القلق إزاء االقتراح الوارد يف الوثيقة بشأن الشراكة   - ٦٢

 أن قيدها التجارة بفعالية من خالل الوسائل املقترحة للحد من اإلمدادات العاملية من الزئبق اليت ميكن
وأشار نفس املمثل . وقال املمثل إن القيود على التجارة ال تعتمد إالّ على التدابري امللزمة قانوناً. الطوعية

يف التجارة حسبما ورد يف الوثيقة بل قدمت فقط املعلومات " تتحكم"إىل أن اتفاقية روتردام مل 
  .لصانعي السياسات

وقدم ممثل األمانة الشكر للمشاركني على تعليقام وأشار إىل أن اليونيب يسترشد، يف عمله   - ٦٣
يف برنامج الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق، مبقررات جملس اإلدارة ومبقتضى االختصاصات اليت أوكلها 

 للنظر يف الترتيبات وتدعو هذه املقررات، ضمن مجلة أمور، إىل عملية مفصلة للعمل يتعني اتباعها. إليه
وجيري االضطالع بالفعل بقدر . الطويلة األجل بشأن الزئبق، والعمل ملواصلة تعزيز برنامج الشراكة

وسوف تواصل . كبري من العمل على أساس طوعي يهدف إىل تسوية قضية الزئبق يف األجل الطويل
  .املفتوح العضويةاألمانة حتديد هذا العمل وعرضه على جملس اإلدارة والفريق العامل 
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  مسائل أخرى  - خامساً
له مدلول معني باللغة " الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق"بعد أن أشار ممثل األمانة إىل أن اسم   - ٦٤

اإلجنليزية، أعرب عن القلق من احتمال فقد الفروق الطفيفة يف مدلول العبارة لدى ترمجتها إىل لغات 
وعلى ذلك طلب من املشاركني يف االجتماع النظر يف املسألة . ألخرىاألمم املتحدة الرمسية اخلمس ا

وتقدمي أية مقترحات قد يرغبون يف عرضها على األمانة بشأن الطريقة اليت ميكن أن ينعكس ا االسم 
  .بصورة مالئمة يف لغات األمم املتحدة الرمسية اخلمس األخرى

  اعتماد تقرير االجتماع  -سادساً 
شاركون يف االجتماع هذا التقرير على أساس مشروع التقرير اعتمد امل  - ٦٥

(UNEP/(DTIE)/Hg/partnership.1/L.1) بعد تعديله شفهياً على أساس الفهم بأنه سيعهد إىل األمانة ،
وضع الصيغة النهائية للتقرير ليبني التعديالت اليت أدخلت أثناء اعتماده، واملناقشات اليت جرت خالل 

  .يوم األخري من االجتماعجلسة بعد ظهر ال

   االجتماعختتاما  - سابعاً
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ مساء يوم اخلميس ١٥/٦أعلن عن اختتام االجتماع يف الساعة   - ٦٦
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  املرفق األول

  )اليونيب(اإلطار اجلامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  مقدمة: مذكرة توضيحية
جيب الوثيقة املرفقة ، اليت توفر معلومات للعمل اجلاري للشراكات العاملة، لطلب جملس تست  

وضع إطار جامع لتعزيز الربنامج ) أ (٢٤/٣يف مقرره ) اليونيب(إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
كومات العاملي اخلاص بالزئبق، وقد أعد هذا اإلطار حتت إشراف املدير التنفيذي بالتشاور مع احل

وتقدم الوثيقة لس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين كجزء من . وأصحاب املصلحة اآلخرين
وتقدم الوثيقة دون . ٣٨ على النحو الوارد يف الفقرة ٢٤/٣التقرير املرحلي املطلوب عن تنفيذ املقرر 

  .حترير رمسي
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  الديباجة
شراكات معنية بالزئبق فيما بني  إىل إقامة ٢٣/٩دعا جملس إدارة اليونيب يف مقرره   

احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين باعتبار ذلك جاً للحد من املخاطر اليت تتعرض هلا صحة 
 الصادر عن ٦٠/٢١٥وتتسق هذه الدعوة مع القرار . البشر والبيئة نتيجة إلطالقات الزئبق يف البيئة

شراكات "والذي يعرف الشراكات بأا " امليةحنو شراكات ع"اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعنون 
طوعية وتعاونية بني أطراف خمتلفة من كل من القطاعني العام واخلاص، حيث يتفق فيها مجيع 
املشاركني على العمل معاً لتحقيق غرض مشترك أو االضطالع مبهمة معينة، وحسبما يتم االتفاق 

