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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلاالستثنائية الدورة 
  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة

 ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ اي أندونيس،بايل
  * من جدول األعمال املؤقت٤بند ال

البيئة يف : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة
 فاالنظام املتعدد األطر

  تقرير مرحلي عن الزئبق

  تقرير املدير التنفيذي

  موجز
مقرر اختذه  هذا التقرير معلومات حديثة عن التقدم احملرز بشأن الزئبق، وذلك مبوجب يعرض
.  ثالثا٢٥/٥ًبيئي الوزاري العاملي يف دورته اخلامسة والعشرين هو املقرر املنتدى ال/جملس اإلدارة

ويتضمن التقرير نتائج اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية املخصص الذي عقد يف بانكوك يف الفترة 
، ومعلومات عن التقدم احملرز يف إطار الشراكة العاملية ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩من 
  .ن الزئبقبشأ
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  معلومات أساسية  - أوالً
 بشأن إدارة املواد الكيميائية، ٢٥/٥اعتمد جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين املقرر   - ١

 صك وضع يف املتمثل الدويل العمل مواصلةواتفق الس مبوجب هذه املقرر على . مبا يف ذلك الزئبق
 من للحد مؤقتة أنشطة وكذلك وطوعية قانونياً ملزمة وجاً يتضمن قد الزئبق، بشأن قانونياً ملزم

  .والبيئة البشر صحة دد اليت املخاطر

  اًاألعمال التحضريية لعقد املناقشات بشأن صك ملزم قانوني  - ثانياً
 عقد طلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي ، ثالثا٢٥/٥ً من املقرر ٣٢مبقتضى الفقرة   - ٢

 لعمل  من أجل التحضري٢٠٠٩ عام من األول النصف  يفالعضوية مفتوح خمصص ملعا فريقاجتماع ل
  .ا التفاوضية وجدول أعماهلا وتنظيمهاأولويا ملناقشة وخاصة الدولية، احلكومية التفاوض جلنة

 يف مركز ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣ إىل ١٩واجتمع هذا الفريق العامل يف الفترة من   - ٣
تكامل ل حكومة ومنظمة واحدة ل١٠١ ر االجتماع ممثلون لـذوح. املتحدة ببانكوكمؤمترات األمم 

  .ة وعدد من املنظمات غري احلكوميةي منظمات حكومية دول٦االقتصادي و
واتفق . وشكل االجتماع فرصة لإلعداد لبداية سرية للمفاوضات بشأن الصك امللزم قانونياً  - ٤

مل الذي ستضطلع به األمانة جنة، وعلى العلعرض على ال ييالفريق العامل على صياغة نظام داخل
 للدورة األوىل للجنة، مبا يف ذلك وضع اخليارات بشأن هيكل الصك وتوصيفات للخيارات اًحتضري

  .بشأن األحكام املوضوعية
 يف اجللسات اإلعالمية حول اإلمدادات من الزئبق وختزينه، وتعدين وشارك املمثلون أيضاً  - ٥

وسوف تزود جلنة التفاوض احلكومية .  على نطاق ضيق، والزئبق يف املنتجات والنفاياتالذهب احلريف
يونيه / حزيران١١ إىل ٧الدولية باملعلومات يف دورا األوىل اليت ستعقد باستكهومل يف الفترة من 

  . باملعلومات اليت قُدمت يف هذه اجللسات٢٠١٠
 يف املوقع الشبكي )UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/10( وميكن االطالع على تقرير االجتماع  - ٦

  .www.chem.unep.ch/mercury/OEWG/Meeting.htm: لربنامج الزئبق على العنوان التايل
لتفاوض احلكومية وسوف تستمر عملية املفاوضات بشأن الزئبق طيلة مخس دورات للجنة ا  - ٧

إدارة برنامج األمم  لسوستعقد الدورة األخرية قبيل الدورة العادية السابعة والعشرين . الدولية
وعلى إثر هذه الدورات ويف وقت . ٢٠١٣فرباير / يف شباطالعاملي الوزاري البيئي املنتدى/املتحدة للبيئة

وتضع التقديرات . ه نص االتفاق للتوقيع سوف يعقد مؤمتر ديبلوماسي يفتح في٢٠١٣الحق من عام 
 دوالر حبسب ١ ١٠٠  ٠٠٠ إىل ١ ٠٥٠ ٠٠٠احلالية تكاليف كل دورة من هذه الدورات يف حدود 

وبذلك تصل التكاليف اإلمجالية املقدرة لدورات اللجنة اخلمس . مكان انعقاد الدورات ومقرها
وستتم تغطية هذه التكاليف بتربعات مالية أو عينية .  مليون دوالر٦,٥وللمؤمتر الديبلوماسي إىل حنو 

