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عين ملا املفتوح العضوية  املخصصالفريق العامل
  لزئبقبا

  االجتماع األول
  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦ - ١٢، بانكوك

   أعمال اجتماعه األول عن العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبقتقرير الفريق

  معلومات أساسية
/ اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف دورته الرابعة والعشرين، يف شباط  - ١

لص وقد خ.  رابعاً، وهو أحدث مقرر يف سلسلة املقررات اخلاصة بالزئبق٢٤/٣، املقرر ٢٠٠٧ فرباير
 يف إطار برنامج ٢٠٠٥جملس اإلدارة يف مقرره هذا إىل أنه على الرغم من التقدم الذي حتقق منذ سنة 

الزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة، فمن املطلوب اختاذ إجراءات دولية طويلة األجل من أجل احلد من 
ابري الطوعية املعززة املمكنة خماطر الزئبق على الصحة والبيئة، وأنه من الضروري لذلك استعراض التد

والصكوك القانونية الدولية القائمة أو اجلديدة باعتبارها متثل خيارات ملواجهة التحديات اليت ميثلها 
  .الزئبق

ومبوجب نفس هذا املقرر، أنشأ جملس اإلدارة فريقاً عامالً خمصصاً مفتوح العضوية من   - ٢
االقتصادي وممثلي اجلهات صاحبة املصلحة للقيام، طبقاً لتكامل لاإلقليمية نظمات املاحلكومات، و

 من املقرر ١٩  من املقرر، واسترشداً باألولويات املبينة يف الفقرة٣٠ لالختصاصات املبينة يف الفقرة
بشأن احلد من األخطار اليت متثلها انبعاثات الزئبق، باستعراض وتقييم اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية 

وينص املقرر على أن جيتمع الفريق العامل مرتني، . الصكوك القانونية الدولية القائمة أو اجلديدةواملعززة 
 العاشرة، املقررة االستثنائيةاملنتدى البيئي الوزاري العاملي يف دورته / جملس اإلدارة إحدامها قبل اجتماع

امسة  الدورة العادية اخلملنتدى يفا/لثانية قبل اجتماع جملس اإلدارة، وا٢٠٠٨ فرباير/يف شباط
واملطلوب من الفريق العامل أيضاً أن يقدم تقريراً عن سري . ٢٠٠٩ فرباير/والعشرين، املقررة يف شباط
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العاشرة وتقريراً ائياً يوضح مجيع اآلراء اليت أُعرب عنها  االستثنائية املنتدى يف دورته/عمل إىل السال
. املنتدى يف دورته العادية اخلامسة والعشرين/اآلراء إىل الس ويعرض اخليارات وأي توصيات بتوافق

 والصناعة واالقتصاد بربنامج األمم املتحدة كذلك يدعو املقرر شعبة املواد الكيميائية بقسم التكنولوجيا
للبيئة إىل أن تقوم بدور األمانة للفريق العامل املخصص وأن تقوم بإعداد التقارير التحليلية املوجزة 

  .لالزمة لعملها
  افتتاح االجتماع  - أوالً

عقد االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضوية املعين بالزئبق مبركز األمم املتحدة   - ٣
وأعلن السيد بري باكني، . ٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين ١٦ إىل ١٢للمؤمترات يف بانكوك، تايلند، من 

 من صباح ٢٠/١٠األمم املتحدة للبيئة بدء االجتماع يف الساعة رئيس شعبة املواد الكيميائية بربنامج 
  .٢٠٠٧ نوفمرب/ تشرين الثاين ١٢يوم االثنني، 

رحب السيد ساكيت تريديش، السكرتري الدائم لوزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف تايلند   - ٤
ذي لربنامج األمم املتحدة ت كاكاخيل، نائب املدير التنفيقباملشاركني يف االجتماع، وأدىل السيد شاف

  .تاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئةشيم أكحظات افتتاحية، نيابة عن السيد للبيئة مبال
أعرب السيد تريديش عن سروره البالغ، نيابة عن حكومته، باستقبال املشاركني يف بلده،   - ٥

وقال إنه أصبح من املسلم به أن الزئبق . ع احلايلوشكر األمانة واملشاركني على مسامهتهم يف االجتما
ميثل قلقاُ عامليا شديداً نظراً ألنه مادة ثابتة تتراكم حيوياً باإلضافة إىل آثاره الضارة املعروفة على صحة 

ولذلك . ذلك، فإن استمرار استخدامه ضروري للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومع. اإلنسان والبيئة
ينبغي عمله بشأن الزئبق الذي حيتل أعلى األولويات وميثل ضرورة أساسية من   اص مبافإن القرار اخل

أجل البيئة يف العامل، ينبغي أن يكون حمل دراسة دقيقة مع مراعاة االهتمامات املتصلة بالصحة العامة 
ن الفريق وأعرب عن ثقته يف أ. والبيئة وكذلك االهتمامات املتصلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية

 خيارات فعالة بشأن احلد من اآلثار العامل سوف يرتفع إىل مستوى التحديات وسوف يتوصل إىل
ويف ختام كلمته، قال . الضارة املترتبة على الزئبق أو القضاء عليها، مع احملافظة على التنمية االقتصادية

ملك تايلند مبناسبة االحتفال بعيد إنه يرفع هذه املالحظات إىل مقام جاللة امللك بوميبول أديولياديش 
  .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٥ قميالده الثمانني الذي يواف

باالجتماع، ورأى أنه يعد دليالً على أن  البالغ وأثىن السيد كاكاخيل على مستوى االهتمام  - ٦
. أو القطاعيةاجلهات صاحبة املصلحة ملتزمة باالهتمام بتغليب التعاون العاملي على املصاحل الوطنية 

وأضاف أن اآلثار املترتبة على تعرض صحة اإلنسان والبيئة للزئبق، وكذلك الطبيعة العاملية للمشكلة 
 ليست الزئبق يف حد ذاته بل عدم  الفريق العاملبيد أن املشكلة الرئيسية أمام. معروفة جيداً وموثقة

وأضاف أن .  والنظم البيئية للزئبقالقدرة على االتفاق بشأن كيفية مواجهة استمرار تعرض السكان
جتارياً سنوياً، وأن اجلانب األكرب من هذه الكمية خيصص  تداوله طن من الزئبق يتم  ٣٥٠٠يصل إىل   ام

ولذلك فإن حتديد أفضل اخليارات إلدارة . الستخدامات ليس من املمكن التحكم فيها بدرجة كبرية
  .تفكرياً دقيقاً وإجراءات عاجلةالزئبق يف املدى القصري واملدى الطويل تتطلب 
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ولذلك كلّف جملس اإلدارة الفريق العامل املفتوح العضوية بالنظر يف اخليارات املمكنة إلدارة   - ٧
وقد شهدت املناقشات اخلاصة بالزئبق وجهات نظر متباينة حول . الزئبق وحتديد أنسبها هلذا الغرض

د حان الوقت للتعاون من أجل حتقيق تقدم حقيقي ملنع أفضل الطرق اليت ميكن اتباعها يف املستقبل، وق
وتشمل الفرص املتاحة لتحقيق هذا التقدم استخدام . تسبب الزئبق يف إحداث مزيد من التسمم للبيئة

زئبق واحلد من استخدام الزئبق يف عمليات التعدين، واحلد من  الل املتاحة للمنتجات احملتوية علىالبدائ
ميكن تدمريها، يتطلب االستغناء عنه آليات ختزين   ملا كان الزئبق من املواد اليت الو. املعروض من الزئبق
ويف ختام كلمته، حث املشاركني على أن يأخذوا يف االعتبار أن الفريق العامل . جيدة طويلة األجل
 ومع ذلك، فقد أعرب عن ثقته يف أن الفريق سوف حيقق تقدماً كبرياً، مبا يف. سيجتمع مرتني فقط

  .ذلك حتديد جماالت األولوية اليت ميكن أن تركز عليها املناقشات
  انتخاب أعضاء املكتب  - ثانياً

أشار ممثل األمانة، لدى تقدمي هذا البند، إىل األحكام ذات الصلة بالنظام الداخلي لس إدارة   - ٨
على اجتماعات أي جهاز من النظام الداخلي تطبق   ٦٢  وأضاف أن املادة. برنامج األمم املتحدة للبيئة

فرعي منبثق عن الس، بعد تعديلها حسب مقتضى احلال، وأن على اجلهاز الفرعي أن ينتخب أعضاء 
من النظام الداخلي على أن تتألف هيئة مكتب جملس اإلدارة من رئيس،  ١٨ كما تنص املادة. مكتبه

  .وثالثة نواب للرئيس، ومقرر
فريق العامل هيئة املكتب من رئيس، وثالثة نواب للرئيس، وبعد هذه املقدمة، انتخب ال  - ٩

ومقرر، آخذاً يف االعتبار مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل واستناداً إىل ترشيحات كل إقليم من أقاليم األمم 
  :وفيما يلي تشكيل هيئة املكتب. املتحدة اخلمسة

  )مى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظ(سيد جون روبرتس     :الرئيس
  )بيالروس(السيدة إيرينا زاستنسكايا   :نواب الرئيس

  )اليابان(السيدة كيكو سيجاوا     
  )املكسيك(السيد جوستافو سولوزانو أوشوا     

  )نيجرييا(السيدة أبيوال أوالنيبيكون     :املقرر
  املسائل التنظيمية  - ثالثاً
  اعتماد النظام الداخلي  - ألف

 من النظام الداخلي لس إدارة برنامج األمم املتحدة ٦٢ ريق العامل علماً باملادةأخذ الف  - ١٠
للبيئة، اليت تنص، كما سبقت اإلشارة، على أن يطبق النظام الداخلي للمجلس على اجتماعات أي 

 .جهاز فرعي منبثق عن الس، بعد تعديله حسب مقتضى احلال
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  إقرار جدول األعمال  - باء

ي ذعلى أساس جدول األعمال املؤقت اللفريق العامل جدول األعمال الوارد فيما يلي أقر ا  - ١١
  :UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/1 برسم الوثيقة سبق توزيعه

  .افتتاح االجتماع  - ١
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٢
  :املسائل التنظيمية  - ٣
  اعتماد النظام الداخلي؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .عملتنظيم ال  )ج(

استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة   - ٤
  .أو القائمة

  .تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٥
  .مسائل أخرى  - ٦
  .اعتماد التقرير  - ٧
  .اختتام االجتماع  - ٨

