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 إعداداملعنية بجلنة التفاوض احلكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عامليصك 

  ثانيةدورة الال
  ٢٠١١يناير /ن الثاين كانو٢٨ - ٢٤شيبا، اليابان، 

  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

   بشأن الزئبقإعداد صك عاملي ملزم قانوناً

العالقة بني صك الزئبق املقبل واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 
  والتخلص منها عرب احلدود

  مذكرة من األمانة

 بشأن الزئبق يف نية بإعداد صك عاملي ملزم قانوناًوافقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املع  -  ١
، على قائمة باملعلومات اليت يتعني ٢٠١٠يونيه /  حزيران١١ إىل ٧يف الفترة من املعقودة دورا األوىل 

وقد طُلب إىل األمانة، . مداوالا ةورا الثانية لدعمها يف مواصلعلى األمانة أن تقدمها إىل اللجنة يف د
 للثغرات والتداخالت احملتملة يف العالقة بني صك الزئبق املقبل ، أن تقدم حتليالًمن بينها مجلة أمور

واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، مبا يف ذلك تقدمي 
. فايات الزئبقمعلومات إضافية وتوضيحات بشأن انطباق اتفاقية بازل فيما يتعلق باإلدارة السليمة لن

  .وتستجيب املذكرة احلالية هلذا الطلب

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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  مقدمة

إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف الفقرة  طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة  -  ٢
ن الصك ضم بشأن الزئبق، أن ت، إبان تكليفها بوضع صك عاملي ملزم قانونا٢٥/٥ًمن مقرره ) و (٢٧

ودعا جملس اإلدارة اللجنة يف . زئبق ومعاجلة املواقع امللوثةالفايات احملتوية على  النتناول تأحكاماً
احلاجة إىل حتقيق التعاون والتنسيق وجتنب االزدواجية غري من نفس القرار إىل النظر يف ) د (٢٨ الفقرة

. خرىاألولية دالعمليات الألعمال املقترحة مع األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقات ولالضرورية 
 واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف عالقة دعم ولذلك ينبغي أن تقوم بني الصك العاملي امللزم قانوناً

ودعت العديد من احلكومات يف الدورة األوىل للجنة إىل تنسيق .  هلامشتركة وأن يكون الصك مكمالً
اقية بازل واتفاقية استكهومل بشأن سيما اتف أحكام صك الزئبق اجلديد مع أحكام صكوك أخرى، وال

  .امللوثات العضوية الثابتة، لتجنب االزدواجية واخللط التنظيميني وكفالة اليقني القانوين

كيفية تغطية الزئبق ومركبات دورة األوىل للجنة آراءها بشأن قدمت أمانة اتفاقية بازل إىل الو  -  ٣
تساهم ا االتفاقية يف أي جهد دويل ملعاجلة التحديات الزئبق بنطاق االتفاقية، والكيفية اليت ميكن أن 

بيد أنه يف حني أكد املمثلون يف هذه . )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/3(العاملية اليت خيلقها الزئبق 
الدورة على احلاجة إىل التنسيق مع االتفاقية، فإن البعض منهم أشار إىل وجود ثغرات وتداخالت فيما 

 وطُلب إىل األمانة أن تقدم مزيداً. ل واالتفاقية مما قد حيتاج إىل املزيد من التحليلبني صك الزئبق املقب
من املعلومات والتوضيحات إىل اللجنة يف دورا الثانية بشأن تلك الثغرات وانطباق اتفاقية بازل على 

  . لنفايات الزئبقاإلدارة السليمة بيئياً

 اخليارات االفتراضية املذكورة يف ، كنقطة بدء،احلاليةواستجابة هلذا الطلب، تتناول املذكرة   -  ٤
 بشأن األحكام املوضوعية اليت يتعني إدراجها يف صك الزئبق لتقليل UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5الوثيقة 

، وتقليل التجارة الدولية يف الزئبق، واحلد املعروض من الزئبق، وتعزيز القدرة على التخزين السليم بيئياً
كما بنت األمانة على املعلومات اليت . الزئبق اجلوية، ومعاجلة النفايات احملتوية على الزئبقمن انبعاثات 

، والعناصر اليت طرحها املمثلون يف الدورة )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/3(قدمتها أمانة اتفاقية بازل 
  .األوىل للجنة والعرائض ذات الصلة اليت قدمتها البلدان

 املذكرة الثغرات والتداخالت املمكنة يف الصك املقبل بشأن الزئبق  هذه منحيدد الفصل أوالًو  -  ٥
  .واتفاقية بازل، يف حني يقدم الفصل ثانياً عناصر لنهج ممكن يستند إىل منوذج اتفاقية استكهومل