 ٢٣/٩واستجابة للمقرر ). ٢الفقرة " (رد واملنافعبصورة متبادلة تقاسم املخاطر واملسؤوليات واملوا
انبعاثات الزئبق من احتراق :  هي٢٠٠٥لس إدارة اليونيب، جرى حتديد مخسة جماالت للشراكة عام 

الفحم، وتعدين الذهب احلريف وصغري النطاق، وإنتاج الكلور القلوي باستخدام اخللية الزئبقية، 
  .النقل اجلوي باستعمال الزئبق وحبوث املآلواملنتجات احملتوية على الزئبق، و

اجلهود املبذولة حالياً للحد من " رابعاً بأن ٢٤/٣وقد سلم جملس إدارة اليونيب يف املقرر   
األخطار النامجة عن الزئبق ليست كافية للتصدي للتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق؛ خيلص، بناًء 

ت أخرى دولية طويلة األجل للحد من األخطار على الصحة على ذلك، إىل أن احلاجة تقتضي إجراءا
البشرية والبيئة، وأنه هلذا السبب سيتم استعراض وتقييم اخليارات املتعلقة بتعزيز التدابري الطوعية 

  ."والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة، وذلك من أجل إحراز تقدم يف معاجلة هذه املسألة
 رابعاً مهمة ٢٤/٣ من مقرر جملس إدارة اليونيب ٢٧ونيب يف الفقرة وقد أوكل إىل الي  

العمل بالتشاور مع احلكومات وأصحاب املصلحة لتعزيز شراكات برنامج الزئبق يف اليونيب من 
  :خالل

ربنامج األمم املتحدة للبيئة، من ل التابع  العاملية الزئبقةشراكامل لوضع إطار ش  )أ("...
  :يتضمنيم اجتماع للشركاء وأصحاب املصلحة اآلخرين، تنظخالل وسائل منها 
  وضع خطط أعمال؛  ‘١’
  حتديد أهداف الشراكة؛  ‘٢’
  وضع مبادئ توجيهية تشغيلية؛  ‘٣’

 ذات صلة  نامية أووأتوسيع عدد الشراكات ونطاقها لتشمل قطاعات جديدة   )ب(
  ألمسنت وحرق النفايات؛مثل إنتاج كلوريد الفينيل، وتعدين الفلزات غري احلديدية وإنتاج ا

بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري بعدة طرق وتعزيز شراكات تعدين الذهب   )ج(
 ةمن بينها زيادة التعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، واستكشاف ج مبتكرة قائم

   الزئبق وإعادة تدويره؛الستردادعلى السوق ونشر تكنولوجيات بديلة 
  ."العاملية لزئبقتأمني موارد مالية كافية جلهود شراكة اعي لالس  )د(
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وعالوة على ذلك، فإن برنامج الزئبق يف اليونيب يسترشد باألولويات السبع الواردة يف   
  : رابعا٢٤/٣ً من مقرر جملس إدارة اليونيب ١٩الفقرة 

  من مصادر بشرية؛اآلتية  احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي  )أ("
  إجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبق؛  )ب(
 باستخدامه يف املنتجات والعمليات املتصلاحلد من الطلب العاملي على الزئبق   )ج(
  اإلنتاجية؛
احلد من املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك النظر يف إيقاف التعدين األويل   )د(

  ؛مع مراعاة ترتيب أمهية املصادرللزئبق، 
  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق؛  )ه(
  لعالج،)١(أدناه) د (٢٤ ضوء نتائج التحليل املشار إليه يف الفقرة يف، التصدي  )و(

  املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة العامة والصحة البيئية؛
، واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئةجلرد  ا نظمزيادة املعرفة يف جماالت مثل  )ز(

  ."ي واآلثار االقتصادية االجتماعيةوالرصد البيئ
وسوف يؤدي وضع الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب إىل تنفيذ ودعم تنفيذ   

وقد وضعت بالتشاور مع احلكومات وأصحاب املصلحة . ٢٤/٣مقرر جملس إدارة اليونيب 
ينظر إليها على أا وثيقة دينامية سيجري استعراضها وحتديثها يف ضوء اخلريات وس. اآلخرين

  .املكتسبة من تطبيقها

   اليونيبلدىهدف الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق   -  ١
يتمثل اهلدف الشامل للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب يف محاية صحة البشر   