   العملتنظيم  - جيم

وأشار . وافق الفريق العامل على اقتراح الرئيس اخلاص بتنظيم العمل يف االجتماع احلايل  - ١٢
يف مؤكداً على أن سيكون على الفريق و رابعاً، ٢٤/٣الرئيس إىل اختصاصات الفريق املبينة يف املقرر 

واخليارات املعروضة وأي  بتقرير ائي يتضمن مجيع اآلراء املطروحة اية اجتماعه الثاين أن خيرج
تعرض على جملس اإلدارة لكي ينظر فها يف دورته العادية اخلامسة عليها توافق اآلراء  تتوصيات

والعشرين، واقترح أن تتضمن نتائج االجتماع احلايل تقريراً قصرياً وموجزاً عن االجتماع؛ والتأكيد 
ل مع مشكلة الزئبق أو أنه قد حدد خيارات على أن الفريق قد نظر يف مجيع اخليارات املتاحة للتعام

أخرى يريد النظر فيها؛ وبتحديد واضح ملا ينبغي عمله بعد االجتماع احلايل لضمان جناح االجتماع 
كما . وسوف تتخذ املقررات اليت تسهم يف حتقيق هذه النتائج، حسب مقتضى احلال. الثاين للفريق

  .عات العمل وأفرقة االتصالاقترح ترتيبات عملية للمسائل املتصلة بسا

  احلضور  -دال
 االحتاد الروسي، األرجنتني، أسبانيا، استراليا، :ل التاليةجتماع ممثلو الدوشارك يف اال  - ١٣

إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، مجهورية إيران اإلسالمية، إيطاليا، باراغواي، 
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ديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، بريو، بنغالباكستان، الربازيل، الربتغال، بلغاريا، 
تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، جامايكا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية بيالروس، 

ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، 
ك، زمبابوي، سري النكا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، السويد، سويسرا، جيبويت، الدامنر

سيشيل، شيلي، صربيا، الصني، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيماال، غينيا، فرنسا، الفلبني، فنلندا، 
، كينيا، فييت نام، قطر، الكامريون، كرواتيا، كمبودبا، كندا، كوبا، الكونغو، كولومبيا، كرييبايت

لبنان، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية، منغوليا، موريتانيا،، موزامبيق، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هندوراس، 

  .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
 : هيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة التاليةفة إىل ذلك، حضر االجتماع ممثلواوباإلض  - ١٤

اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية استكهومل 
تنمية الصناعية، بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لل

  .ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
 برنامج رصد وتقييم املنطقة :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف االجتماع  - ١٥

 ومركز -القطبية الشمالية، واملفوضية األوروبية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة للطاقة 
  .الفحم النظيف

  :اعــة يف االجتمـــة ممثلـــة التاليـــاحلكومي ات غريــــوكانت املنظم  - ١٦
Agenda, Arnika – Toxics and Waste Programme, Associacao de Protecao ao Meio Ambiente de 
Cianorte (Association for the Protection of the Environment of Cianorte), Campaign for 
Alternative Industry Network, Centre for Public Health and Environment Development, 
Ecologistas en Acción (Environmentalists in Action), Environmental Health Fund, European 
Environmental Bureau, Global Village of Beijing, Ground Work – Friends of the Earth, Health 
and Environmental Alliance, Health Care without Harm, Health Care without Harm – Southeast 
Asia, Institute for Global Environmental Strategies, International Council on Mining and Metals, 
International POPs Elimination Network, Island Sustainability Alliance C.L. Inc., Minas de 
Almaden y Arrayanes S.A. (Almaden and Arrayanes Mines, Inc.), National Research Centre of 
Excellence for Environmental Hazardous Waste Management, National Toxics Network Inc., 
Natural Resources Defence Council, Pollution probe, Rangsit University, San Francisco Estuary 
Institute, Sierra Club – Canada, Sierra club – United States of America, Toxics Link, University of 

Strathclyde, World Chlorine Council, World Wildlife Fund.  
  استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة - رابعاً
  مالحظات افتتاحية - ألف

بدأ الفريق العامل أعماله بشأن هذا البند مبالحظات افتتاحية من ممثلي البلدان، واموعات   - ١٧
ن من الضروري أن يتقيد الفريق العامل باالختصاصات املتحدثني أ مجيع وأكد. اإلقليمية واملنظمات

  املمكنةالطوعية رابعاً، قائلني إنه ينص على أن يستعرض الفريق التدابري ٢٤/٣املبينة يف املقرر 
 وأن يتقدم بتوصيات الزئبق مسألة جهةاليت ميكن االعتماد عليها يف مواامللزمة والصكوك القانونية 

 وأفاد أحد . تيسر على الس اختاذ مقررات يف هذه املسألة أنن شأامركزة إىل جملس اإلدارة م
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، ولذا ٢٠٠٧نوفمرب /املتكلمني بأن حكومته الوطنية ستجري انتخابات احتادية يف أواخر تشرين الثاين
  .فإن احلكومية احلالية  تستطيع إلزام احلكومة القادمة بأي موقف معني

الوثيقة (لدراسة اخلاصة باخليارات املتاحة ملراقبة الزئبق كان هناك اتفاق عام على أن ا  - ١٨
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2(وأكد عدد .  املعروضة على الفريق العامل متثل أساساً ممتازاً ملناقشاته

من املتحدثني على أنه ليست هناك حاجة إىل حتديد خيارات إضافية وأنه ينبغي بدالً من ذلك توجيه 
وحتقيقاً هلذا اهلدف، قدم ممثال بلدين وثيقة قاعة مؤمتر . من عدد التدابري حمل النظراجلهود إىل التقليل 

وشرح .  رابعاً من الفريق العامل تقدميه٢٤/٣تتضمن هيكالً ممكناً للتقرير النهائي الذي يطلب املقرر 
سق مع يقة تتأحدمها أن اهلدف من ذلك هو تضييق اخليارات وتسهيل تقدمي التوصيات املمكنة بطر

  . فيهاوكان هناك ترحيب عام باهليكل املقترح واعتربت الورقة ورقة إعالمية . رابعا٢٤/٣ًاملقرر 
وأشار أحد املتحدثني، وأيده يف ذلك العديد من املتحدثني اآلخرين، إىل أن اجلهود السابقة   - ١٩

 املفاوضات، وحث مواقف املشاركني يف لتشدد يكتب هلا النجاح نظراً  ئبق ململواجهة مشكلة الز
ن كو تابري املواجهة املختلفة ميكن أنتد جمموعات لعامل على توخي املرونة؛ وقال إنأعضاء الفريق ا

اجلهات بتقنية وخيارات السياسات املتاحة لخيارات ال تبعاً لذلك األوضاع املختلفة، وة حسبمناسب
ن التزامات سياسية قوية من كذلك قال إنه سيكون من الضروري ضما. صاحبة املصلحة املشاركة

  .جانب البلدان
 ا إحدى املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي والدول األعضاء فيها إن منظمتهة ممثلتوقال  - ٢٠

سوف تقدم الدعم لألمانة يف إجراء حتليل إضايف ويف توفري املعلومات اليت ستكون الزمة قبل االجتماع 
ونظراً ألن الفريق العامل . ليف واملنافع املترتبة على تدابري املواجهةالثاين للفريق العامل بشأن التكا

فقط، وافق متحدثون آخرون على أنه سوف يكون من الضروري توفري املزيد   مكلف باالجتماع مرتني
  .من املعلومات قبل االجتماع الثاين

لدام يف السنوات األخرية واسترعى العديد من املتحدثني االنتباه إىل التدابري اليت نفذا ب  - ٢١
ملواجهة األخطار املتصلة بالزئبق، مبا يف ذلك تنظيم قطاعات معينة، وفرض ضوابط على استرياد 
واستخدام الزئبق وإعداد قوائم حصر للمنتجات والعمليات اليت يستخدم فيها الزئبق، وعرضوا تقاسم 

العمليات  املنتجات وحدثني الضوء على قائمةى أحد املتوألق. خربام ومعلومام مع البلدان األخرى
وقال ممثل إحدى املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي . اليت ميكن فيها االستعاضة عن الزئبق بسهولة

ميكن مواجهتها من جانب بلدان  والدول األعضاء فيها، يف معرض إبداء رأيه من أن مشكلة الزئبق ال
تصلة بالزئبق، ءات القانونية املجرامن اإل ٣٠يصل إىل   قد تبنت مااتعمل بصفتها الفردية، إن منظمته

  .كما وضعت استراتيجية حتدد السياسات الرئيسية
وقال كثري من املتحدثني إن مشكلة الزئبق ميكن مواجهتها خبليط من التدابري الطوعية واملُلزِمة   - ٢٢
نشطة جمزأة، مشرياً إىل أن اجلهود الطوعية تكون األ وقال أحد املتحدثني إن من األساسي أال. قانوناً
 اخلاصة دث آخر إىل أن عملية تعزيز برنامج الشراكاتحوأشار مت.  أن تقوم على الشراكاتينبغي

 رابعاً، ٢٤/٣  من املقرر٢٧  جاء يف التكليف املبني يف الفقرة ، كمابالزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة
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ويف هذا .  اإلدارةلسجتماع الدورة اخلامسة والعشرين العامل قبل اينبغي إدماجها يف عمل الفريق 
السياق، أبدى العديد من املتحدثني تأييدهم الستخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية 

اخلاصة بالزئبق يف جمال الزئبق، وقال أحدهم إن حكومته تعتزم تعزيز مسامهتها يف برنامج الشراكات 
  .نامج األمم املتحدة للبيئةبرب
. وأكد بعض املتحدثني أن من الضروري وجود قواعد عاملية ملزمة كأساس حلل طويل األجل  - ٢٣

أحدهم الضوء على ضرورة وجود التزامات لألغراض املختلفة بينما أكد كثريون على احلاجة   وألقى
القدرات الالزمة لدعم العمل يف البلدان إىل ترتيبات مالية ثابتة وميكن التنبؤ ا وعلى ضرورة بناء 

ويف هذا السياق، أشار أحد املتحدثني إىل أن مرفق البيئة العاملية، الذي ميثل يف الوقت احلاضر  .النامية
ميكن االستفادة منه يف الوقت   ، البشأن امللوثات العضوية الثابتةآلية التمويل بالنسبة التفاقية استكهومل 