  الثغرات والتداخالت احملتملة يف العالقة بني الصك املقبل بشأن الزئبق واتفاقية بازل  - أوالً

  ألطرافا  - ألف

 عن وجود الكثري من األطراف يف اتفاقية بازل، فليس مثة ما يؤكد أن األطراف يف صك رغماً  -  ٦
وبالتايل، فقد ترغب اللجنة، عند التفكري يف . الزئبق اجلديد سيكونوا مماثلني لألطراف يف اتفاقية بازل

جلة بعض نفايات الزئبق انطباق االتفاقية ويف اعتماد أحكام مبوجب صك الزئبق قد تفضي إىل معا
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بأحكام من االتفاقية مباشرة، يف النظر يف ج ينشئ روابط بني الصكني فيما حيترم سيادة فرادى الدول 
  . يف كال الصكنيتكون أطرافاً اليت قد ال

  النطاق  - باء

ورمبا .  لنطاقه وأحكامهومشتركيتوقف تنفيذ أي اتفاق دويل بنجاح على تفهم واضح   -  ٧
 بشأن محاية صحة البشر والبيئة من اآلثار  مشتركاًل من االتفاقية وصك الزئبق املقبل هدفاًتتقاسم ك

 يفبيد أنه يف حني أن صك الزئبق املقبل سيتبع ج دورة احلياة . املعاكسة للمواد الكيميائية اخلطرة
ه، فإن أحكام االتفاقية وبناء علي. مكافحة الزئبق، فإن االتفاقية تتعلق بنهاية حياة املواد أو األغراض

  . كنفاياتالوثيقة الصلة تنطبق على الزئبق فقط عندما يكون مصنفاً

  تعريف نفايات الزئبق وتصنيفها  - جيم

 منها ٢وحتدد االتفاقية يف املادة . على النفايات اخلطرة وغريها من النفايات اتفاقية بازلتنطبق   -  ٨
تخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها مواد أو أشياء جيري ال  بأا‘‘النفايات’’

ويف حالة الزئبق، قد تكون مسألة التخلص كجانب من تعريف الزئبق . بناء على أحكام القانون الوطين
  .ت التخلص احملدودة املتاحةامثرية للمشاكل يف ضوء خيار

  :ومسارات نفايات هييات على أا تشمل نفا، ١يف املادة  ،‘‘النفايات اخلطرة’’وتعرف   -  ٩

تتميز بأي  النفايات اليت تنتمي إىل أي فئة واردة يف املرفق األول، إال إذا كانت ال  )أ(
  ؛ من االتفاقيةالواردة يف املرفق الثالثاخلطرة من اخلواص 

ف أو ينظر إليها، ولكنها تعر) أ(الفقرة الوصف الوارد يف شملها ي النفايات اليت ال  )ب(
  . لطرف التصدير أو االسترياد أو العبور، بوصفها نفايات خطرةة احمللياتريعمبوجب التش

 عن ذلك بواسطة قوائم النفايات الواردة يف وتعرف النفايات اليت تنظمها االتفاقية فضالً  - ١٠
كي تعترب النفاية خطرة فإا جيب أن تكون مدرجة يف املرفقني األول أو ل. املرفقني الثامن والتاسع

فة على أا وباإلضافة إىل ذلك، فإن أي نفاية معر. ين، وجيب أن متتلك بعض اخلواص اخلطرةالثا
 مبوجب  أيضاً مبوجب قوانني بلد مصدر أو مستورد أو بلد عبور، تعترب خطرةخطرة، أو تعترب كذلك

. املناطقلدان أو ، وإمنا يستند باألحرى إىل البولذلك فإن تصنيف النفايات اخلطرة ليس عاملياً. االتفاقية
ويفضي ذلك، من منظور عملي، إىل فيض من التفسريات، مما خيلق عدم تيقن قانوين، ويفضي يف بعض 

 خطرة يف بلد ما وخالف ذلك يف  بعض النفايات، أو عدم اعتبارها، مواداًتتمثل يفاألحيان إىل ثغرات 
  .خطرة فوقهابلد آخر، وهي نتيجة يضاعف منها عدم وجود عتبة تعترب النفايات 

أن النفايات اليت يدخل ، UNEP(DITE)Hg/INC.1/INF/3وتذكر أمانة اتفاقية بازل يف الوثيقة   - ١١
من ) أ( ١الفقرة (يف تكوينها الزئبق أو مركبات الزئبق تعرف على أا نفايات خطرة وتغطيها االتفاقية 

بيد أنه ).  من املرفق الثامنA1180و A1030 وA1010 من املرفق األول والفئات Y29، الفئة ١املادة 
، من املمكن إىل حد فمثالً. ميكن استبعاد إمكانية وجود تفهمات وطنية خمتلفة أو تفاوتات إقليمية ال