ات الزئبق ومركباته من خالل احلد من، وحيثما يكون ممكناً القضاء بصورة والبيئة العاملية من انبعاث
  .ائية على االنبعاثات العاملية من الزئبق الناجم عن استخدامات بشرية يف اهلواء، واملياه واألراضي

وينبغي أن تدعم الشراكة اهلدف الشامل للشراكة من خالل اإلسهام يف حتقيق األهداف التالية   
  :٢٤/٣ من مقرر جملس اإلدارة ١٩سق مع األولويات الواردة يف الفقرة مبا يت

                                                   
  ):د (٢٤ يف الفقرة ٢٤/٣يطلب مقرر جملس إدارة اليونيب   )١(

 التلوث: ، يف مجلة أمور، إىل األعمال اجلارية يف احملافل األخرى بإعداد تقرير يتناولدير التنفيذي أن يقدم، استناداًإىل امل
حتليل املعلومات عن مدى تلوث املواقع، واألخطار على الصحة العامة والصحة البيئية من إطالقات  )د( "يف املواقع

مركبات الزئبق من هذه املواقع، وتقييم اخليارات السليمة بيئياً للتخفيف والتكاليف املرتبطة ا، ومسامهة املواقع امللوثة 
 ." العامليةاإلطالقاتيف 
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Ø  احلد من، وحيثما يكون ممكناً، القضاء على إمدادات الزئبق بالنظر إىل هيكل املصادر وسحب
 .الزئبق من السوق لتحقيق اإلدارة السليمة بيئياً

Ø تعمدة يف اهلواء واملاء احلد من، وحيثما يكون ممكناً القضاء على انبعاثات الزئبق غري امل
 .واألراضي من املصادر االصطناعية

Ø مواصلة احلد من والقضاء على استخدام الزئبق والطلب عليه يف العامل. 

Ø  الترويج الستحداث تكنولوجيات خالية من الزئبق حيثما تتوافر بدائل مالئمة وممكنة
 .اقتصادياً

  :ولتحقيق هذه األهداف، ينبغي االت الشراكة أن
Ø ا مبرحلة انتقالتعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا. 

Ø تقاسم وتبادل املعلومات.  
  اهليكل التنظيمي  - ٢

سوف ييسر اهليكل التنظيمي حتقيق اهلدف الشامل للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى   
  .لةاليونيب وأهداف جماالت الشراكة بطريقة شفافة وشاملة ومرنة وفعا

 أدناه اإلشراف الواسع واالتساق واالجتاه ١وسوف يركز اهليكل التنظيمي الوارد يف الشكل   
وسوف يساعد الشركاء يف تنسيق األهداف والعمل كهيئة للمداوالت بشأن القضايا . والتيسري
  .نيوقد صمم اهليكل ليكون ذا طابع يعتمد عليه ومستدام ويتيح الرصد واالستعراض الفعال. الشاملة
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  أمانة اليونيب
  اإلداريوالدعم

 

   اهليكل التنظيمي- ١الشكل 

  )٢( اليونيب لدىالشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق
  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  
 
  
 
 
 

                                                   
 تعاجل جماالت الشراكة املختلفة قضايا تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق، ٢٠٠٨أبريل /راً من نيساناعتبا  )٢(

 إطالقات ، الزئبق املستخدم يف املنتجاتاملآل، باستخدام الزئبق يف النقل اجلوي وحبوث ،إنتاج الكلور القلوي اخللوي
 . إدارة نفايات الزئبق،الزئبق من احتراق الفحم

  جماالت الشراكة
 تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق •
 إنتاج الكلور القلوي اخللوي باستخدام الزئبق •
 الزئبق يف النقل اجلوي وحبوث املآل •
 الزئبق املستخدم يف املنتجات •
 إطالقات الزئبق من احتراق الفحم  •
 إدارة نفايات الزئبق •

  جماالت حمتملة أخرى
 احلد من اإلمدادات العاملية من الزئبق •
 ختزين الزئبق •
 إطالقات الزئبق من تعدين املعادن غري احلديدية •

ثلي احلكومات ومنظمات التكامل ليونيب من مملشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اتتألف ا
مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ودوائر العلم (االقتصادي اإلقليمية والفئات والقطاعات الرئيسية 

 )والصناعة

الفريق 
االستشاري 

 للشراكة
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  املبادئ التوجيهية التشغيلية  - ٣
تستوعب املبادئ التوجيهية التشغيلية الواردة يف املرفق األول النطاق الواسع من القضايا   