. مل تكن متصلة بنافذة متويل حالية تابعة ملرفق البيئة العاملية شاريع املتصلة بالزئبق، مااحلاضر يف متويل امل
. وأشار أحد املتحدثني إىل أن مرفق البيئة العاملية يقوم حالياً بتمويل عدد من املشاريع املرتبطة بالزئبق

ميكن أن يستغرق وأعرب بعض املتحدثني عن قلقهم من أن وضع واعتماد صك قانوين دويل معقد 
 ولذلك قال أحد املتحدثني إن من األفضل تعديل اتفاقية استكهومل لتشمل الزئبق .وقتاً طويالً

وأوصى متحدث آخر باعتماد تدابري طوعية فقط، قائالً إن البلدان ينبغي أن . والرصاص والكاديوم
احلكومية    دوليني للمنظمات غريبيد أن ممثلني الئتالفني. هلا البيئيةاتتخذ خطوات يف سبيل مراقبة أحو

أكدا احلاجة إىل صك عاملي ملزِم قانوناً تسانده آلية متويل مناسبة لكي ميكن التعامل مع مشكلة الزئبق 
. بشكل فعال وشامل، وأن التدابري الطوعية ينبغي أن ينظر إليها على أا تدابري تكميلية يف جوهرها

تعديل للنهج االستراتيجي اخلاص باإلدارة الدولية للمواد وأيد متحدث آخر اعتماد بروتوكول أو 
  .الكيميائية

 من نيق استجابة فعالة ومستدامة، سيكوكان هناك اتفاق واسع جداً على أنه لكي ميكن حتق  - ٢٤
 مبساعدات مالية وتقنية ألن تلك اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالالزم تزويد البلدان النامية والبلدان 

يتم   الزئبق الذي كثرياً ما املتعلقة بكلاش املحلاضر إىل القدرة على التعامل معبلدان تفتقر يف الوقت اال
الرمسي  القطاع غريه نظراً لكرب وأبدى متحدث آخر مالحظة مفادها أن. استرياده من البلدان املتقدمة

  . الزئبق الطلب علىى أن فرض قوانني جديدة سيكون تأثريه حمدود علعىنيف بلده ي
بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب قالت ممثلة األمانة إن اتفاقية   - ٢٥

ورحبت . احلدود ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات  تتضمن أحكاماً بشأن حركة النفايات عرباحلدود
ج األمم املتحدة للبيئة يف القضايا بالتعاون الذي حصلت عليه االتفاقية من شعبة املواد الكيميائية بربنام

/ املتصلة بالنفايات وقالت إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل سيعقد اجتماعه املقبل يف حزيران
  . وسوف يكون حريصاً على معرفة النتائج اليت توصلت إليها مداوالت الفريق العامل٢٠٠٨ يونيه

  من أجل الرقابة العاملية على الزئبقاملتاحة اخليارات أن مناقشة عامة للدراسة اليت أعدا األمانة بش  -باء

بعد املالحظات االفتتاحية، قدم ممثل األمانة الدراسة اخلاصة باخليارات املتاحة من أجل الرقابة   - ٢٦
مركز القانون ، وكانت األمانة قد كلفت )UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2 الوثيقة(العاملية على الزئبق 
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مل ضمن عداد هذه الدراسة مبساعدة مالية من حكومة السويد، لتيسري عمل الفريق العا بإالدويل البيئي
وقال إن الدراسة حاولت توفري أساس سليم للمناقشة، .  رابعا٢٤/٣ً املقرر جهوده الرامية إىل تنفيذ

 حيث استعرضت بطريقة واضحة وبليغة جمموعة اخليارات املمكنة للتعامل مع األولويات املبينة يف
وقد حددت الدراسة .  رابعاً، باإلضافة إىل مناقشة خيارات التنفيذ٢٤/٣ من املقرر ١٩  الفقرة

األهداف االستراتيجية وتدابري املواجهة املتاحة لتحقيق هذه األهداف، بالنسبة لكل جمال من جماالت 
 ٢٤/٣  من املقرر١٩ رةاألولوية اخلاصة باحلد من األخطار املترتبة على اطالقات الزئبق املبينة يف الفق

وأضاف أن قراراً واعياً قد اختذ لتجنب إصدار .  من وثيقة الدراسة٤  يف سبعة جداول متثل اجلزء رابعاً،
. أحكام تقديرية ألن إصدار مثل هذه األحكام من شأن احلكومات ويتجاوز اختصاصات األمانة

التكاليف واملنافع ختتلف من بلد آلخر، حتاول الدراسة حتليل تكاليف ومنافع كل خيار ألن  ولذلك، مل
 والحظ أن تعزيز برنامج الشراكات. وأن مثل هذا التحليل يتطلب بالضرورة إصدار أحكام تقديرية

 رابعاً، ٢٤/٣ قد مت التعامل معه بشكل منفصل يف املقرر اخلاصة بالزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة
  .تتعرض له بالتفصيل  بدور الشراكات فإا ملوبالتايل فعلى الرغم من تسليم الدراسة

وباإلضافة إىل تدابري املواجهة املبينة يف الدراسة، حدد الفريق العامل أفضل التقنيات وأفضل   - ٢٧
املمارسات البيئة املتاحة كخيار آخر من املطلوب النظر فيه، وتوجد بالفعل توجيهات بشأنه، وبالتايل 

واقترح ممثل الربتغال، الذي حتدث نيابة عن االحتاد األورويب والواليات . ملميكن أن يوفر قوة دافعة للع
 إضافية ميكن أن ينظر فيها احلكومية تدابري استجابة ممثل إحدى املنظمات غرياملتحدة األمريكية، و

 لكي ميكن التوصل إىل نتيجة أو بلورا ن الضروري تضييق اخلياراتبيد أنه قيل إن م. الفريق العامل
  .مركزة  ائية
واقتدى الفريق العامل باقتراح من الرئيس بشأن هيكل املناقشة اليت جيريها الفريق العامل   - ٢٨

 ١٩  بالنسبة لكل جمال من جماالت األولوية احملددة يف الفقرة: املشار إليها يف الدراسةاالستجابة لتدابري 
إذا   انت الدراسة متثل أساساً جيداً للمناقشة، وما رابعاً، ينظر الفريق العامل فيما إذا ك٢٤/٣ من املقرر

إذا كانت هناك  ، وما ملختلف األهداف االستراتيجية لتدابري االستجابةكانت حتدد اال السليم
وسيناقش الفريق العامل أيضاَ اإلطار الذي ميكن يف نطاقه تنفيذ . حتددها الدراسة خيارات مفيدة مل

 جماالت األولوية على أفضل وجه، مبا يف ذلك مدى مالءمة األنواع اخليارات اخلاصة بكل جمال من
 ،وفيما يلي تلخيص للمناقشات اليت أجراها الفريق العامل. املختلفة من التدابري املُلزِمة قانوناً والطوعية

 باملرفق داول املرفقة من الدراسة، وهي اجل٤ زءاملنقحة للجداول الواردة يف اجلكما تعكسها الصيغ 
تكن مبينة باجلداول األصلية،   وتتضمن اجلداول املنقحة تدابري إضافية للمواجهة، مل. ذا التقريرألول ا

تدابري  واعترف الفريق العامل بأا تعكسوكذلك التنقيحات اليت أدخلت على تدابري املواجهة احلالية، 
مل إىل أن اجلداول ال متثل نصاً متفقاً  وأشار الفريق العا.فيها  النظر مواصلة اليت ميكن املمكنةاملواجهة

 .عليه لتدابري املواجهة املمكنة كما أن القوائم ال تعد بالضرورة قوائم كاملة أو مرتبة حسب األولويات
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  مناقشة اخليارات احملددة اخلاصة باحلد من األخطار املترتبة على اطالقات الزئبق  -جيم
ة الواردة يف الدراسة لتحقيق األهداف االستراتيجية لكل ناقش الفريق العامل اخليارات احملدد  - ٢٩

 ١٩ أولوية من األولويات اخلاصة باحلد من األخطار املترتبة على إطالقات الزئبق، املشار إليها يف الفقرة
  :وهذه األولويات السبعة كما يلي.  رابعا٢٤/٣ًمن املقرر 

  ة من مصادر بشرية؛احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتي  )أ"(
  إجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبق؛  )ب(
احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات   )ج(
  اإلنتاجية؛

ن األويل احلد من املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك النظر يف إيقاف التعدي  )د(
  للزئبق، مع مراعاة ترتيب أمهية املصادر؛

  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق؛  )ه(
، لعالج املواقع  )...د(٢٤  التصدي،يف ضوء نتائج التحليل املشار إليه يف الفقرة  )و(

  امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة العامة والصحة البيئية؛
 مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، زيادة املعرفة يف جماالت  )ز(

  ."والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعية
  احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية  - ١

يف معرض إشارته إىل أن مناقشة جماالت األولوية متشعبة، ذكر الرئيس أن كثرياً من   - ٣٠
ت، مثل تلك املتعلقة مبدى مالءمة صك ملزِم قانوناً مقارنة بالترتيبات الطوعية، تعد مناسبة التعليقا

لكثري من جماالت األولوية أو لكل ااالت، كما متثل تدابري للمواجهة ميكن أن ينظر فيها الفريق 
  .العامل
حلد من انبعاثات الزئبق ا (١ ركز الفريق العامل مناقشته يف البداية على اهلدف االستراتيجي  - ٣١

احلد من انبعاثات الزئبق من العمليات  (٣ واهلدف االستراتيجي) من املنشآت اليت يستخدم فيها الفحم
الصناعية، مبا يف ذلك استخدامه كعامل محفِّز، وإنتاج املنتجات الثانوية، وتلوث مواد املكونات، 

  ).واإلنتاج احلراري
األطر القانونية  اخليارات، مبا يف ذلك ن املزايا النسبية ملختلفيضة بشأجرت مناقشات مستف  - ٣٢

وذكر كثري من املتحدثني أن . للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي والنهج الطوعية الدولية
وقال . التدابري امللزمة قانوناً كتحضري هلا، أو جنباً إىل جنب معهاقبل اإلجراءات الطوعية ميكن اختاذها 