 وتثار. كبري لبعض األطراف أن تعامل الزئبق احملتوى يف مادة ما على أنه نفايات مرتلية وليست خطرة
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إذا  تعترب يف معظم احلاالت خطرة إال دويرها أو املستخلصة اليت الهذه املسألة يف حالة املواد املعاد ت
تنشئ االتفاقية عتبة للمحتوى  ويف هذا الصدد، ال. كانت حتتوي على شوائب خطرة فوق عتبة معينة
  .الزئبقي تستويف النفاية فوقها املعايري اليت جتعلها خطرة

 لنفايات  مشتركاًملقبل، أن تضع تعريفاًولذلك قد ترغب اللجنة، عند وضعها لصك الزئبق ا  - ١٢
وقد طُرح اقتراح يف الدورة األوىل للجنة، على النحو . الزئبق وأن تنص على تطبيقه بشكل موحد

، بأنه ميكن للصك أن ينشئ قيم عتبة للزئبق ومركباته يف UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5الوارد يف الوثيقة 
وقد ترغب اللجنة . يات ألحكام نفايات الزئبق يف الصك مبا يخضع تلك النفاالعام النفايات مسار
، للسماح بنهج مشترك ومتقاسم إزاء ما يعرف على أنه نفايات زئبق، يف النص يف الصك على أن أيضاً

تنص  الموحدة تقوم على التحليل أو أخذ العينات، وهو أمر يقوم مؤمتر األطراف بوضع منهجيات 
 يتطلب األمر التخلص من الزئبق، سواء  الصك مىتددحيأن  املفيد أيضاًوقد يكون من . عليه االتفاقية

  . أو عن غري عمد يف عملية ماأضيف أو استخدم عمداً

، طالب الكثري من املمثلني يف الدورة األوىل للجنة بتعاريف واضحة للمصطلحات وأخرياً  - ١٣
ويف احلقيقة فقد . ة مع أحكام االتفاقيةنه ينبغي هلا أن تكون متسقأاملستخدمة يف صك الزئبق، قائلني ب

، ‘‘النفايات احملتوية على زئبق’’، و‘‘فايات الزئبقن’’مت استخدام تعبريات شىت متصلة بالنفايات، مثل 
زئبق ونفايات حتتوي على زئبق  عنصر النفاية تتألف من’’، يف حني أن التعبري ‘‘الزئبقعنصر نفايات ’’و

 يف املبادئ التوجيهية لالتفاقية لكي يشمل مجيع النفايات املتصلة استخدم الحقاً ‘‘أو ملوثة به
نت املناقشات اليت جرت يف الدورة األوىل للجنة ويف االجتماعات التحضريية أن بعض  وبي)١(.بالزئبق

مفاهيم ومسات بل تضمن  ،املصطلحات املتصلة بإدارة نفايات الزئبق ليست مفهومة على النطاق العاملي
املتعلقة بإمدادات الزئبق وختزينه شراكة الوبغية معاجلة أوجه القصور تلك، فإن جمال . متباينةقانونية 

 للمصطلحات والتعاريف املستخدمة يف وثائق اليونيب واتفاقية بازل لوصف عد مسرداًيالتابعة لليونيب 
التوصل العمل إىل ويهدف هذا . شىت أوجه ختزين الزئبق والنفايات احملتوية على زئبق والتخلص منها

  . مشترك لتلك املصطلحات ومن املمكن أن يساهم يف املفاوضات يف مرحلة الحقةإىل فهم

  إدارة نفايات الزئبق  - دال

، على أنه ينبغي للجنة التفاوض احلكومية ٢٥/٥وافق جملس إدارة اليونيب، مبقتضى مقرره   - ١٤
وأ ، تعاجل النفايات احملتوية على زئبقماًنه أحكاالدولية، يف غضون وضعها لصك الزئبق، أن تضمقر 

  .باحلاجة إىل تيسري إدارة الزئبق السليمة بيئياً

 من ٢ املادة اليت تعرفّها يتمثل أحد األهداف املركزية التفاقية بازل يف اإلدارة السليمة بيئياًو  - ١٥
ت اخلطرة والنفايات األخرى اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة النفايا’’االتفاقية على أا 

وتعين اإلدارة . ‘‘بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار املعاكسة اليت قد تنتج عن هذه النفايات

                                                      
 والنفايات احملتوية على زئبق أو امللوثة به، لعنصر الزئبق املبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياًمشروع   )١(