بالزئبق لدى اليونيب حيث حتافظ على املرونة يف االضطالع املتضمنة يف الشراكة العاملية اخلاصة 
وسوف تطبق هذه املبادئ على مجيع . بأنشطة جمال الشراكة بطريقة شفافة يعتمد عليها وشاملة

جوانب الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب مبا يف ذلك الفريق االستشاري املقترح للشراكة 
  .وجماالت الشراكة

   األعمالخطط  - ٤
ويتضمن املرفق الثاين . ٢٤/٣طلبت خطط األعمال مبقتضى مقرر جملس إدارة اليونيب   

  .تفاصيل اخلطط لتوفري التوجيه االت الشراكة
وينبغي أن تتحلى خطط األعمال باملرونة إلتاحة النظر يف توقعات الشركاء اجلدد وضمهم   

ويف حني سيظل اهلدف والغايات إىل حد كبري دون . كما ينبغي استعراض خطط األعمال دورياً. إليها
تغيري مبرور الوقت، سيتعني حتديث األولويات والنطاقات الزمنية بصورة منتظمة يف ضوء التقدم املُحرز 

  .يف التنفيذ، والظروف املتغرية
  تبادل املعلومات  - ٥

وينشر املواد سيتقاسم اليونيب وينشر املعلومات املتعلقة بالقضايا ذات الصلة، ويضع   
  . ويوفر الدعم للشركاء حسب الطلب ملعاجلة املسؤولياتةاإلرشادي

  املوارد املالية  - ٦
وينبغي أن توفر . يتعني توفري املوارد املالية لتشغيل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب  

سات التمويل، واملساعدة أهداف جمال الشراكة وخطط األعمال الوضوح للجهات املاحنة احملتملة ومؤس
يف تعبئة املوارد بطريقة منتظمة ومركزة ومتساوقة لتحقيق أهداف الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى 

  .اليونيب
  التقييم  - ٧

 )٣(تقدم جماالت الشراكة تقارير كل سنتني لليونيب وفقاً الستمارة اإلبالغ لدى اليونيب  
ز للحكومات مبا يف ذلك جملس إدارة اليونيب أو هيئاته الفرعية وسيسر اليونيب إبالغ التقدم املُحر

حسب مقتضى احلال وسوف تشمل عملية اإلبالغ تتبع أنشطة الشراكة ومسامهات الشركاء فضالً عن 
  .تقييم الفعالية وقياس تأثري أنشطة الشراكة على إجناز اهلدف الشامل

ة ذات الصلة بالشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق وسوف تعزز التقارير الكفاءة والفعالية واالستدام  
  .لدى اليونيب

  .وستتوافر التقارير من خالل املوقع الشبكي ألمانة الشراكة  

                                                   
 .االت الشراكةاملتصل به ع اليونيب استمارة اإلبالغ املنتظم والنطاق الزمين سيض  )٣(
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   املرفق األول-اإلطار اجلامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب 
  املبادئ التوجيهية التشغيلية

  .اكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيبتنظم هذه املبادئ التوجيهية عمليات الشر  
  الشراكة  - ١

الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب شراكة طوعية وتعاونية بني أطراف   )أ(
خمتلفة حكومية وغري حكومية ومن القطاعني العام واخلاص، يوافق يف إطارها مجيع املشاركني على 

الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب مبا يتسق وقرار العمل معاً بطريقة منهجية لتحقيق هدف 
وتدعم أهداف النهج االستراتيجي " شراكات عاملية" املعنون ٦٠/٢١٥اجلمعية العامة ألمم املتحدة 

  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية؛
اكة  من خالل جماالت شر)٤(تعمل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب  )ب(

   الصادر عن جملس إدارة اليونيب؛١٩ الفقرة ٢٤/٣تعاجل القضايا ذات األولوية اليت حددها املقرر 
  االشتراك  - ٢

الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب مفتوحة ألي حكومة أو منظمة من   )أ(
املية اخلاصة بالزئبق منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي أو مؤسسة أكادميية تدعم هدف الشراكة الع

  وهي مفتوحة أيضاً ألي كيان أو فرد يوافق على العمل حنو حتقيق هدف الشراكة؛. لدى اليونيب
ويطلق عليه فيما بعد (يسهم كل كيان أو فرد، عندما يصبح مشاركاً يف الشراكة   )ب(