فعال جلهود احلد من  دويل  فقط من شأنه أن يؤدي إىل تنسيقاملتحدثني إن صكاً ملزماً قانوناًبعض 
 من األهداف للحد انبعاثات الزئبق، بينما قال آخر إن مثل هذا الصك ضروري لضمان وضع جمموعة

بازل  وقال متحدث آخر إنه يؤيد استخدام الصكوك امللزمة قانوناً مثل اتفاقييت .من االنبعاثات
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واستكهومل واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
وشدد على اإللتزامات مبوجب تلك االتفاقيات وكذلك . آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

زئبق يف املرفق جيم من اتفاقية على اآلثار املترتبة على الرأي العام وعلى األسواق من إدراج ميثيل ال
. استكهومل ومن إدراج االستخدامات الصناعية للزئبق ومجيع مركباته يف املرفق الثالث التفاقية روتردام
. وأضاف كذلك أن هذه االتفاقيات ميكن استخدامها يف معاجلة مشكلة الزئبق دون احلاجة إىل تعديلها

ؤدي إىل استجابات جمزأة، فضالً عن أن الرقابة ستكون وقال آخرون إن النهج الطوعي من شأنه أن ي
 ومن ناحية أخرى، أشار متحدث آخر إىل أن .ضعيفة كما ستكون تكاليف املعامالت مرتفعة

 والحظ آخرون أنه على .الشراكات تتميز بأا تستعني بنهج مركزة وقطرية خمصصة لتحقيق النتائج
ناً من شأنه أن يعزز جدوى التكاليف، فمن املهم السماح بقدر الرغم من أن التآزر مع النهج امللزم قانو

وأبدى متحدث تأييده إلصدار إعالن رفيع املستوى بشأن . من املرونة والتنوع يف جهود البلدان منفردة
وألقى العديد من املتحدثني الضوء على الشراكات كمثال قائم ومستمر . املقصودة  انبعاثات الزئبق غري
وقال أحد املتحدثني إن صكاً قانونياً ميكن أن يتعامل مع الزئبق وكذلك مع . وعيضمن النهج الط

الكاديوم والرصاص، بينما قال آخرون إن مثل هذا النهج من شأنه أن يؤدي إىل مفاوضات معقدة 
 وذكر بعض املتحدثني الفريق العامل بأنه جرت مناقشات مستفيضة يف الدورة الرابعة .ومطولة

 لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأن والية الفريق العامل حمصورة يف الزئبقوالعشرين.  
وأشار بعض املتحدثني إىل أنه ميكن وضع صك ملزم قانوناً بشأن الزئبق يف إطار اتفاقية   - ٣٣

بتعديل االتفاقية أو وضع بروتوكول يكون ملحقاً ا، مع أخذ التوجيهات واملبادئ  مل، إماواستكه
وتساءل بعض املتحدثني . التوجيهية اخلاصة بأفضل التقنيات وأفضل املمارسات البيئة املتاحة يف االعتبار

وجرت مناقشة قصرية بشأن املضي يف . عن أساس إضافة الزئبق إىل معاهدة تتناول ملوثات عضوية
 ملزم قانوناً من وضع اتفاقية جديدة متميزة تركز على مراقبة الزئبق، بينما قال آخرون إن وضع صك

  .شأنه أن يؤدي إىل مفاوضات مطولة وحيول دون حتقيق تقدم سريع
وقال متحدث آخر إن . قال بعض املتحدثني إنه من السابق ألوانه النظر يف ج ملزم قانوناً  - ٣٤

 الوطنية تشري إىل التلوث بالزئبق على أنه ميثل أولوية يف جداول أعمال التنمية  البلدان النامية نادراً ما
لشيء إال ألن قيمة الزئبق  وقال آخرون إن النهج الطوعي من املرجح أن يثبت أنه عدمي اجلدوى ال. ا

من الناحية السياسية منخفضة، وقال آخرون إن إجراء دراسات أخرى وإعداد قوائم حصر لالنبعاثات 
ممثلو كثري  وأكد . مرتفعة للزئبق يف إعطاء أولويةمن شأنه أن يوفر أساساً علمياً تستند إليه احلكومات

ومع ذلك، فإم يواجهون مشاكل أخرى . ن الزئبق ميثل قضية مهمة بالنسبة هلم أمن البلدان النامية
كفاية الرعاية الصحية، واملياه،  أكثر إحلاحاً، مثل انتشار الفقر، وسوء مرافق البنية األساسية، وعدم

رية األساسية اليت متنعهم من وضع الزئبق ضمن أولويام ذلك من االحتياجات البش والتعليم، وغري
  .األمهية وجتعل احلصول على املساعدة من اتمع الدويل بشأن الزئبق أمراً شديد

إذا كانت النية  أكد كثري من املتحدثني على ضرورة وجود موارد مالية كافية بغض النظر عما  - ٣٥
وقال بعض املتحدثني إن الصك امللزم قانوناً من . لية طوعيةتتجه إىل وضع صك ملزم قانوناً أو إىل عم

وأشار عدد من املتحدثني إىل أن مرفق البيئة العاملية ميكن .  منتظمةشأنه أن يضمن االلتزام مبوارد مالية
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أن يوفر آلية لتمويل املبادرات اخلاصة بالرقابة على الزئبق؛ وعلى الرغم من أن كثريين قد وافقوا على 
لرأي فقد قيل أيضاً إنه سيكون من املطلوب توفري أموال جديدة وإضافية ألن األموال احلالية مت هذا ا

  .االلتزام ا بالفعل لتمويل جهود بيئية أخرى
أدىل ممثلو منظمات اتمع املدين بالعديد من املداخالت يف املناقشة، وأكد بعضهم على أن   - ٣٦

أيد املتحدثون  كما. ها بدون توافر التزامات مالية من البلدان املاحنةاجلهود الدولية قد تثبت عدم فعاليت
وضع صك ملزم قانوناً بشأن الرقابة على الزئبق، وقال أحدهم إن النهج االستراتيجي اخلاص باإلدارة 

وقال متحدث آخر إنه ميكن . الدولية للمواد الكيميائية تضمن إشارات إىل الزئبق يف أهدافه وأغراضه
 يف اإلجراءات الطوعية يف املستقبل القريب، ولكنه قال إن الصك امللزم قانوناً من شأنه أن يضمن البدء

مقيدة  مل تكن يف يوم من األيام املنشآت اليت يستخدم فيها الفحمااللتزام واملساءلة، مضيفاً أن 
 إرشادات بشأن أفضل وعرض ممثل الوكالة الدولية للطاقة تقدمي. بالضوابط الطوعية اخلاصة بالزئبق

التقنيات وأفضل املمارسات البيئية املتاحة من خالل مركز الفحم النظيف، وأضاف أن البلدان النامية 
إذا كان النهج  وتساءل أحد املتحدثني عما. يف حاجة إىل احلصول على التكنولوجيات بتكلفة معقولة

املنتجة اليت   يؤثر على البلدان غريالطوعي من شأنه أن يساعد على حتسني التلوث بالزئبق الذي 
تتمتع بتأثري سياسي كبري، وخصوصاً اجلزر الصغرية اليت يواجه سكاا أخطاراً من جراء اإلمدادات  ال

  .الغذائية امللوثة بالزئبق يف شكل أمساك احمليطات
 تستخدم املقصودة من املنشآت اليت  كان هناك توافق واسع يف اآلراء على أن االنبعاثات غري  - ٣٧

الفحم، ومن مصانع األمسنت والعمليات الصناعية املماثلة هي أكرب مصدر للتعرض للزئبق ومتثل قضية 
ومن املتوقع أن تزداد هذه االنبعاثات مع زيادة الطلب على الطاقة، وخصوصاً يف . شديدة التعقيد
 األمهية النسبية لالنبعاثات وقيل إن جمموعة من الصناعات تندرج ضمن تلك الفئة وأن. البلدان النامية
 ينبغي أن تكون  يف هذا اال املواجهة ولذا فإن تدابري.تلف من بلد آلخر ومن إقليم آلخراملختلفة خت

موجهة ملرافق وعمليات معينة مع مراعاة العوامل االجتماعية واالقتصادية واجلدوى التقنية وناحية 
  .تطلب إجراء حصر هلذه االنبعاثاتوقال العديد من املشاركني إن املراقبة الفعالة ت .التوافر
أشار بعض املتحدثني إىل قلة الوعي باملشاكل املرتبطة بانبعاثات الزئبق واحللول املمكنة   - ٣٨

وبالتايل، فمن الضروري زيادة الوعي واإلرادة السياسية، وكذلك رفع مستوى األولوية املعطاة . املتاحة
وقد أشري إىل املنافع املصاحبة . وجداول األعمال الوطنيةهلذه املسألة، وخصوصاً يف برامج التنمية 

املناخ، واحلد من امللوثات األخرى، وكذلك إىل التكلفة املترتبة  املترتبة على مراقبة الزئبق من أجل تغري
كذلك، قيل إنه على الرغم من أن مكافحة امللوثات اليت تعطى هلا درجة من . اختاذ أي إجراء على عدم
 حتقق منافع إضافية باحلد من اتفوق األولوية املعطاة للزئبق قد تكون مكلفة أحياناً، فإاألولوية 

 وأشري أيضاً إىل أن إخضاع الزئبق للضوابط ال يتم عادة بصورة مباشرة بل كثرياً ما .انبعاثات الزئبق
  .خيضع للمراقبة عرب إجراءات تتخذ للحد من انبعاثات ملوثات أخرى

تأكيد على أن تدابري املواجهة ينبغي أن تكون عملية وفعالة وأن تتخذ بطريقة وكان هناك   - ٣٩
وكان هناك اعتراف واسع النطاق بأن املساعدات . منسقة لتجنب تضارب املصاحل املترتب على املنافسة
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ناء القدرات ، وباليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالتقنية، ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية والبلدان 
وأيد عدد من املتحدثني استخدام أفضل التقنيات وأفضل . تعد من األمور اجلوهرية لتحقيق نتائج فعالة

املمارسات البيئة املتاحة، وأثنوا على العمل الذي مت بالفعل فيما يتعلق بإعداد التوجيهات واملبادئ 
تحدثني أن يبادر برنامج األمم املتحدة للبيئة  واقترح أحد امل.ملواتفاقية استكه التوجيهية اليت تنص عليها