  .٢٠١٠أكتوبر /املشروع السادس، تشرين األول
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يستند إىل دورة متكامل ، على حنو ما ذكرته أمانة االتفاقية، تناول القضايا من خالل ج السليمة بيئياً
 النفايات اخلطرة حىت ختزينها ونقلها ومعاجلتها د من تولياًق بدءينطوي على ضوابط قوية تنطبو احلياة

  )٢(.وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادا والتخلص منها يف اية األمر

 يعود إىل االتفاقية وأنه إلزامي على األطراف يف ويف حني أن أصل مفهوم اإلدارة السليمة بيئياً  - ١٦
ر  فيما يتعلق بالطريقة اليت ميكن للبلد املصدنة يف زيادة توضيح املفهوم، مثالًاالتفاقية، فقد ترغب اللج

أن يتحقق ا من صحة ممارسات إدارة النفايات يف الدولة املستوردة مبا يسمح له باختاذ قرار تصدير 
  )٣(. يف االتفاقيةيوجد ذكر ألي تدبري من هذا القبيل أنه الوإذ ، مستنري

، على أن يدرج يف اخلطة ٨/٣٣األطراف يف االتفاقية، مبقتضى مقرره وافق مؤمتر و  - ١٧
وأوعز مؤمتر األطراف إىل . االستراتيجية لتنفيذ اتفاقية بازل جمال تركيز جديد بشأن نفايات الزئبق
 لنفايات الزئبق، مع التأكيد األمانة، من مجلة أمور، بأن تضع مبادئ توجيهية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً

هذه املبادئ التوجيهية، اليت جيري حالياً إعداد و. على استحداث ممارسات للتخلص واملعاجلة السليمني
 الزئبق وستقدم إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه  عنصرتغطي مجيع أشكال نفايات الزئبق، مبا يف ذلك

  . اعتمادهاللنظر يف، ٢٠١١أكتوبر / العاشر يف تشرين األول

جنة فيما إن كان ينبغي لصك الزئبق أن حيدد ماهية طرائق املعاجلة اليت ينبغي أن قد تنظر اللو  - ١٨
على حنو ( للزئبق املتحصل عليه من إعادة التدوير تطلبها األطراف، مثل االستعادة والتخزين السليم بيئياً

بشأن وتشمل املبادئ التوجيهية لالتفاقية . )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5هو مطروح يف الوثيقة  ما
جوانب معاجلة نفايات الزئبق، إال أن هلا قيمة معيارية فقط ) إن مل يكن كل( معظم اإلدارة السليمة بيئياً
 فإن القتران مع شىت اخلطوات يف سلسلة معاجلة النفاياتا وعالوة على ذلك،. وليست ملزمة قانوناً

تعاجل تسويق  ة التدوير، ولكنها التلك املبادئ التوجيهية تنظر على سبيل املثال، يف االستعادة وإعاد
حتظران طريقة معاجلة حمددة،  حتبذان وال ومن مث فإن االتفاقية ومبادئها التوجيهية ال. الزئبق املستخلص

 االتفاقية ومل تتمكن. شيء آخر خبالف ذلك يف صك الزئبق  التوصل إىليفولذا قد ترغب اللجنة 
 الزئبق وتلك اخلاصة  عنصر اشتراطات املعاجلة خبصوصومبادئها التوجيهية يف التمييز بوضوح بني

تقصره على  ، فإن االتفاقية اللإلمدادوفيما يتعلق بإعادة التدوير كمصدر . بالنفايات احملتوية على زئبق
  . ترغب اللجنة يف االقتداء بذلك يف صك الزئبقورمبااستخدامات حمددة؛ 

                                                      
)٢(  www.basel.int/convention/basics.html.  
الئمة ملنع استرياد النفايات اخلطرة  أن يتخذ كل طرف التدابري امل٤من املادة ) ز (٢، تذكر الفقرة فمثالً  )٣(

وتنص . والنفايات األخرى إذا كان لديه سبب حيمله على االعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً
على األطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة أو ’’:  على ما يلي٦ من املادة ٩الفقرة 

وعلى األطراف أيضاً أن . النفايات أو استالمهاتلك عرب احلدود بالتوقيع على وثيقة النقل إما عند تسليم نفايات أخرى 
، وإبالغهما يف للنفاياتتشترط أن يقوم املتخلص بإبالغ كل من املصدر والسلطة املختصة يف دولة التصدير باستالم 

وإذا مل ترد مثل هذه املعلومات إىل دولة . دد يف اإلخطارالوقت املناسب باالنتهاء من عملية التخلص على النحو احمل
  .‘‘در بإخطار دولة االسترياد بذلكصالتصدير، تقوم السلطة املختصة يف دولة التصدير أو امل
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  ختزين الزئبق  - هاء