  باملوارد أو اخلربات لوضع أنشطة الشراكة وتنفيذها؛") الشريك"
لكيانات أو األفراد املهتمني، لكي يصبحوا شركاء، تقدمي رسالة إىل يتعني على ا  )ج(

اليونيب تبني تأييدهم للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب، والتزامهم بتحقيق هدفها وتبني 
وينبغي أن . الكيفية اليت سيسهمون ا يف حتقيق هدف الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب

  :رسائل النوايا إىلتقدم 
Head, UNEP Chemicals 

Mercury Programme 
11 - 13, chemin des Anemones CH - 1219 Chatelaines 

Geneva, Switzerland 
Fax: (+41 22) 797 3460 

E - mail: mercury@chemicals.unep.ch 

  .وستعلن رسائل النوايا هذه من خالل املوقع الشبكي ألمانة الشراكة

                                                   
 تعاجل جماالت الشراكة املختلفة قضايا تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق، ٢٠٠٨أبريل /اعتباراً من نيسان  )٤(

الزئبق املستخدم يف املنتجات إنتاج الكلور القلوي اخللوي باستخدام الزئبق يف النقل اجلوي وحبوث اية العمر 
 إطالقات الزئبق من احتراق الفحم إدارة نفايات الزئبق؛

mailto:mercury@chemicals.unep.ch
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  الفريق االستشاري للشراكة  - ٣
 عضواً خلدمة الشراكة ٢٥ينشأ فريق استشاري للشراكة يتألف من عدد يصل إىل   )أ(

  العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب؛
يتألف الفريق االستشاري للشراكة من ممثلي احلكومات ومنظمات التكامل   )ب(

مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ودوائر العلم (االقتصادي اإلقليمية واموعات والقطاعات الرئيسية 
وتشمل عضوية الفريق االستشاري للشراكة مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر ). والصناعة

  اقتصاداا مبرحلة انتقال، وتراعي التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛
ني للعمل كأعضاء يف الفريق االستشاري يدعو املدير التنفيذي لليونيب املمثلني التالي  )ج(
  للشراكة؛

  رؤساء جماالت الشراكة؛  ‘١’
  الشركاء املرشحني من جماالت الشراكة؛  ‘٢’
 املمثلني اآلخرين حسب احلاجة لتحقيق متطلبات التشكيل املشار إليها يف  ‘٣’

 ؛)ب(الفقرة 

س فترة وسيطة يف الفريق وجيوز للمدير التنفيذي أن يدعو ممثلني إضافيني لالشتراك على أسا  
  .االستشاري للشراكة، عندما تنشأ جماالت شراكة جديدة

وجيوز إعادة . خيتار أعضاء الفريق االستشاري للشراكة رئيساً يعمل لفترة عامني  )د(
  انتخاب الرئيس وأن يعمل لفترتني كحد أقصى؛

  دمات األمانة؛ميثل اليونيب حبكم وظيفته يف الفريق االستشاري للشراكة ويوفر خ  )ه(
  :تشمل وظائف ومسؤوليات الفريق االستشاري للشراكة ما يلي  )و(

أن يشجع عمل جماالت الشراكة اليت تتسق واهلدف الشامل واملبادئ   ‘١’
  ملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب؛التوجيهية التشغيلية للشراكة العا

االت أن يستعرض خطط أعمال جماالت الشراكة لكي يقدم مشورته   ‘٢’
العمل بشأن اتساق خطط أعماهلا مع اهلدف الشامل واملبادئ التوجيهية 

  ملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب؛التشغيلية للشراكة العا
  ليونيب عن التقدم الشامل املُحرز؛أن يقدم تقارير للمدير التنفيذي ل  ‘٣’
التعاون تآزر وأن يبلغ عن القضايا اجلامعة والدروس املستفادة مع تعزيز ال  ‘٤’

  فيما بني جماالت الشراكة؛
أن يبلغ عن األنشطة اليت يضطلع ا داخل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق   ‘٥’

  نيب؛لدى اليو
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  االجتماعات  - ٤
  الفريق االستشاري للشراكة  )أ(

جيتمع الفريق االستشاري للشراكة على أساس سنوي على األقل، ويف أي وقت آخر   ‘١’
  روري؛يرى أنه ض

جيوز أن تتم االجتماعات باحلضور الشخصي أو لالجتماعات باملكاملات اهلاتفية أو   ‘٢’
  أي وسيلة أخرى؛

