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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد
صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
الدورة السابعة
البحر ادليت ،األردن01-01 ،آذار/مارس 6102
*
البند ( 6ب) من جدول األعمال ادلؤقت
المسائل التنظيمية :تنظيم العمل

مذكرة سيناريو للدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك عالمي
ملزم قانوناً بشأن الزئبق
مذكرة من الرئيس
 - 0حتدد مذكرة السيناريو احلالية ،اليت قمت بإعدادىا بالتشاور مع ادلكتب ،خططنا وتطلعاتنا العامة
للدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ادلعنية بالتحضَت لالجتماع األول دلؤدتر األطراف يف اتفاقية
ميناماتا بشأن الزئبق .والغرض من ىذه ادلذكرة ىو مساعدة األطراف وغَتىا من ادلشاركُت يف اإلعداد للدورة
على حنو يتيح لنا إمكانية التوصل إىل خادتة ناجحة ،واختاذ اخلطوات الرئيسية التالية يف اإلعداد لالجتماع األول
دلؤدتر األطراف.
 - 6وسوف تنظر اللجنة ،يف دورهتا السابعة ،يف القضايا احملالة إليها من دورهتا السادسة وستواصل النظر يف
القضايا الواردة يف القرار ادلتعلق بالًتتيبات يف الفًتة االنتقالية اليت وافق عليها مؤدتر ادلفوضُت ادلعقود يف
كوماموتو ،اليابان ،يف يومي  01و 00تشرين األول/أكتوبر .6102
الهدف من الدورة السابعة
 - 2هتدف الدورة السابعة إىل مواصلة اإلعداد لبدء نفاذ االتفاقية وإحراز تقدم ملحوظ حنو االجتماع األول
دلؤدتر األطراف ،وخووصاً من خالل التوصل إىل اتفاق حول عدد من القضايا اليت سيتعُت على مؤدتر األطراف
أن يتخذ بوددىا قرارات يف اجتماعو األول .وباإلضافة إىل ذلك ،آمل أن نتمكن من إحراز ادلزيد من التقدم
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على صعيد القضايا السياساتية األكثر صعوبة وتفويال حىت يتسٌت تقدميها إىل االجتماع األول دلؤدتر األطراف
للنظر فيها.
توقيت الدورة السابعة وشكلها
 - 4ونظراً لعدد القضايا اليت يتعُت التودي ذلا قبل االجتماع األول دلؤدتر األطراف ،فقد تقرر أن تكون
الدورة السابعة اجتماعاً دلدة ستة أيام .ستفتتح الدورة السابعة يف الساعة  01/11من صباح اخلمي 01 ،
آذار/مارس  ،6102وختتت يف الساعة  04/11مساء الثالثاء 01 ،آذار/مارس  .6102ونعتزم العمل يف
جلستُت عامتُت كل يوم ،ونتوقع أن يتيح لنا ذلك وقتاً كافياً للمناقشات يف اجللسات العامة .ونعتقد أنو ال يلزم
عقد جلسات عامة مسائية يف ىذه الدورة.
 - 1وانطالقاً من األحداث الناجحة اليت نظمت أثناء الدورة السادسة ،فقد وافقت على ضرورة أن تتاح
فرص لتنظي عدد زلدود من األحداث اجلانبية أثناء اسًتاحات الغداء ،ميكن أن يت فيها من خالل العروض
وتقاس ادلعلومات ،إبراز اجلهود ادلبذولة حنو التوديق وحنو التبكَت يف التنفيذ .وأشجعك  ،ودون حتويل االنتباه
عن ادلفاوضات ،على ادلشاركة ما أمكن يف األحداث اجلانبية ،إذ أهنا تعك معلومات مهمة لنا مجيعاً يف
مسَتتنا حنو بدء نفاذ االتفاقية.