 مثلني يف الدورة األوىل للجنة أن األحكام اخلاصة بالتخزين السليم بيئياًارتأى الكثري من امل  - ١٩
فيما  للزئبق وأبرز العديد من املمثلني أمهية التخزين السليم بيئياً. للزئبق تعترب مسة رئيسية يف صك الزئبق

سواق العاملية  ملنع إعادة دخول الزئبق إىل األ وذلكملخزونات والنفايات واملصادر االصطناعيةبا يتعلق
  . يف البيئةوإمكانية إطالقه مستقبالً

وبناء عليه، قد ترغب اللجنة يف إدراج أحكام يف صك الزئبق تطلب إىل مؤمتر األطراف أن   - ٢٠
 نقل الزئبق عرب وتطال كالً من،  بشأن ماهية خيارات التخزين اليت تعترب سليمة بيئياًيضع توجيهاً

وينبغي لذلك التوجيه أن يكمل األحكام القائمة مبوجب اتفاقية .  للزئبقاًاحلدود واإلدارة السليمة بيئي
الزئبق يف مرفق عنصر وميكن ملثل هذا التوجيه أن حيدد مىت جيب قبول . بازل وتلك اليت جيري وضعها

 إىل مستوى النقاء ومستوى الشوائب وطبيعتها، والنشاط اإلشعاعي وغري  استناداًالتخزين السليم بيئياً
 وإصدار الشهاداتلك من االعتبارات؛ وإجراءات القبول، مبا يف ذلك التحقق ومواصفات احلاوية ذ

لتخزين الدائم أو املؤقت حتت سطح ل سواء كانواملسائل األخرى؛ واالشتراطات املتصلة باملرفق 
  .األرض أو فوقه، والرصد والتفتيش والطوارئ وإمساك السجالت

التخزين الدائم واملؤقت للنفايات حمددان  الفرع ألف من املرفق الرابع لالتفاقية حيددو  - ٢١
يغيب عن ذهن  بيد أنه كما سبق ذكره، ينبغي أال. ، على التوايلD15 وD12بوصفهما عملييت التخلص 

 بل املرء، عند النظر يف انطباق االتفاقية على مادة ما، أنه قد تكون هناك اختالفات إقليمية ووطنية،
 أو األصناف مبثابة نفايات، ومىت احملضراتوحملية، يف تعريف النفايات اخلطرة، ومىت تصبح املواد أو 

وهذه القضية وثيقة الصلة على وجه اخلصوص حبالة . تعترب منتجات ثانوية، ومىت تفقد وضعها كنفاية
ددين على أما عمليات ختلص ففي حني أن التخزين الدائم أو املؤقت حم:  للزئبقالتخزين السليم بيئياً

 للزئبق املستخرج والتخزين السليم بيئياً. فقطمبوجب االتفاقية، فإن األحكام ذات الصلة متس النفايات 
يدخل يف  من املخزونات واملصادر األخرى اليت من فعل اإلنسان واملخصص لالستخدامات املقبولة ال

 حبكم ختزين يف صك البد من تغطيتهاولذلك . ياتصنف كنفات  الأن هذه الفئةنطاق االتفاقية حيث 
  .الزئبق

 وفيما يتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية التقنية التابعة لالتفاقية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً  - ٢٢
 بشأن تقنيات خاصة لزئبق والنفايات احملتوية على زئبق أو امللوثة به، فإا تتضمن فروعاًعنصر ال

وكما سبق ذكره، فإنه بالنظر إىل أن ). املؤقت والطويل األجل (زين السليم بيئياًوتكنولوجيات التخ
، فإن اللجنة قد ترغب مع ذلك يف النظر يف إدراج أحكام األداة معيارية بطابعها وليست ملزمة قانوناً

  .ذات طابع ملزم

يبات لتعزيز  يف وضع حكم تتعاون األطراف مبقتضاه يف وضع ترتقد ترغب اللجنة أيضاًو  - ٢٣
.  احمللية واإلقليمية، مبا يف ذلك من خالل مواقع التخزين اإلقليميةقدرة مواقع التخزين السليم بيئياً

وجيري تنفيذ مشروعني إقليميني ممولني من حكومة النرويج بواسطة فرع املواد الكيميائية يف شعبة 
واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية لتحديد  آسيا منطقيتالتكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف اليونيب يف 
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وسيساهم هذان املشروعان يف تعزيز املعارف بشأن التخزين الطويل . اخليارات املناسبة لتخزين الزئبق
  .األجل للزئبق، وهو ما له أمهية بالغة إلدارته السليمة بيئياً