أفضل املمارسات البيئية بشأن االنبعاثات، وميكن /بعملية لوضع إرشادات ألفضل التكنولوجيات املتاحة
استخدام تلك اإلرشادات بعد ذلك لوضع أهداف غري ملزمة للحد على املستويات العاملية والوطنية 

مل و جدوى التدابري اليت وضعت على غرار عملية اتفاقية استكه ومع ذلك، فقد قيل إن.والقطاعية
املقصودة ينبغي تقييمها يف سياق الزئبق، ألن تلك االتفاقية تتعامل مع  بشأن معاجلة االطالقات غري

  .امللوثات العضوية
اوا وبعد هذه املناقشة اتفق الفريق العامل على إنشاء فريق لالتصال، ترأسه السيدة سيكو ساج  - ٤٠

تعد  ٢ و١إذا كانت تدابري املواجهة املبينة يف الدراسة حتت اهلدفني االستراتيجيني  ، لتحديد ما)اليابان(
  .كاملة والنظر يف مزايا وعيوب تلك التدابري

احلد من انبعاثات الزئبق  (٢ مث انتقل الفريق العامل بعد ذلك إىل مناقشة اهلدف االستراتيجي  - ٤١
  .حتت هذا اال من جماالت األولوية) سطة احلرفيني وعلى النطاق الصغريتعدين الذهب بوامن 
تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى قدم الرئيس هذا البند، قائالً إنه على الرغم من أن   - ٤٢

 رابعاً، فإنه ٢٤/٣ من مقرر جملس اإلدارة ١٩ يشر إليه على وجه التحديد يف الفقرة   ملالنطاق الصغري
واسترعى أحد املتحدثني االنتباه إىل الصلة . دداً من القضايا ويستحق النظر فيه بشكل منفصليثري ع

  يفالزئبق استخدام احلد من (٣  من جمال األولوية١  ياليت تربط بني البند احلايل واهلدف االستراتيج
 احلرفيني تعدين الذهب بواسطةوأضاف أن ). تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري

 له خصائص مميزة قد تؤثر على اجلهود اليت تبذل ملواجهته، فمن الصعب على وعلى النطاق الصغري
الناحية اجلغرافية، ويضم أفراداً سبيل املثال حتديد األفراد املشتغلني به، كما أنه شديد التنوع من 

ذا النشاط على أنه نشاط إىل ه أحياناً تنظراحلكومات يعيشون يف ظروف الفقر الشديد، كما أن 
وألقي الضوء على تأثري االنبعاثات البيئية على صحة اإلنسان، سواء صحة املشتغلني . قانوين غري

  . أو اتمعات احمليطةبالتعدين أو أسرهم
تعدين الذهب يكون هو احملرك وراء عمليات  والحظ العديد من املتحدثني أن الفقر كثرياً ما  - ٤٣

، وأن من الضروري توفري سبل معيشية بديلة للمجتمعات احمللية  وعلى النطاق الصغريبواسطة احلرفيني
  .املتأثرة
أوهلما يفترض أن هذا النشاط من املرجح أن يستمر . وظهر جان أثناء مناقشات هذه القضية  - ٤٤

الثاين معه على يف كثري من املناطق وبذلك يكون اهلدف هو احلد من آثاره السلبية، بينما يتعامل النهج 
وعلى الرغم . ونوقش عدد من اخليارات والصعوبات فيما يتصل بالنهج األول. قانوين  أنه نشاط غري

من وجود طرق للحد من استخدام الزئبق أو االستغناء عنه، فإن من الصعب نشرها بني جمتمعات 
ع احلكومات بتحسني اآلثار كذلك، فمن الصعب إقنا. التعدين املتناثرة، مع تعزيزها باحلوافز املناسبة
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وحتدث كثريون عن حاجة البلدان النامية إىل مساعدات تقنية ومالية . السلبية لنشاط ترى أنه قانوين
وأشار العديد من املتحدثني إىل خطة العمل العاملية اليت وضعتها منظمة . ومساعدات لبناء القدرات

 اليت تؤثر على املياه الدولية من جراء الزئبق الناتج عن األمم املتحدة للتنمية الصناعية بالنسبة للبلدان
  . وميوهلا مرفق البيئة العاملية، كنموذج يستحق مزيداً من االهتمامتعدين الذهب بواسطة احلرفيني

وأشار أحد املتحدثني إىل أنه يبدو أن هناك ثالث جمموعات من تدابري مواجهة التحديات   - ٤٥
التدابري املتصلة بتطبيق أفضل : ، هي وعلى النطاق الصغريطة احلرفينيتعدين الذهب بواساملتصلة ب

التقنيات وأفضل املمارسات البيئية املتاحة؛ والتدابري اليت تتناول اجلوانب االقتصادية، مبا يف ذلك تسويق 
وهي تشكل جزءاً من إطار أوسع لتدابري املواجهة؛ والتدابري املعنية بشكل خاص   - "الذهب األخضر"

وأبدى العديد من املتحدثني تأييدهم للحد من املعروض مبا يؤدي إىل رفع أسعار . باحلد من املعروض
الزئبق وبالتايل عدم التشجيع على استخدامه، بينما قال آخرون إن من الالزم احلصول على مزيد من 

والحظ . نهج مبا يف ذلك مرونة الطلب، من أجل تقييم فعالية هذا الاملعلومات عن خصائص الطلب
جيد  يعد مطروحاً يف السوق الدولية وذلك لضمان أال آخرون أن من الضروري ختزين أي زئبق مل

  .طريقه إىل االستخدام يف عمليات التعدين بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري
 الذهب وأيد معظم املمثلني الذين حتدثوا، وخصوصاً من البلدان النامية اليت جيري فيها تعدين  - ٤٦

بواسطة احلرفيني، وضع صك ملزم قانوناً ألم يرون أن مثل هذا الصك سوف يضمن جاً أكثر 
وقال العديد من املمثلني إن الطابع امللح . متاسكاً كما يضمن زيادة القدرة على احلصول على التمويل

 لدعم األنشطة الرماية ةهلذه املشكلة يقتضي توفري دعم فوري هلا من خالل املزيد من التدابري الطوعي
  .لنشر املعرفة

أعلنت رئيسة  ٣  و١  االستراتيجينياهلدفنيشأن وبعد املشاورات اليت أجراها فريق االتصال ب  - ٤٧
-  ٤  باهلدفني االستراتيجيني الواردين يف اجلدولالفريق أن الفريق استطاع حتديد تدابري املواجهة املتصلة

 وأن الفريق )UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/2الوثيقة (ملراقبة الدولية للزئبق يف دراسة اخليارات اخلاصة با ١ 
 ومل يتمكن من يستطع النظر يف مزايا وعيوب تدابري املواجهة بيد أن الفريق مل. أضاف تدابري إضافية

 على أنه قد  كذلكواتفق. ، نظراً لتعقيد هذه املهمة وضيق الوقت املتاحترتيبها أو تقييم مدى جدواها
.  وإدراجها ضمن فئات فرعية٣ ن من املفيد إعادة تبويب التدابري املبينة حتت اهلدف االستراتيجييكو

ويف أعقاب التقرير الذي قدمته رئيسة فريق االتصال، اقترح عدد آخر من املتحدثني إدخال إضافات 
  املرفق هذا النحو يفدول بعد تعديله على ويرِد اجل. ١-٤  على قائمة تدابري املواجهة املبينة يف اجلدول

 وأشار الفريق العامل إىل أن اجلداول الواردة يف املرفق األول تظل تعترب قائمة . للتقرير احلايلاألول
  .تدابري غري متفق عليها

  زئبق أو مركبات الزئبقالاحللول السليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على   - ٢

كقضية حيوية بالنسبة لنهج دورة احلياة  النفايات ى إدارةري من املتحدثني الضوء علألقى كث  - ٤٨
وأشار متحدثون متعددون إىل أمهية استخدام بدائل للحد من توليد . اخلاص باحلد من اطالقات الزئبق

وأضاف ممثل إحدى املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي والدول . النفايات احملتوية على زئبق
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 حالة عدم القدرة على االستعاضة عن الزئبق، توجد تدابري مفيدة منها حتديد األعضاء فيها أنه حىت يف
  .القيم ووضع بطاقات املعلومات على العبوات لتوعية املستهلكني

قال عدد من املتحدثني إن تدابري احلد من دخول الزئبق يف جماري النفايات السائلة العمومية  - ٤٩
واسترعى . ايات الزئبق ومرافق أساسية مناسبة للتخلص منهاينبغي أن تتضمن طرقاً منفصلة جلمع نف

 اخلاصة بإدارة نفايات الزئبق بالطرق  التقنيةمتحدثون متعددون االنتباه إىل مسودة املبادئ التوجيهية
اليت مت إعدادها حتت إشراف اتفاقية بازل، واقترحوا التعامل مع نفايات ) املسودة الثالثة(السليمة بيئياً 

 وأشار). مع التسليم يف نفس الوقت بضرورة عدم تكرار اجلهود ( مبا يتفق مع تلك االتفاقيةالزئبق
وقيل إن اتفاقية بازل .  إىل قلة املوارد املتاحة للمساعدة يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهيةمتحدث آخر

ني اإلنتباه  ووجه أحد املتحدث.هي السلطة الوحيدة للتعامل مع النفايات اخلطرة، وبالتايل ينبغي تقويتها
إىل مبادرات الشراكة اجلارية يف إطار اتفاقية بازل، وخصوصاً إىل الشراكة اجلديدة بشأن النفايات 

 وقال العديد من .اإللكترونية باعتبارها مثاالً لنجاح اجلمع بني النهج الطوعي والنهج امللزم قانوناً
اري النفايات السائلة هي الطريقة األكثر  الزئبق من جم املنتجات احملتوية علىاملتحدثني إن التخلص من

استدامة واألقل تكلفة فيما يتعلق باحلد من االنبعاثات الناجتة عن الترميد، وأنه حيثما يتعذر ذلك ينبغي 
وقال اثنان من . اتباع أفضل التقنيات وأفضل املمارسات البيئية املتاحة املمكنة يف عملية الترميد

مل تكن إدارا تتم بطريقة  ينبغي التخلص منها يف مواقع دفن النفايات ما  ق الاملتحدثني إن نفايات الزئب
  .سليمة بيئياً وخاضعة لضوابط مشددة

النفايات وأن النفايات لطمر توجد ا مواقع   أشار عدد من املتحدثني إىل أن البلدان النامية ال  - ٥٠
.  واملناطق احلساسةاً قريبة من املناطق املأهولة يف مواقع مكشوفة، تكون أحيان يتم التخلص منهاكثرياً ما