  يعمل الفريق االستشاري للشراكة على أساس توافق اآلراء بني أعضائه؛  ‘٣’
  جيوز حضور املراقبني اجتماعات الفريق االستشاري للشراكة؛  ‘٤’
ومع ذلك ستبذل الشراكة . ني تغطية تكاليف اشتراكهميتوقع من األعضاء واملراقب  ‘٥’

العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب، من خالل أمانتها، جهوداً للحصول على 
التمويل لضمان مشاركة األعضاء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 

  مبرحلة انتقال واملنظمات غري احلكومية؛
  ق االستشاري للشراكة من خالل املوقع الشبكي ألمانة الشراكة؛تتاح تقارير الفري  ‘٦’

  جماالت الشراكة  )ب(
  جيتمع الشركاء على أساس سنوي على األقل، ويف أي وقت آخر يرى أنه ضروري؛  ‘١’
جيوز أن تكون االجتماعات باحلضور الشخصي أو باملكاملات اهلاتفية أو أي وسائل   ‘٢’

  أخرى؛
  ة بتوافق آراء الشركاء فيها؛تعمل جماالت الشراك  ‘٣’
جيوز حضور املراقبني جمال الشراكة بناء على دعوة منه أو دعوة من رئيس جمال   ‘٤’

  الشراكة بشرط عدم وجود اعتراض من أي شريك يشترك يف ذلك االجتماع؛
ومع ذلك ستبذل الشراكة . يتوقع من األعضاء واملراقبني تغطية تكاليف اشتراكهم  ‘٥’

اصة بالزئبق لدى اليونيب، من خالل أمانتها، جهوداً للحصول على العاملية اخل
التمويل لضمان مشاركة األعضاء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 

  مبرحلة انتقال واملنظمات غري احلكومية؛
يعني كل جمال من جماالت الشراكة رئيساً يعمل لفترة عامني، وجيوز إعادة انتخاب   ‘٦’

  رئيس؛ال
  تعديل املبادئ التوجيهية التشغيلية  - ٥

جيوز ألي شريك أن يقترح إجراء تغيريات يف املبادئ التوجيهية اليت سبق اعتمادها   )أ(
وينبغي للشركاء الذين يقترحون هذا التعديل تقدمي توضيح كتايب بشأن التعديل املقترح إىل . للشراكة
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بالتعديالت على املبادئ التوجيهية التشغيلية إىل أمانة وستقدم املقترحات اخلاصة . أمانة الشراكة
  .الشراكة اليت تقوم باستعراضها وتقدميها إىل الفريق االستشاري للشراكة للنظر

  األدوار واملسؤوليات  - ٦
تتساوق األدوار واملسؤوليات يف مجيع جماالت الشراكة وتتسق مع هدف الشراكة   )أ(

  .يونيب مع االعتراف باإلسهامات الفريدة ملختلف الشركاءالعاملية اخلاصة بالزئبق لدى ال
  دور الشركاء

  :يقوم الشركاء يف جماالت الشراكة مبا يلي ضمن مجلة أمور  )ب(
الشروع يف األنشطة يف إطار جمال الشراكة وتنفيذها باالشتراك مع   ‘١’

  الشركاء اآلخرين إذا اقتضى األمر؛
 يتبعوا بشأن الشراكة العاملية اخلاصة تقاسم املعلومات يف املنظمة اليت  ‘٢’

  بالزئبق لدى اليونيب وجماالت الشراكة؛
إبالغ رؤساء الشراكة عن أنشطتهم يف إطار جماالت الشراكة من حيث ما   ‘٣’

حترزه من تقدم وما حتققه من نتائج بطريقة حسنة التوقيت مما ميكن من 
دم وتقييم نتائج استخدامه يف رصد واستعراض ما حترزه الشراكة من تق

  الشراكة يف ضوء األهداف املتفق عليها؛
اتباع األسلوب االستباقي يف حتديد األنشطة اإلضافية واالستراتيجيات   ‘٤’

  واملوارد مما يسهم يف حتقيق أهداف الشراكة؛
  املوافقة على رئيس لكل جمال من جماالت الشراكة؛  ‘٥’
الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق العمل بنشاط يف تعبئة األموال نيابة عن   ‘٦’

  لدى اليونيب؛
  توفري التوجيه واملساعدة التقنية االت الشراكة؛  ‘٧’
املساعدة يف اجتذاب شركاء جدد للمشاركة يف الشراكة العاملية اخلاصة   ‘٨’