  نقل الزئبق عرب احلدود  - واو

الزئبق ومركبات زئبقية معينة عنصر  لألطراف بتصدير قد ترغب اللجنة يف وضع حكم يسمح  - ٢٤
من أجل استخدام مسموح به فقط للطرف املستورد مبوجب صك الزئبق أو بغرض التخزين السليم 

در، على حنو ما ذكره العديد من املمثلني يف الدورة توجد مرافق ختزين يف البلد املص ، عندما البيئياً
حكام مماثلة لتلك اخلاصة باإلعفاءات من أجل التجارة يف امللوثات وستكون تلك األ. األوىل للجنة

  . من اتفاقية استكهومل٣العضوية الثابتة مبوجب املادة 

سيتم تدنيته مبا يتفق مع إدارا  ويعترب التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود، وهو ما  - ٢٥
بيد أنه يف حالة الزئبق، لن تنطبق األحكام اليت حتكم . ، جمال التركيز األويل التفاقية بازلالسليمة بيئياً

هذا النقل إال على الزئبق الذي يعترب نفايات، ولن تفرض أي قيود على نقله ألغراض أخرى مثل إعادة 
جيوز السماح لألطراف مبوجب  عن ذلك،  وفضالً)٤(.االستخدام أو إعادة التدوير أو االستعادة

دود تلك النفايات اخلطرة والنفايات األخرى املطلوبة كمواد خام من أجل االتفاقية بأن تنقل عرب احل
 عن راضية متام الرضىتكون اللجنة  وبناء عليه، قد ال.  يف الدولة املستوردةاستعادا أو هاتدويرإعادة 

اً بوجه خاص على التخزين السليم بيئيال تقتصر اتطبيق اتفاقية بازل على نقل نفايات الزئبق حيث أ 
  .أو االستخدامات املسموحة

واألطراف يف اتفاقية بازل ممنوعة من تصدير النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى إىل غري   - ٢٦
 ذا املعىن يف صك الزئبق متسق وقد يثبت أن حكماً. مبوجب اتفاقات خاصة مكرسة األطراف، إال

تفاقية ال، فإن تعديل احلظر وأخرياً. ق وآخرمع األحكام األخرى عندما تكون األطراف خمتلفة بني اتفا
 مل يدخل بعد حيز النفاذ، لكنه يف االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف ١٩٩٥بازل، املعتمد يف عام 

 من الدول املدرجة يف املرفق ةدلالستعاوالذي حيظر نقل النفايات اخلطرة املخصصة للتخلص النهائي 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد األورويب الدول األعضاء يف(السابع لالتفاقية 

  . غري متسق مع صك الزئبقعرب احلدود إىل دول غري مدرجة يف املرفق، قد يكون أيضاً) وخلتنشتاين

                                                      
ويشمل .  على أنه أي عملية حمددة يف املرفق الرابع هلذه االتفاقية‘‘التخلص’’ ٢ من املادة ٤تعرف الفقرة   )٤(

 املوارد، أو إعادة تدويرها، أو استخالصها، أو استعادةتقود إىل إمكانية  ن ذلك املرفق العمليات اليت الالفرع ألف م
 الفرع باء من املرفق عمليات قد تقود إىل إمكانية يتضمنإعادة استخدامها يف استخدامات مباشرة أو بديلة، يف حني 

  . إعادة استخدامها يف استخدامات مباشرة أو بديلة املوارد، أو إعادة تدويرها، أو استخالصها، أواستعادة
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  بناء القدرات واملساعدة املالية والتقنية  - زاي

عني على البلدان النامية والبلدان اليت حدد املمثلون يف االجتماع األول للجنة حتديات عديدة يت  - ٢٧
فإن معظم تلك البلدان وباختصار، . متر اقتصاداا مبرحلة انتقال أن تواجهها عند معاجلة نفايات الزئبق

  . التحتية اليت تسمح هلا باإلدارة السليمة لنفايات الزئبق املوارد واملوظفني واخلربات والبىنيفتقر إىل

زل على أحكام بشأن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وخباصة من خالل حتتوي اتفاقية باو  - ٢٨
إدارة وتدنية النفايات اخلطرة ب املتعلقةإنشاء مراكز إقليمية أو دون إقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا 

بيد أنه، حسبما مت إبرازه يف املذكرة املقدمة من األمانة بشأن خيارات تنفيذ . وغريها من النفايات
، فإن هذه املراكز اإلقليمية جتد صعوبة يف )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9(املساعدة التقنية وبناء القدرات 

الوفاء بوالياا، وذلك إىل حد كبري بسبب اعتمادها على التمويل من الصندوق االستئماين للتعاون 
  . سيالتقين الطوعي التابع لالتفاقية وغريه من املصادر غري اإللزامية بشكل رئي