  املنتجات احملتوية على الزئبق، إلقاءمدركني ألخطار يكون السكان املعرضني غري  وكثرياً ما ال
وأشار أحد املتحدثني إىل أن . جيعل عملية زيادة الوعي من األمور األساسية يف العراء، مماها إحراقو

إىل البلدان النامية حتتوي أحياناً على مستويات عالية من الزئبق، وأضاف أن املنتجات اليت يتم تصديرها 
من الضروري تعزيز القدرات املؤسسية الالزمة لتحديد النفايات احملتوية على الزئبق، ووضع املعايري 

د من يضاً احلومن الضروري أ. الالزمة لذلك مثل حدود هذه املستويات وإقامة البنية األساسية القانونية
 املعدات تصبح يف  هذهمثل ألن امها إىل البلدان النامية،عمر استخد يقارب انتهاء تصدير املعدات اليت

  .حكم النفايات بعد استخدامها لفترة قصرية جداً
أشار بعض املتحدثني إىل االهتمامات اخلاصة بالنسبة للدول النامية اجلزرية الصغرية، مبا يف   - ٥١

وقال أحدهم إنه مع .  للتخلص منها كافيةراكم النفايات وعدم توافر مواقعيتصل منها بت ذلك ما
القانونية، مما سيمثل حتدياً بالنسبة للبلدان  االستغناء تدرجيياً عن الزئبق، رمبا حتدث زيادة يف التجارة غري

مة على استخدام وقال آخر إن تبين التكنولوجيات غري القائ. اليت تعد أطرها القانونية واملؤسسية حمدودة
الزئبق واالستغناء تدرجيياً عن الزئبق من شأنه أن يؤدي إىل حدوث زيادات يف نفايات الزئبق، 

وألقى بعض املتحدثني الضوء على أمهية إدارة املنتجات . إنتاج الكلور والقلوياتوخصوصاً يف صناعة 
ومع ذلك، أشار آخر . توية على الزئبقاملنتجات احمل" استرداد"وتدابري املواجهة اليت تتطلب من البائعني 

  .فعالة يف السوق العاملية" استرداد"إىل الصعوبات املرتبطة بوضع خطط 
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أشارت إحدى املتحدثات إىل حتويل النفايات احملتوية على الزئبق من التخلص إىل   - ٥٢
عدين األويل يف االستخالص وإعادة التدوير، وأضافت أن ذلك من شأنه احليلولة دون جتدد مصادر الت

وقال عدد من املتحدثني إن اإلدارة السليمة لنفايات الزئبق، اليت وصفوها . حالة استنفاد إمدادات الزئبق
وقال متحدث آخر إن . بأا تعد أساسية للحد من الزئبق يف البيئة، تتطلب زيادة القدرات التقنية

هذه املنتجات ودورة حياا والبدائل املمكنة املعلومات اخلاصة باملنتجات احملتوية على زئبق، ومصادر 
هلا تعد ضرورية لضمان اإلدارة السليمة لنفايات الزئبق، ونفس القول ينطبق على املعلومات اخلاصة 

  .استخدامه  ة تدوير الزئبق وإعادةبإمكانيات إعاد
احملتوية على أعرب عدد من املتحدثني عن تأييدهم إلقامة شراكات إلدارة النفايات الوطنية   - ٥٣

زئبق، ولكنهم قالوا إن صكاً جديداً ملزماً قانوناً سيكون ضرورياً أيضاً ملواجهة هذه القضية على 
مل، اليت حتدد شروط التخلص من النفايات، ميكن استخدامها ووقيل إن اتفاقية استكه. املستوى العاملي

 الناجحة، معربني عن تفضيلهم وأشار آخرون إىل الشراكات القائمة. كنموذج لوضع مثل هذا الصك
  . بيد أن أحد املتكلمني أكد على أمهية وجود إطار موحد وخط زمين للشراكات.إلطار طوعي

قدمت ممثلة اتفاقية بازل تقريراً عن العمل الذي جيري بشأن املبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة   - ٥٤
. واد الكيميائية لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة اليت جيري تطويرها بالتوافق مع شعبة املبنفايات الزئبق

وقالت إن أمانة اتفاقية بازل مكلفة باملضي يف وضع هذه املبادئ التوجيهية، ولذلك فإا تطلب التعليق 
والحظت أن قدراً كبرياً من األعمال قد مت فيما يتعلق بالنفايات الكهربائية واإللكترونية، . عليها

ل علماً بربنامج جترييب عن النفايات الطبية احملتوية على زئبق جاري الشروع يف وأحاطت الفريق العام
تنفيذه يف إقليم أمريكا الالتينية والكارييب بدعم من النرويج والواليات املتحدة األمريكية، وأضافت أن 

  .تقدمي دعم إضايف سيكون حمل ترحيب
 ٢-٤ تدابري املواجهة املبينة يف اجلدول اقترح عدد من املتحدثني إدخال إضافات على قائمة  - ٥٥

دول ويرِد اجل. )UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/2  الوثيقة(من الدراسة اخلاصة باخليارات املتاحة ملراقبة الزئبق 
 وأشار الفريق العامل إىل أن اجلداول الواردة . للتقرير احلايل املرفق األولبعد تعديله على هذا النحو يف

  . قائمة تدابري غري متفق عليهايف املرفق األول تعترب

  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية  - ٣

كان هناك اتفاق عام على أن احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف   - ٥٦
 األساسية للحد من األضرار النامجة عن اطالقات الزئبق، املنتجات والعمليات اإلنتاجية يعد من األمور

 واملنتجات تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغريوألقى الكثري من املتحدثني الضوء على 
كما كان هناك . املرتلية ومنتجات الرعاية الصحية باعتبارها من ااالت اليت تتطلب تركيزاً خاصاً

لقدر على زيادة وعي املستهلكني واملهنيني بأن إعادة استخدام املنتجات احملتوية اتفاق واسع بنفس ا
وقال العديد من املمثلني إن مجع . على زئبق تعد أساسية ضمن اجلهود اليت تستهدف احلد من الطلب

معلومات شاملة عن حالة استخدام الزئبق واستهالكه يف كل بلد من شأنه أن يساعد كثرياً يف جهود 
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واقترح أحد املتحدثني أنه ينبغي إشراك الغرف التجارية، ونقابات العمال واألحزاب السياسية . توعيةال
  .زئبق يف محلة عاملية لزيادة الوعي باملنتجات احملتوية على

أشار العديد من املتحدثني إىل وجود بدائل لكثري من املنتجات والعمليات اليت يستخدم فيها   - ٥٧
وقال أحدهم إن جملس وزراء دول الشمال قد أعد دراسة عن استبدال هذه . احلاضرالزئبق يف الوقت 

. املنتجات والعمليات، أوضحت وجود بدائل وأنه جيري باستمرار تطوير منتجات خالية من الزئبق
وأشار العديد من املتحدثني إىل أن التحديات املؤسسية أو التقنية ميكن أن تؤدي إىل إبطاء األخذ ذه 

بدائل وأكدوا أن بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والدعم املايل ستكون الزمة للتغلب على العقبات ال
وقال ممثل إحدى املنظمات اإلقليمية للتكامل . االقتصادية واالجتماعية القائمة يف البلدان النامية

اؤها يف الوقت احلاضر االقتصادي والدول األعضاء فيها إنه على الرغم من أن حبوثاً مكثفة يتم إجر
توجد فيها بدائل، هناك حاجة يف بعض احلاالت إىل إجياد حوافز  لتحديد البدائل يف ااالت اليت ال

  .إضافية هلذه البحوث
إذا كانت جهود التشجيع على التحول إىل البدائل  اختلفت اآلراء إىل حد كبري حول ما  - ٥٨

وقال العديد من املتحدثني، . ابري طوعية أو تدابري ملزمة قانوناًاخلالية من الزئبق ينبغي أن تستند إىل تد
من بينهم ممثل إحدى املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي والدول األعضاء فيها إم حبظر املنتجات 

. رغام اجلهات الصناعية على إنتاج بدائلنتجني معينني بالزئبق، جنحوا يف احملتوية على زئبق أو تزويد م
قالوا إم يرون أن نظاماً قانونياً عامليا قوياً، ينص على احلد التدرجيي من استخدام الزئبق، سيكون و

وأعرب البعض عن تأييدهم إلخضاع جتارة الزئبق لضوابط جتارية . أفضل وسيلة فعالة للحد من الطلب
  .مبوجب اتفاقية روتردام

قوائم اجلرد، واملمارسات الطوعية يف احلد من أشار أحد املمثلني إىل فعالية زيادة الوعي، و  - ٥٩
ملزم يقوم على حتديد  استخدام الزئبق يف القطاع الصحي يف بلده، وأعرب عن تفضيله لنهج غري

األهداف مبا يتفق مع األوضاع السائدة يف البلدان ويسمح هلا باحلد من استخدام الزئبق بأجنع الطرق 
احلكومية إن التدابري   ذلك، قال ممثل إحدى املنظمات غريورداً على . املمكنة من حيث التكاليف

الطوعية ثبتت فعاليتها يف القطاع الصحي نظراً لوجود قوانني ملزمة تعزز هذه التدابري، بينما قال آخر 
إن ذلك حدث ألن املهنيني يف جمال الرعاية الصحية يستجيبون بشكل خاص للمعلومات اخلاصة 

وباإلضافة إىل الدعوة إىل تدابري . ستغناء عن املنتجات احملتوية على زئبق بالتدريجباملنافع املترتبة على اال
ملزمة قانوناً للحد من الطلب يف هذا القطاع، أكد املتحدث األخري على أن من الالزم وضع تدبريين 

ية يف البلدان إنشاء آليات العتماد املعدات الطب: آخرين لدعم التحول إىل البدائل يف البلدان النامية مها
النامية لطمأنة املشتغلني يف القطاع الطيب إىل أن البدائل املتاحة ميكن االعتماد عليها، واملساعدة يف 
التوسع يف إنتاج البدائل اخلالية من الزئبق، وخصوصاً يف اهلند والصني، لتلبية الطلب املتزايد على هذه 

  .البدائل
 ٣-٤ بري مواجهة إضافية إىل الصيغة املعدلة من اجلدولاقترح عدد من املتحدثني إضافة تدا  - ٦٠