 - 2ويطلب إىل ادلندوبُت استغالل يوم األربعاء 5 ،آذار/مارس  ،6102يف عقد ادلشاورات اإلقليمية
وادلناقشات األقاليمية ادلمكنة استعداداً الفتتاح الدورة يوم اخلمي  01 ،آذار/مارس  .6102وسوف يت توفَت
ما يلزم من غرف االجتماعات إلجراء ىذه ادلناقشات وادلشاورات.
التقدم المحرز في الدورة السادسة ،والمقررات المتخذة في مؤتمر المفوضين
 - 3دتكنا يف دورتنا السادسة من إحراز تقدم يف عدد من اجملاالت ،حيث اعتمدنا استمارات مناسبة
الستعماذلا يف إطار ادلادة  2من االتفاقية فيما يتعلق مبوادر إمدادات الزئبق وجتارهتا ،ويف إطار ادلادة  2بشأن
اإلعفاءات ادلتاحة لألطراف بناء على الطلب .وأجرينا مناقشات أولية حول قضايا أخرى مبا يف ذلك اإلبالغ،
وكذلك بشأن النظام الداخلي والقواعد ادلالية دلؤدتر األطراف .وىناك قضايا معينة اتفقنا على استئناف مناقشتها
من حيث انتهينا يف هناية الدورة السادسة .وبالنسبة لقضايا أخرى طلبنا من األمانة أن تعد وثائق إضافية للنظر
فيها يف الدورة السابعة ،وبعض من ىذه تستند على اإلفادات ادلقدمة من احلكومات وادلنظمات ذات الولة.
وأتقدم بالشكر ألولئك الذين قدموا تلك اإلفادات ،ونرحب مبواصلة النظر يف ىذه القضايا .وأخَتاً أود أن أشَت
إىل التقدم احملرز يف القضايا ادلالية يف الدورة السادسة ،ويف األعمال األخرى اليت مت االضطالع هبا يف فًتة ما بُت
الدورات .وأود أن أغتن ىذه الفرصة ألزجى الشكر للرئيسُت ادلشاركُت لعملية ما بُت الدورات على التزامهما
وعملهما الدؤوب والذي أدى إىل إتاحة مواد إضافية للمناقشة يف دورتنا السابعة.
 - 4وأود أن أذكر بأننا يف مؤدتر ادلفوضُت ،اعتمدنا االتفاقية ،مما أتاح إمكانية فتح باب التوقيع عليها،
لي ىذا فحسب ،بل اعتمدنا عدداً من القرارات اليت ستوجو عملنا خالل الفًتة االنتقالية ،مبا يف ذلك يف
إقامة عالقات عمل مع ادلنظمات األخرى .ونسًتشد يف عملنا بالقرار ادلتعلق بالًتتيبات االنتقالية والذي سوف
يشكل جوىر عملنا خالل الدورة السابعة .وأنا على ثقة من أننا سوف نتمكن من معاجلة ىذه القضايا بطريقة
منسقة.
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التحضير للدورة السابعة
 - 5أود أن أؤكد ،كدأيب يف الدورات السابقة للجنة ،على ضرورة أن تقوم الوفود بالتحضَت الكايف للدورة
السابعة .وسيكون معروضاً علينا عدد ضخ من الوثائق اليت تغطي مجلة أمور منها ادلسائل اإلدارية ادلتعلقة
بتسيَت مؤدتر األطراف وماليتو يف ادلستقبل ،والقضايا التشغيلية ادلتعلقة بأنشطة االتفاقية ،والقضايا التقنية ادلتعلقة
باألنشطة الوطنية يف إطار االتفاقية وقضايا السياسات العامة من قبيل التمويل يف الفًتة اليت تعقب بدء نفاذ
االتفاقية.
 - 01وأشجع مجيع األطراف بقوة على احلضور إىل الدورة السابعة بفه واضح لتلك القضايا اليت ينبغي أن
تشمل أيضاً فهماً لألجزاء ذات الولة من نووص االتفاقية واالحتياجات القطرية احملددة على الوعيد الوطٍت
ذلياكل وعمليات معينة فضالً عن فه دقيق جلميع وثائق االجتماع وزلتواىا  .كما أن ادلناقشات يف
االجتماعات اإلقليمية قبل الدورة من شأهنا أن تساعد إىل حد ما يف ىذه التحضَتات.