وقد ترغب اللجنة، آخذة يف اعتبارها التكاليف املرتفعة احملتملة املصاحبة إلدارة نفايات الزئبق   - ٢٩
واحلاجة إىل دعم بعض البلدان يف معاجلة تلك القضية، يف النظر يف تلك القضايا مبوجب أحكام تتصل 

ترجى من املراكز اإلقليمية آلية مالية يف إطار صك الزئبق والنظر فيما إن كان مثة مساعدة بوضع 
  .املنشأة يف إطار اتفاقييت بازل واستكهومل

تباينة يف واملمبدأ املسؤوليات املشتركة عن  بعض املمثلني يف الدورة األوىل للجنة وقد دافع  - ٣٠
كما حبذ البعض ربط االمتثال بتقدمي املساعدة املالية . تنفيذ االلتزامات مبوجب صك الزئبق املقبل

ومن املمكن أن ينطوي مثل هذا االرتباط البيين على آلية مالية تستند إىل مسامهات مقدرة، . نيةوالتق
الصندوق لنموذج  خالفاً منوذج بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وحتاكي

  .االستئماين للتعاون التقين الطوعي التابع التفاقية بازل

  رفع التقارير  - حاء

ئبق، يف أن تأخذ يف االعتبار قد ترغب اللجنة، عند النظر يف رفع التقارير مبوجب صك الز  - ٣١
) د (٢٨ومن شأن ذلك أن يتفق مع الفقرة . اشتراطات رفع التقارير املنصوص عليها يف اتفاقية بازل

لتجنب ويق تنسالتعاون وال حتقيق اليت وافق جملس اإلدارة مبقتضاها على احلاجة إىل ٢٥/٥من املقرر 
النصوص الوثيقة الصلة الواردة يف اتفاقات وإلجراءات املقترحة بني ا غري الضرورية االزدواجية

  .وعمليات دولية أخرى

  النهج املمكنة  -  ثانياً

الوثيقة احملتملة بشأن تفاعل اتفاقية بازل املمكن مع صك ذات الصلة مثة عدد من السوابق   - ٣٢
جراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد إفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق ويشمل ذلك ات. الزئبق املقبل

كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل اللتني اعتمدتا يف 
وتستبعد اتفاقية روتردام صراحة النفايات من نطاقها، يف حني أن .  على التوايل٢٠٠١ و١٩٩٨عامي 
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 ج دورة احلياة الذي نظر فيه جملس اإلدارة بشأن ج اتفاقية استكهومل ونطاقها متقارنان مع موضوع
  .نص الزئبق امللزم قانوناً

، فإا، بغية جتنب وأوالً.  على التفاعل مع اتفاقية بازل،٦تنص اتفاقية استكهومل يف مادا و  - ٣٣
 عندما تصبح النفايات واملنتجات واألصناف معاًأي فراغ قانوين، تأخذ يف اعتبارها املخزونات و

نفايات تتألف من املواد الكيميائية املدرجة أو حتتوي عليها أو تتلوث ا، وحتتوي على أحكام 
يصبح  عندما ال(وحتدد االتفاقية مىت تعترب املخزونات من املواد الكيميائية املدرجة نفايات . لتعريفها
 بتدمريها أو وتعاجل بعد ذلك إدارة تلك النفايات، وتنشئ التزاماً. ) بعد ذلك باستخدامهامسموحاً

صراحة عمليات التخلص اليت قد رجعة فيه، وحتظر  حتويل حمتواها من امللوثات العضوية الثابتة بشكل ال
  .تفضي إىل استعادة أو إعادة تدوير أو استخالص أو إعادة استخدام مباشر أو استخدامات بديلة

لقواعد لعتبار ، تشترط اتفاقية استكهومل، عند معاجلة النقل عرب احلدود، األخذ يف االوثانياً  - ٣٤
، إىل ٦ من مادا ٢وتدعو االتفاقية، يف الفقرة . واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية الوثيقة الصلة

 من بينها حتديدأمور،  مجلة بشأنالتعاون الوثيق بني مؤمتر األطراف واهليئات املختصة يف اتفاقية بازل، 
وهي ضرورية لكفالة عدم ظهور خصائص (رجعة فيه  املستويات الضرورية للتدمري والتحويل الذي ال

، حبسب مقتضى وحتديد؛ ؛ وحتديد الطرائق اليت تشكل التخلص السليم بيئياً)امللوثات العضوية الثابتة
 باء وجيم لتحديد احملتوى املنخفض ،قات ألفاحلال، مستويات تركيز املواد الكيميائية املدرجة يف املرف