دول بعد تعديله على ويرِد اجل.  من الدراسة اخلاصة باخليارات املتاحة للمراقبة العاملية للزئبق٤ باجلزء
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 وأشار الفريق العامل إىل أن اجلداول الواردة يف املرفق األول . للتقرير احلايل املرفق األولهذا النحو يف
  .تعترب قائمة تدابري غري متفق عليهاستظل 

احلد من املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك النظر يف إيقاف التعدين األويل للزئبق، مع مراعاة   - ٤
  ترتيب أمهية املصادر

وقال ممثل إحدى املنظمات . كان هناك تأييد واسع جداً للتخلص من اإلنتاج األويل للزئبق  - ٦١
ل االقتصادي والدول األعضاء فيها وممثل آخر إن هذه املمارسة قد أوقفت جماالت اإلقليمية للتكام

بيد . االختصاص اخلاصة ما؛ وأشار متحدثون آخرون إىل أن االعتماد حمدود جداً على اإلنتاج األويل
 أن أحد املتحدثني تساءل عما إذا كان من املمكن تلبية الطلب احلايل على الزئبق بدون اللجوء إىل

وقال ممثل األمانة إن البيانات املوجودة ليست كافية للرد على ذلك االستفسار واقترح . اإلنتاج األويل
  .إجراء دراسات بشأن هذه املسألة قبل االجتماع الثاين للفريق العامل

فقد . األولية  وقد اختلف اآلراء كثرياً فيما يتعلق باحلد من إمدادات الزئبق من املصادر غري  - ٦٢
ال بعض املتحدثني، من بينهم ممثل إحدى املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي والدول األعضاء ق

 اليت سحبت تراخيصها ومن املخزونات ينبغي أن الكلور والقلوياتفيها، إن الزئبق من مرافق إنتاج 
 إنشاء سجالت أو تسحب من األسواق بعد فترة انتقالية، وأنه ينبغي ممارسة الرقابة على ذلك يف شكل

بيد أن العديد من املتحدثني تساءلوا عن احلكمة من احلد . قوائم حصر للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف
من اإلمدادات، قائلني إن اإلمدادات ترتبط ارتباطاً قوياً بالطلب، وأن العديد من املنتجات والعمليات 

ة إلدارة الطلب على الزئبق وإعادة تدوير واقترحوا إعطاء األولوي. متثل استخدامات مشروعة للزئبق
  .األخرى الزئبق املستخدم حالياً للحد من االعتماد على مصادر العرض

أن جهود تقييد املعروض من شأا أن تؤدي إىل رفع أسعار الزئبق وبالتايل  ممثلون آخرون أكد  - ٦٣
 احلرفيني وإجياد حوافز على التشجيع على استخدامه يف جماالت مثل التنقيب عن الذهب بواسطة عدم

تبين البدائل مع ترك الزئبق متاحاً لالستخدامات املناسبة مثل وسائل اإلضاءة اليت تساعد على التوفري يف 
احلكومية أن التوسع يف إعادة تدوير الزئبق  ويف هذا السياق، ذكر ممثل إحدى املنظمات غري. الطاقة

كما جاء يف دراسة اخليارات (لبية الطلب يف األسواق ينبغي أن يستهدف هذه االستخدامات وليس ت
وقال . ألن األخرية تشمل استخدامات يريد الفريق العامل احلد منها) اخلاصة للمراقبة العاملية للزئبق

حكومية إن وفرة النفايات اليت ميكن استخالص الزئبق منها يف مواقع التنقيب على  ممثل آخر ملنظمة غري
فيني من أجل إعادة استخدامه تعين أن الضوابط على املعروض لن تكون فعالة يف الذهب بواسطة احلر

وقال . تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغرياحلد من استخدام الزئبق يف عمليات 
متحدث آخر إنه سيكون من املفيد احلصول على مزيد من املعلومات عن مرونة الطلب على الزئبق 

  .العامل سعار قبل االجتماع املقبل للفريققياساً على األ
ففي حني أعرب بعض . االختالف بشأن مسألة التجارة الدولية يف الزئبقكان هناك بعض   - ٦٤

املتحدثني عن تأييدهم للضوابط امللزمة قانوناً علي حركة الزئبق، أعرب آخرون عن قلقهم من أن بعض 
 تنتج الزئبق كمنتج ثانوي من تصديره إىل بلدان أخرى مثل هذه القواعد ميكن أن متنع البلدان اليت
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ويف هذا الصدد، قال أحد . ميكن فيها ختزينه بطرق سليمة ومتنع احلصول عليه لالستخدامات املناسبة
يصاحب ذلك يف  املتحدثني إن استخدام الزئبق يف ملبات الفلوروسنت يساعد على التوفري يف الطاقة مبا

وأكد متحدثان . حلد من انبعاثات الزئبق من حمطات الطاقة اليت تستخدم الفحمكثري من األحيان من ا
على أن فرض ضوابط على حركة الزئبق ميكن أن يتناقض مع قواعد التجارة العاملية املطبقة حالياً، 

واقترح آخر أن يطلب من منتجي الزئبق . ولذلك فمن املهم وجود تنسيق وتزامن مع هذه القواعد
يز بقايا وخملفات الزئبق الذي يقومون بتوريده؛ وأكد آخر على ضرورة النظر يف التجارة إعادة جته

  .القانونية للزئبق غري
اليت يهمها األمر يف اجتماع  األطراف وبعد هذه املناقشة، اتفق الفريق العامل على أن تلتقي  - ٦٥
 اخليارات للرقابة ة دراس يف٤ – ٤ للجدول  املمكنة مناقشة التنقيحات أو اإلضافاترمسي حملاولة غري

 للفريق بعد ذلك أنه مل يتم التوصل إىل ة ممثلت وأفاد.(UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/2)العاملية على الزئبق 
 ال يعدو عن كونه قائمة  اجلدول يف اآلراء حول مزايا تدابري التجارة، تظل هذه التدابري يفاتفاق

ك، بضرورة أن يعكس هذا التقرير حقيقة أنه ال تزال هناك وطالب، مع ذل. إرشادية بالتدابري املمكنة 
  .آراء متباينة بشأن تدابري االستجابة املتعددة الواردة يف اجلدول

  حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق  - ٥
ويف مناقشتهم بشأن التخزين طويل األجل أو النهائي للزئبق، حدد أعضاء الفريق العامل   - ٦٦

ا إدارة النفايات وختزينها، مع التركيز على تفضيل ج دورة احلياة على ج روابط قوية بني قضاي
وقال العديد من املمثلني إن كثرياً من الدول، كما هو احلال بالنسبة لنقل . االستجابة يف املراحل النهائية

أمون والفعال  لتوفري التخزين امل الضرورية إىل املواردتفتقر وإدارة الزئبق والنفايات اخلطرة األخرى،
 آخرون خربات حكومام يف توفري املساعدة التقنية واقتسام معارفهم وعرض. والطويل األجل للزئبق

وأشار العديد من املتكلمني إىل أن الدول اجلزرية .  ألجل طويلالعملية فيما يتعلق بتخزين الزئبق
 يف تتمثلطبيعية جغرافية وات صعوبوتعاين من الصغرية تواجه نقصاً يف املوارد ليس هذا فحسب بل 

 ويف ذلك .منيعة من التسرب لتخزين الزئبقويف جوف األرض مأمونة عميقة عدم وجود بيئات 
الصدد، أوضح أحد املتحدثني أن بعض الدول اجلزرية الصغرية النامية متيل أكثر من غريها حنو البحث 

  .عن تدابري مواجهة أخرى، مبا يف ذلك خمططات إرجاع الزئبق
ختفيض االطالقات من ( يف إطار هذا اال األساسي ١ولدى النظر يف اهلدف االستراتيجي   - ٦٧

، أملح كثري من املمثلني إىل إمكانية اتباع منوذج متديد نطاق مسؤولية )الزئبق املخزن ومن نفايات الزئبق
لفينيل املتعدد الكلور من جزر  اأحدهم مثاالً إلعادة تصدير ثنائي، أورد املُنتج أو منوذج إدارة املنتج
 الزئبق يف بلدام أسواقوأشار كثريون أيضاً إىل عدم توفر املعلومات عن . احمليط اهلادي إىل استراليا

واقترح عدد من املتكلمني تدابري استجابة إضافية لكي تدرج .  معوقات اختاذ اإلجراءاتضمن هاباعتبار
  .لرقابة العاملية على الزئبقخبيارات ا من الدراسة املتعلقة ٤ء  يف اجلز٥ - ٤يف صيغة منقحة من اجلدول 

إدارة املخزونات املوجودة من الزئبق والنفايات احملتوية  (٢فيما يتعلق باهلدف االستراتيجي و  - ٦٨
، الحظ املمثلون أن اتفاقية بازل واتفاقية استكهومل توفران معاً أسساً )على الزئبق ملنع التلوث البيئي
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واقترح بعض املتكلمني أن تدار املخزونات بطريقة مماثلة إلدارة نفايات . اذ اإلجراءات الدوليةالخت
 أسواقوحذر آخرون من خلق حافز لتعدين الزئبق األويل بإزالة . الزئبق عن طريق التخلص النهائي
  .الزئبق احلالية من السوق العاملية

ة بكال اهلدفني، مبا يف ذلك استصواب إقامة وساد اتفاق عام حول عدد من القضايا املتصل  - ٦٩
الشراكات واألشكال األخرى من التعاون الدويل، واحلاجة إىل تشجيع أفضل التقنيات املتاحة وأفضل 

ل ختزين املمارسات البيئية يف التخزين طويل األجل للزئبق واحلاجة إىل إجراء املزيد من البحوث حو
أن تلتزم نظم ختزين الزئبق طويل األجل بصورة ون إىل ضرورة  وأشار آخر.الزئبق وتقنيات احتجازه

فعالة بنهج دورة احلياة وإدماجها يف مجع الزئبق ونقله وإعادة تصديره من أجل منع إعادة إدخاله يف 
  .احمليط احليوي

  منقحة لقائمة تدابري االستجابة الواردة يف اجلدول، صيغة هلذا التقرير [   ]وترد يف املرفق  - ٧٠
 وأشار .(UNEP (DTIE)/Hg/WG.1/2) من دراسة اخليارات املتعلقة بالرقابة العاملية على الزئبق ٥ - ٤