  بالزئبق لدى اليونيب حسب مقتضى احلال؛
  دور رؤساء جماالت الشراكة

  :االت الشراكة ما يلييتوىل رئيس كل جمال من جم  )ج(
  ؛عقد ورئاسة اجتماعات ختطيط األعمال وغريها من االجتماعات  ‘١’
  تيسري عملية وضع خطط األعمال؛  ‘٢’
تشجيع املدخالت وتقاسم املعلومات واالستراتيجيات فيما بني خمتلف   ‘٣’

  الشركاء يف جمال الشراكة؛
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قدمي التقارير عن التقدم تقاسم ونشر املعلومات بصورة منتظمة مبا يف ذلك ت  ‘٤’
املُحرز والدروس املستفادة وأفضل املمارسات لليونيب للنشر العام األوسع 

  نطاقاً؛
  العمل كممثل ال الشراكة الذي يرأس يف الفريق االستشاري للشراكة؛  ‘٥’
  تقدمي تقارير لليونيب نيابة عن جمال الشراكة؛  ‘٦’

  دور اليونيب
  :وافر املوارد ما يلييتوىل اليونيب رهناً بت  )د(

  توفري الدعم اإلداري وخدمات األمانة؛  ‘١’
تيسري عملية اإلبالغ اليت تقوم ا الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى   ‘٢’

اليونيب للحكومات مبا يف ذلك، وحسب مقتضى احلال، جملس اإلدارة أو 
  اهليئات الفرعية التابعة له؛

 تعبئة األموال نيابة عن الشراكة العاملية اخلاصة اتباع األسلوب االستباقي يف  ‘٣’
  بالزئبق لدى اليونيب؛

  توفري التوجيه واملساعدة التقنية االت الشراكة؛  ‘٤’
املساعدة يف اجتذاب شركاء جدد للمشاركة يف الشراكة العاملية اخلاصة   ‘٥’

  بالزئبق لدى اليونيب حسب مقتضى احلال؛
  لفريق االستشاري للشراكة؛العمل، حبكم وظيفته، يف ا  ‘٦’

أعاله، الدعم التايل ألنشطة تبادل ) د(يقدم اليونيب، ضمن دوره الوارد يف   )ه(
  :املعلومات

  نشر املعلومات على الشركاء فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة؛  ‘١’
تشغيل ومتابعة املوقع الشبكي لتوفري احلصول بسهولة على املعلومات   ‘٢’

  وارد؛وأنشطة الشركاء وامل
  االحتفاظ بقائمة جهات االتصال؛  ‘٣’
  املساعدة يف مجع املعلومات املالئمة للبلدان؛  ‘٤’
إعداد ونشر مواد التوعية العامة عن الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى   ‘٥’

  اليونيب؛
إعداد ونشر املواد التقنية خلدمة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا   ‘٦’

  حلة انتقال؛مبر
  إعداد تقارير االجتماعات وغري ذلك من املواد اليت تتاح بصورة عامة؛  ‘٧’
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   املرفق الثاين-اإلطار اجلامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب 

  تصميم خطة األعمال
  ) كلمة٢٥٠حبد أقصى قدره (موجز القضية   -أوالً 

هلذه القضية يف السياق الشامل للشراكة العاملية اخلاصة يربز املوجز أسباب األمهية اليت تسند   
  .ويزود القارئ ببعض املعلومات املتعلقة ذه القضية. بالزئبق لدى اليونيب

  هدف جمال الشراكة  -ثانياً 
وينبغي أن تكون األهداف . ينبغي أن يعكس اهلدف النتائج املنشودة من جمال الشراكة  

و حتقيق الغاية وواقعية مع ربطها يف نفس الوقت بوضوح باهلدف واضحة وقابلة للقياس وموجهة حن
وسوف تسهم األهداف يف حتقيق نتائج ملموسة . الطموح للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب

  .بطريقة منهجية
  ويةالتدابري ذات األول  -ثالثاً 

اقتراح ثالثة إىل مخسة تدابري  (حيدد هذا القسم األنشطة ذات األولوية الرئيسية ال الشراكة  
  .وينبغي ربط التدابري ذات األولوية ال الشراكة باهلدف). حتظى باألولوية

  جهود الشركاء ونطاقها الزمين  -رابعاً 
حيدد هذا القسم اإلسهامات الرئيسية للشركاء يف كل تدبري من التدابري ذات األولوية مبا يف   

  :والتعاونيةذلك اجلهود اجلامعة والثنائية 
 .ربط اجلهود دف أو أهداف جمال الشراكة §
واملعامل البارزة .تقدمي أوصاف حمددة موجزة مقترنة بالتكاليف واألطر الزمنية والغايات، §