  .٦ من املادة ١من امللوثات العضوية الثابتة على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 من اتفاقية استكهومل االلتزامات األساسية لألطراف فيما يتعلق بنفايات ٦ املادة وحتدد  - ٣٥
ف أن تأخذ يف اعتبارها القواعد واملعايري واملبادئ امللوثات العضوية الثابتة، مبا يف ذلك أنه ينبغي لألطرا

ويف حني أن اتفاقية استكهومل . التوجيهية الدولية الوثيقة الصلة فيما يتعلق بالنقل الدويل لتلك النفايات
تنيط مبؤمتر أطرافها سلطة صنع القرارات النهائية بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة، فإا تطلب إىل 

 أن يتعاون عن كثب مع اهليئات املختصة يف اتفاقية بازل عند النظر يف جوانب إدارة امللوثات املؤمتر
وقد يكون من املفيد أن تراعي اللجنة هذا النهج . العضوية الثابتة اليت قد يكون لتلك اهليئات خربة ا

  .عند وضعها ألحكام تعاجل نفايات الزئبق مبوجب الصك اجلديد

 الدولية بشأن إعادة التدوير اآلمن غ كونغ إىل اتفاقية هونجتدر اإلشارةسبق ذكره،  ملا ودعماً  - ٣٦
 حتت إشراف املنظمة البحرية الدولية، واليت دف إىل ٢٠٠٩ للسفن، املعتمدة يف عام والسليم بيئياً

الدولية  أنشطة النقل البحري يف إطار بشأن إعادة تدوير السفن توفري قواعد تنظيمية منطبقة عاملياً
وتتفاعل االتفاقية بوضوح مع اتفاقية بازل، اليت اعتمد أطرافها مبادئ توجيهية . وإعادة تدوير السفن

ويف حني أن النص .  للتفكيك الكامل واجلزئي للسفن بشأن اإلدارة السليمة بيئيا٢٠٠٢ًتقنية يف عام 
، بالنسبة لنطاق "إعادة التدويرشركة "و" مرفق إعادة تدوير السفينة"و" إعادة تدوير السفينة"يعرف 

املعايري " على أن تأخذ يف اعتبارها ،٣ التنظيمي ، مبوجب بندهث األطراف أيضاًحياالتفاقية، فإنه 
عندما تقوم "  املوضوعة مبوجب اتفاقية بازل الساريةوالتوصيات واملبادئ التوجيهية التقنية الوثيقة الصلة

  . بعد حيز النفاذغ كونغدخل اتفاقية هونومل ت. بوضع تدابري لتنفيذ االتفاقية
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  خامتة  -  ثالثاً

 أن تبقى بعض قد ترغب اللجنة، عند النظر يف العالقة بني صك الزئبق املقبل واتفاقية بازل، يف  - ٣٧
يكون األطراف يف اتفاقية بازل وصك الزئبق املقبل متماثلني  ، من احملتمل أالأوالً. القضايا نصب أعينها

ميكن افتراض أن مجيع الدول ستكون متقيدة بنفس االلتزامات القانونية الوثيقة الصلة  مث ال، ومن متاماً
يف حني أن االتساق مع التعريفات املستخدمة مبوجب اتفاقية بازل مستصوب، و، ثانياً. بنفايات الزئبق

. جب صك الزئبق أدق مبوفقد حيتاج األمر إىل تعريف بعض املصطلحات املتصلة بنفايات الزئبق تعريفاً
أهداف اللجنة  لتحقيق يعترب األثر القانوين ألحكام اتفاقية بازل املتصلة بالزئبق كافياً ، قد الوثالثاً

، وأفضل التقنيات املتاحة، إن اإلدارة السليمة بيئياً.  بشأن الزئبقوضع صك ملزم قانوناًاملتمثلة يف 
 مشروع املبادئ التوجيهية التقنية اليت يعاجلهاثات، وأفضل املمارسات البيئية املتاحة، وضوابط االنبعا

وهي لزئبق والنفايات احملتوية على زئبق أو امللوثة به عنصر ا لالتفاقية بازل بشأن اإلدارة السليمة بيئياً
 من األحكام اجلوهرية التفاقية تشكل جزءاً البيد أا .  أمانة االتفاقية يف الوقت الراهنقضايا تعاجلها

 ، قد تكون هناك أوجه عدم تيقن قانونية بشأن مىت تصبح املادة أو الغرض نفاية أو منتجاًوأخرياً. بازل
 كنفاية خطرة، أو تفقد حالتها كنفاية؛ وقد ترغب اللجنة يف معاجلة أوجه عدم التيقن ، أو مصنفاًثانوياً

  .تلك يف صك الزئبق املقبل

  ــــــــ