 - 00وأتوقع أن يكون مبقدورنا أن نأخذ بعُت االعتبار ،ما كان مناسباً ،األمثلة واذلياكل ادلوجودة ضمن
االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف اجلاري تشغيلها حالياً يف رلموعة ادلواد الكيميائية والنفايات مع مالحظة
ومراعاة ادلقتضيات ادلعينة التفاقية ميناماتا .وأنا أدرك ادلسامهات والتعاون الوثيق بُت األمانة ادلؤقتة مع أمانة
اتفاقية بازل بشأن التحك يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،واتفاقية روتردام ادلتعلقة بتطبيق
إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن عل على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية،
واتفاقية استكهومل بشأن ادللوثات العضوية الثابتة يف إعداد الوثائق لنا للنظر فيها.
 - 06وقد دعيت منظمات أخرى أيضاً لإلسهام يف ىذه الوثائق حيثما كان مناسباً ،وعلى وجو اخلووص
منظمة الوحة العادلية وأمانة مرفق البيئة العادلية .ولذا فإنٍت آمل ،فيما يتعلق بالكثَت من ىذه القضايا ،من أن
نتمكن من إحراز تقدم طيب يف رلاالت كثَتة .وأشَت ىنا للتقدم الذي أحرزناه إبان دورتنا السادسة يف
االجراءات واألشكال ادلطلوبة لبدء نفاذ االتفاقية حىت تتمكن األطراف من تنفيذ متطلبات االتفاقية.
 - 02ويف بعض اجملاالت ،تقوم ادلناقشات على أساس اإلسهامات اإلضافية ادلقدمة من األطراف عقب
الدورة السادسة ،وأنا أدتٌت أن يتسٌت يل السماح بوضع مقًتحات أكثر تفويالً .وىناك وثائق أخرى ذات وظيفة
إبالغيو ،وقد ال حتتاج اللجنة إىل أكثر من أن حتيط علماً بالتقدم احملرز حىت اآلن.
 - 04وسنحتاج خللق توازن يف الوقت ادلتاح لعملنا بُت ادلناقشات يف اجللسات العامة ،إلتاحة الفرصة
لتجميع كافة اآلراء ،وتناول األعمال األكثر تفويالً يف األفرقة األصغر الستكشاف بعض القضايا مبزيد من
التعمق .وسيلزم إجراء كال النوعُت من ادلناقشات قبل أن نتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء.
 - 01وأشجعك بقوة على إجراء ادلشاورات الالزمة على الوعيدين الوطٍت واإلقليمي ،قبل االجتماع وأثناءه،
وأيضاً على اغتنام أي فرصة للتشاور مع ما ترونو ضرورياً من ادلناطق والوفود األخرى .ومن شأن اإلعداد اجليد
للدورة أن ميكننا من حتقيق قدر أكرب من التقدم .ونظراً إىل أن ىذه الدورة رمبا تكون األخَتة للجنة التفاوض
احلكومية الدولية ،من األمهية البالغة مبكان أن حنس أكرب عدد ممكن من القضايا من أجل إحالتها إىل مؤدتر
األطراف يف اجتماعو األول .ولقد أحرزنا تقدماً طيباً يف الدورة السادسة ،ومع ذلك يظل ىناك عدد من القضايا
غَت احملسومة يف ىذه ادلرحلة .واعتزم أن أحيل أكرب قدر ممكن من ادلقًتحات ادلفولة اليت توصلت فيها اللجنة
إىل توافق يف اآلراء ،إىل اجتماعو األول دلؤدتر األطراف العتمادىا رمسياً .وأدرك أنو يف بعض رلاالت العمل،
وعلى وجو اخلووص يف رلال التوجيهات لألطراف بشأن ادلادة  4من االتفاقية ادلتولة باالنبعاثات ،وادلقًتحات
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ادلتعلقة بالربنامج الدويل لدع بناء القدرات وادلساعدة التقنية ادلوضوع مبوجب ادلادة  ،02سوف ننظر يف مواد
للمرة األوىل وأشجعك كذلك على االنتباه بوفة خاصة للوثائق ادلتولة هبذه القضايا أثناء حتضَتاتك ذلذه
الدورة.