 .حسب مقتضى احلال والتوافر
 .تقدمي معلومات االتصال بشأن مجيع اجلهود §

  الفرص  -خامساً 
خرى اليت تنطوي على أمهية حمتملة ال الشراكة من يشري هذا القسم إىل املفاهيم واألفكار األ  

ويتيح ذلك . حيث حتقيق أهداف جمال الشراكة وإن كان ال جيري متابعتها ضمن اإلطار الزمين احلايل
للشركاء االتصال مع بعضهم اآلخر بشأن اجلهود املهمة خلطط األعمال املقبلة وقد تثري اهتمام شركاء 

  .جدد، وتعزز الشفافية
  .نبغي ربط الفرص بوضوح بأهداف جمال الشراكة ووصفها بأا حمتملةوي  
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  التقييم  -سادساً 
  املشترك بني مجيع جماالت الشراكة

تقدم جماالت الشراكة تقارير كل سنتني لليونيب وفقاً الستمارة اإلبالغ اليت يضعها   
لشركاء فضالً عن تقييم  وسوف تشمل عملية اإلبالغ تتبع أنشطة الشراكة وإسهامات ا)٥(.اليونيب

  .الفعالية وقياس تأثريات أنشطة الشراكة على حتقيق اهلدف الشامل
  :وتقوم جماالت الشراكة يف هذا القسم مبا يلي

 .حتديد مؤشرات التقدم يف حتقيق هدف أو أهداف جمال الشراكة §
 .وصف الطريقة اليت سيستخدمها جمال الشراكة لقياس األداء، وإعداد التقارير §

  تعبئة املوارد  -عاً ساب
متثل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب وما يرتبط ا من خطط أعمال جماالت   

وينبغي أن توفر أهداف جماالت . الشراكة وسيلة لتعبئة املوارد بطريقة منهجية ومركزة ومتساوقة
فإذا كان الشركاء . ويلالشراكة وخطط األعمال الوضوح للجهات املاحنة احملتملة ومؤسسات التم

  .يرغبون يف توفري التمويل ملشاريع معينة، ينبغي بيان التفاصيل يف هذا القسم لكي ينظر فيها الشركاء
  .وحيث الشركاء على اإلسهام مالياً فضالً عن تقدمي املساعدة العينية  
ا يتسق مع وسوف يضع الشركاء مبادرات نوعية ويعملون مع غري الشركاء ملتابعة املشاريع مب  

ومن املأمون أن تعمل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب كأداة لتعبئة . أهداف الشراكة
  .التمويل للمشاريع االستراتيجية الكبرية

. وحيث الشركاء على تقدمي طلبات التمويل جلهات التمويل ذات الصلة واملنظمات اإلقليمية  
البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال طلبات التمويل إىل اليونيب يف وميكن أن تقدم البلدان النامية و

Overview/mercury/ch.unep.chem.www-انظر (إطار برنامج املنح الصغرية املعنية بالزئبق لدى اليونيب 

htm.priorities-&( . ويقف اليونيب والوكاالت املنفذة الشريكة على أهبة االستعداد ملساعدة البلدان
أنظر ) (SAICM(على وضع مقترحاا ملعاجلة قضايا الزئبق يف إطار برنامج البداية السريعة 

htm.qsp/saicm/ch.unep.chem.www(.  
  عملية ختطيط األعمال  -ثامناً 

وسوف تقوم الشراكات بتقييم . حتدد عملية وضع واستعراض خطط األعمال يف هذا القسم  
  .اجلهود واختبار االجتاهات واإلنتاجية للسري قدماً وسيجري تعديل التخطيط وفقاً لذلك

                                                   
 سيضع اليونيب استمارة اإلبالغ املنتظم والنطاق الزمين االت الشراكة  )٥(
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  الوصالت  -تاسعاً 
هذه األنشطة ذات الصلة وينبغي إدراج . من املفهوم أن الشراكات تضطلع بأعمال مشتركة  

  :يف هذا القسم مبا يف ذلك
 األنشطة املشتركة الداخلة يف جهود الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى اليونيب §
 اجلهود اخلارجية يف الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق §

  الشركاء  - عاشراً
رؤساء الشراكة وأية كما أنه حيدد . يدرج يف هذا القسم الشركاء وجهات االتصال الرئيسية  

 .معلومات أخرى ذات صلة

______________ 