وباإلضافة إىل . تقدمها احلكومات، مبا يف ذلك احلكومات اليت تقدمت بعروض الستضافة الدورات
هذه التكاليف، سوف تتكبد تكاليف أخرى تتعلق مبوظفي األمانة وسفر املوظفني، واملساعدة يف إعداد 

وتقدر .  االتصال، واجتماع املكتب واالجتماعات التحضريية اإلقليميةالوثائق، واالتصاالت، وأنشطة
  .٢٠١٣ - ٢٠١٠ ماليني دوالر بالنسبة للفترة ٦هذه التكاليف اإلضافية بنحو 

http://www.chem.unep.ch/mercury/OEWG/Meeting.htm
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 البلدان دعم إىل املدير التنفيذي أن ي ثالثا٢٥/٥ً من مقرره ٣٣وطلب جملس اإلدارة يف الفقرة   - ٨
 العامل الفريق عمل يف فعالة بصورة للمشاركة انتقال مبرحلة صاداااقت متر اليت والبلدان النامية

 على عقد مشاورات وجيري العمل حالياً. الدولية احلكومية التفاوض وجلنة العضوية املفتوح املخصص
  .إقليمية خمتلفة لتزويد احلكومات مبثل هذا الدعم من أجل التحضري للمفاوضات

  الزئبقالشراكة العاملية بشأن   - ثالثاً
، وأعطيت هذه الشراكات صبغة ٢٠٠٥استهل جملس اإلدارة الشراكات بشأن الزئبق يف عام   - ٩

 محايةوحدد هذا اإلطار هدف الشراكة يف .  بعد تطوير اإلطار الشامل للشراكة٢٠٠٨رمسية يف عام 
، والقضاء ممكن حد أقل إىل الزئبق إطالق خبفض ومركباته الزئبق إطالق من العاملية والبيئة البشر صحة

 واملاء اهلواء يف البشرية املصادر من العامل نطاق على الزئبق إطالق على، املطاف اية يفو أمكن إن
  .واألرض

  : سبعة جماالت للشراكة مت حتديدها وهي تشملومثة حالياً  - ١٠
  إدارة الزئبق يف تعدين الذهب احلريف على نطاق ضيق؛  )أ(
   الفحم؛قاجم عن احتراالتحكم يف الزئبق الن  )ب(
   قطاع إنتاج الكلور والقلويات؛ يفخفض الزئبق  )ج(
  خفض الزئبق يف املنتجات؛  )د(
  حبوث انتقال الزئبق يف اهلواء ومآله؛  )ه(
  إدارة نفايات الزئبق؛  )و(
  .إمدادات الزئبق وختزينه  )ز(

شراكة وتنفيذ األنشطة وتشجع احلكومات وأصحاب املصاحل اآلخرين على االنضمام إىل ال  - ١١
لك فقد طلب جملس اإلدارة يف ت.  ثالثا٢٥/٥ً من املقرر ٣٤اليت تسهم يف العمل احلايل املبين يف الفقرة 

 يف الزئبق، بشأن الدويل العمل من كجزء وتعزيزه، احلايل العمل مواصلة إىلالفقرة إىل املدير التنفيذي 
وتكثيف  مواصلة على وأصحاب املصاحل اآلخرين اتاحلكوم ٣٥وحثّ يف الفقرة . عدد من ااالت

 خماطر خبفض تم اليت القطرية املشاريع تنفيذ دعم مثل ومالية، تقنية موارد توفريب لشراكةدعمهم ل
  .وإدارا الزئبق

وعقد االجتماع األول للفريق االستشاري التابع لشراكة الزئبق العاملي يف جنيف يف الفترة من   - ١٢
وقام الفريق بتقييم العمل اجلاري يف جماالت الشراكة . ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢ارس إىل م/ آذار٣١

لبحث النواتج واألهداف واملعامل احملتملة اليت قد تنري السبيل أمام عمل جلنة التفاوض احلكومية الدولية 
يق توصيات ونتيجة هلذا االجتماع وضع الفر.  بشأن الزئبقوجهودها من أجل إبرام صك ملزم قانونياً

على أساس اجلهود احملددة يف خطط األعمال احلالية ال الشراكة وذلك من أجل تشجيع أعمال 
وميكن االطالع على تقرير االجتماع يف املوقع الشبكي لربنامج الزئبق على . شراكة الزئبق يف املستقبل

  .www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/PAG1_meeting/PAG1_Meeting_Documents.htm: العنوان التايل

_____________  
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