 - 02وكما ىو احلال دائماً ،أشجعك على أن تضعوا يف اعتبارك ادلعلومات الغزيرة والوثائق األخرى
اليت أتيحت لك قبل عملية التفاوض وأثناءىا .وستقوم األمانة ،كما درجت يف الدورات السابقة ،بتقدمي
عرض عام مستكمل لتلك ادلعلومات مع إشارات لطريقة ارتباطها بالقضايا األساسية (أنظر
 .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/INF/2وأشجعك أيضاً على اإلحاطة اجليدة بالوثائق اإلعالمية األخرى اليت
ستتيحها األمانة ،واليت تعترب بدروىا ذات أمهية بالغة لعملنا.
/2

تنظيم عمل الدورة السابعة
 - 03وأثناء الدورة السابعة ،يكون لدينا ستة أيام إلجناز عملنا .وبينما يعطينا ىذا عملياً  22ساعة
للجلسات العامة ،أالحظ أن قدراً معيناً من الوقت سيستغرق يف ادلسائل التنظيمية واإلدارية ،وخووصاً يف
اليومُت األول واألخَت من الدورة .وسيتعُت علينا أن تتس بقدر عال من الكفاءة يف مناقشاتنا حىت نكفل
استغالل الوقت الضيق ادلتاح بالوجو األمثل .وذلذا فإنٍت أشجع ادلندوبُت على اإلقبال على الدورة بقدر من
ادلرونة وبالًتكيز على القضايا الرئيسية بدالً من االنغماس يف تعقيدات الوياغة.
 - 04وأثناء الدورة السابعة ،أود أن نركز على العمل ادلتبقي لنا قبل بدء نفاذ االتفاقية وقبل االجتماع األول
دلؤدتر األطراف .وال بد لنا من أن نعمل بتعاون وبفعالية حيت نضاعف فرص ادلناقشة وإحراز أكرب قدر ممكن من
التقدم يف حدود الوقت ادلتاح.
 - 05وبغية استغالل وقتنا بأقوى قدر من الفعالية ،فإنٍت آمل أن نتمكن من التعامل بكفاءة مع عناصر
جدول األعمال اليت تتناول تنظي العمل والبيانات العامة .ولذا فإنٍت أشجع على أن تقدم ادلالحظات بالقدر
ادلمكن ،على أساس إقليمي ولي من قِبل فرادى احلكومات وغَتىا من ادلشاركُت .وأرحب بأي مالحظات
افتتاحية تسلط الضوء على التقدم احملرز منذ مؤدتر ادلفوضُت .ومرة أخرى كسباً للوقت ،أشجع على تقدمي
البيانات الوطنية ،وبيانات ادلشاركُت اآلخرين إىل األمانة ،حىت تقوم بتحميلها على الشبكة الداخلية .وسيمكننا
ىذا النهج من االنتقال بسرعة إىل عملنا اجلوىري.
استخدام أفرقة أصغر
 - 61ولكفالة إحراز تقدم يف مفاوضاتنا ،قد يكون من الضروري إحالة بعض القضايا إىل أفرقة أصغر من
أجل النظر فيها مبزيد من التفويل .ومع ذلك ،فإنٍت آمل أن يكون استخدام ىذه األفرقة يف أضيف نطاق ممكن
وحل أكرب قدر ممكن من ىذه القضايا يف اجللسات العامة .وآمل على وجو اخلووص أن تت تسوية أي مسائل
سياسات عامة بشأن أي قضايا يف اجللسات العامة مث بعدىا ميكننا أن نستفيد من استخدام األفرقة األصغر من
ادلمثلُت احلكوميُت حىت نكفل تضمُت خيارات السياسات العامة ادلتخذة يف اجملموعات األكرب تضميناً دقيقاً.
وبالطبع ،ستعرض نتائج مداوالت األفرقة الوغَتة على اللجنة للنظر فيها يف جلساهتا العامة.
 - 60وندرك دتاماً ،ادلكتب وشخوي ،التحديات اليت تواجهها وفود كثَتة يف تغطية طائفة واسعة من
ادلناقشات ادلتزامنة ،وسوف نسعى للحد من عدد األفرقة اليت تعمل بوورة متزامنة .وسوف تتخذ القرارات بشأن

4

UNEP/(DTIE)/Hg/INC.7/2

األفرقة الالزمة وأوقات اجتماعاهتا بالتشاور مع ادلكتب ،ولكن اختاذ ىذه القرارات ،يف النهاية ،يت أثناء سَت
العمل خالل الدورة.
 - 66وقد عملت مع ادلكتب طوال فًتة ما بُت الدورات يف التحضَت للدورة السابعة ،مبا يف ذلك عرب وسائل
االجتماعات اذلاتفية واالجتماعات العادية ،وسيتواصل ىذا التنسيق الوثيق قبل الدورة وأثناءىا .ونأمل أن تتيح
الدورة السابعة فرصة إلحراز تقدم ملموس يف اجملاالت ذات األمهية احلامسة لألطراف يف رلرى تنفيذىا لالتفاقية.
النتائج المتوخاة من الدورة السابعة
 - 62تتمثل النتائج ادلتوخاة من الدورة السابعة يف التوصل إىل اتفاق بشأن عدد من القضايا اليت جيب
حسمها قبل بدء نفاذ االتفاقية أو جيب أن يعتمدىا مؤدتر األطراف يف اجتماعو األول .وأذكرك بأنو بالنظر إىل
أن ىذه الدورة قد تكون الدورة األخَتة للجنة التفاوض احلكومية الدولية ،جيب علينا أن نلتزم بإكمال أكرب عدد
ممكن من القضايا حيت يتسٌت دلؤدتر األطراف أن يكمل عملة بوورة فعالة .وينبغي علينا ،ما كان مناسباً ،أن
ننظر يف اعتماد مواد ،على أساس مؤقت ،على وجو اخلووص مواد توجيهية مت التوصل فيها إىل توافق يف اآلراء.
وسيسمح اعتماد مثل ىذه ادلواد لألطراف من االستفادة من ىذه التوجيهات ادلتفق عليها أثناء الفًتة بُت بدء
النفاذ واالجتماع األول دلؤدتر األطراف بثقة وتقدير لوضعها.
 - 64وحنن ،ادلكتب وشخوي ،على ثقة من أن اللجنة سوف حتقق اذلدف الذي حددناه ألنفسنا من
حيث التحضَت لالجتماع األول دلؤدتر األطراف ،ومن أن نتمكن أيضاً ،يف دورتنا السابعة ،من حس الكثَت من
القضايا العالقة ومن إعداد رلموعة قوية من التوصيات وادلقًتحات للمضي إىل األمام .وإذا عاجلنا ادلهمة بروح
ادلرونة والتعاون والعمل اجلاد فسيكون ذلك اذلدف قابالً للتحقيق.
 - 61ويف اخلتام ،أحث مجيع ادلندوبُت على هتيئة أنفسه حىت نتمكن من إكمال عملنا بذات الروح .وإنٍت
أتطلع إىل العمل معك مجيعاً مرة أخرى يف االجتماع السابع للجنة يف آذار/مارس .6102
فَتناندو لوغري
الرئي
___________
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