  .الفريق العامل إىل أن اجلداول الواردة يف املرفق األول تظل تعترب قائمة تدابري غري متفق عليها
بيئية، مع مراعاة نتائج  امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة العامة والصحة الملواقعإصالح ا  - ٦

   رابعا٢٤/٣ًمن املقرر ) د (٢٤التحليل املشار إليه يف الفقرة 
، قال العديد من املتكلمني )منع انتشار التلوث بالزئبق (١ولدى مناقشة اهلدف االستراتيجي   - ٧١
ال وق.  إجراء تقييمات بيئية وصحية عاجلة ملعرفة درجة التلوث بالزئبقالضروري للغاية من هإن

وأملح بعضهم إىل احلاجة إىل املزيد . ن مثل هذا النشاط سيسهل إجراؤه باتباع جٍ طوعي إالكثريون
 وساد اعتراف عام . املوقع امللوث وتوجيه بشأن ترتيب أمهية هذه املواقعكيفية حتديدمن التوجيه بشأن 

 يف جمال األولوية تعترب طموحة بأن العديد من تدابري االستجابة املتعلقة بكال اهلدفني االستراتيجيني
  .وتتطلب إجراءات متواصلة وطويلة األجل

، قال العديد من )مراقبة املواقع امللوثة وإصالحها (٢وفيما يتعلق باهلدف االستراتيجي   - ٧٢
املتكلمني إنه من املهم وضع مبادئ توجيهية لتطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية 

وقال بعضهم إن الرصد واإلنفاذ الدائمني أساسيان ملنع تسرب املواد امللوثة، . ة املواقع امللوثةعلى إدار
وقال . فيما أوصى عدد منهم باستخدام املؤشرات املتعلقة مبعايري الصحة البيئية واالجتماعية والبشرية

. فحص املواقع امللوثةمتكلم من منظمة غري حكومية إن حق اجلمهور يف املعرفة شرط أساسي لفعالية 
وأشار أحد املتكلمني إىل أن سن التشريعات الوطنية بشأن تلوث األرض ميكن أن يثري قضايا قانونية 

  .معقدة فيما يتعلق باملسؤولية عن التلوث املوجود من قبل
وقال متكلم آخر إن األراضي امللوثة جيري إصالحها بشكل متزايد ألغراض التنمية نظراً   - ٧٣
وقال عدد من .  وإداراتخطيط هذه األراضي وبالتايل البد من وجود معايري لد شح موارد األرضلتزاي

 من أجلن البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال حتتاج إىل املساعدة إاملتكلمني 
الح األراضي صإلبناء القدرات لوجيات الفعالة من حيث التكلفة ومن أجل احلصول على التكنو

  .امللوثة
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 من دراسة ٦-٤ املتكلمني إن قائمة تدابري االستجابة املتاحة يف اجلدول ىحدإ توقال  - ٧٤
مبواقع  يف املقام األول خيتصاخليارات املتعلقة بالرقابة العاملية على الزئبق تبني أن إصالح املواقع امللوثة 

 مىت ما كانت ضرورية، عن ،اإلجراءات العاملية  تتخذ أنت بالتايل مسألة وطنية؛ واقترحمعينة وهو
وقال متكلمون آخرون إن هذه القضية قد تكون قضية ذات . طريق شبكة غري رمسية من اخلرباء التقنيني

أمهية عاملية، حيثما، على سبيل املثال تعرضت أراضي رطبة ذات أمهية عاملية للتلوث، أو تأثرت مياه أو 
النامية إىل أن امللوثات ميكن أن  الصغرية شار ممثل إحدى الدول اجلزريةوأ. موارد حبرية عرب احلدود

  .العاديةقوية فوق  األمواج الالبحر بفعل إىلتقذف 
ل أخرى، كان قد طلب رير عن املواقع امللوثة، ضمن مسائتساءل أحد املتكلمني عن حالة تق  - ٧٥

ذلك املقرر، التمست من عمالً بن األمانة، أوأورد ممثل األمانة . ٢٤/٣ملقرر يف ا إعداده من األمانة
وحىت اآلن مل يقم . احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، املعلومات املطلوبة إلعداد ذلك التقرير

  . ولذا فإن األمانة تنتظر املزيد من االستجابات،سوى عدد صغري بتقدمي تلك املعلومات
 من دراسة ٦-٤ري االستجابة الواردة يف اجلدول واقترح عدد من املتكلمني إضافات لقائمة تداب  - ٧٦

بصيغته املنقحة ويرد اجلدول . (UNEP (DTIE)/Hg/WG.1/2)اخليارات املتعلقة بالرقابة العاملية على الزئبق 
 وأشار الفريق العامل إىل أن اجلداول الواردة يف املرفق األول تظل تعترب . التقريرمن هذا[    ] يف املرفق 

  . غري متفق عليهاقائمة تدابري
زيادة املعرفة يف جماالت مثل قائمات اجلرد، والتعرض البشري والبيئي، والرصد البيئي واآلثار االجتماعية   -٧

  واالقتصادية
ساد اتفاق عام على أنّ هناك حاجة ملحة إىل توفري املعلومات عن الزئبق وآثاره عرب العامل من   - ٧٧

 وشدد أحد املتكلمني على .تيار تدابري االستجابة وتنفيذهاوتيسري اخأجل املساعدة على إذكاء الوعي 
وأبرز عدة . ضرورة توفري املعلومات عن املنتجات احملتوية على الزئبق وعن فرص إجياد بدائل هلا

وأشار أحد املتكلّمني إىل أنّ ندرة . ائم اجلرد وعمليات الرصد لديهم من نقائصومشاركني ما يعتري ق
  لربنامج األمم املتحدة للبيئةائم اجلرد ستجعل من الصعب على املدير التنفيذيو عن الرصد وقاملعلومات

 من تيسري العمل لتحسني الفهم ٢٤/٣ من املقرر ٢٥أن يستجيب ملا طلبه إليه جملس اإلدارة يف الفقرة 
هذا املتكلّم يف الدعوة وقد ضم متكلّمون آخرون أصوام إىل صوت . العاملي ملصادر االنبعاثات العاملية
ائم اجلرد والنماذج ولرصد االنبعاثات واآلثار املترتبة عنها يف البشر وإىل بذل جهود حثيثة لتحسني ق

بيد أنّ أحد املمثلني لفت االنتباه إىل ضرورة حتديد األولويات وتنفيذ التدابري . واألحياء الربية ويف البيئة
  .ودةخطوة خطوة ألنّ املوارد املتاحة حمد

لدول التكامل االقتصادي و اإلقليمية لنظماتاملوأشار عدة ممثلني، ومنهم ممثل إلحدى   - ٧٨
األعضاء فيها، إىل أنّ أفضل طريقة الستحداث نظم رصد عرب العامل هي إعمال إطار قانوين شامل؛ 

وقال .  منوذجا مفيداوأشار أحدهم إىل أنّ خطة الرصد العاملية التابعة التفاقية استكهومل ميكن أن تشكّل
إنّ أفضل الطرائق لتشجيع بلد ما على استحداث ) اليونيتار(ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

ائم جرد هي، حسب جتربته، توفري اإلرشاد واملواد التدريبية والدعم املايل وتعميم مراعاة ونظم رصد وق
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ووجه عدة متكلّمني االنتباه بصورة خاصة . ئية يف البلدإدارة املواد الكيميائية يف سائر العمليات اإلمنا
إىل جدوى سجالت إطالق امللوثات ونقلها بصفتها وسيلة لتحسني الفهم لدى اجلمهور ومقرري 

 وعرض ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث معلومات عن مشروع جترييب تدعمه .السياسات
بلدان، يهدف إىل وضع قوائم جرد وصنع قرارات إلدارة خماطر الواليات املتحدة ويضم حالياً ثالثة 

  .الزئبق
وأكّد عدة ممثلني على أنّ البلدان النامية تواجه حتديات صعبة بصورة خاصة وهي حتتاج إىل   - ٧٩

وأشار عدة متكلّمني إىل أنّ . ائم جرد فعالةومساعدة مالية وتقنية لتتمكّن من استحداث نظم رصد وق
مية اجلزرية الصغرية، اليت كثريا ما يعتمد سكّاا بقوة على األمساك يف غذائهم وموارد الدول النا

وأُشري أيضا إىل أنّ استحداث نظم الرصد يشكّل حتديا . رزقهم، عرضة بشكل خاص للتلوث بالزئبق
  .بعينه بالنسبة هلذه الدول اليت تضم يف أقاليمها جزرا عديدة موزعة على مساحات شاسعة

واقترح عدد من املتكلّمني إدراج إضافات على قائمة تدابري االستجابة، اليت ترد يف اجلدول   - ٨٠
 ويرد .)UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/2( من الدراسة بشأن خيارات الرقابة العاملية على الزئبق ٧-٤

ل الواردة يف وأشار الفريق العامل إىل أن اجلداو. اجلدول بصيغته املعدلة يف املرفق األول هلذا التقرير
  .املرفق األول تظل قائمة تدابري غري متفق عليها

  أنشطة التحضري لعقد االجتماع الثاين للفريق العامل مفتوح العضوية  -دال 
اتفق الفريق العامل على أنّ العمل فيما بني الدورات مهم وضروري لتوثيق األفكار اليت   - ٨١

الزمة من أجل املضي قدما خالل االجتماع الثاين للفريق نوقشت يف هذا االجتماع وجلمع املعلومات ال
وأشار الفريق إىل أنّ النتيجة الرئيسية لالجتماع . ٢٠٠٨أكتوبر /العامل املزمع عقده يف تشرين األول

، على شكل تقرير ائي جيسد مجيع اآلراء ٢٤/٣الثاين للفريق العامل ستكون، وفق ما نص عليه املقرر 
 برنامج  عليها لكي ينظر فيها جملس إدارةرض اخليارات والتوصيات اليت مت اإلمجاعاملعرب عنها ويع
يف دورته اخلامسة والعشرين، فاتفق على أن يلتزم فيما يقوم به من عمل فيما بني ة األمم املتحدة للبيئ

جتماع احلايل واتفق أيضا على أن تزود األمانة اال. الدورات بالوالية املنصوص عليها يف ذلك املقرر
بتقييم جلدوى نطاق العمل فيما بني الدورات وكذلك بتقديرات للمواد املالية وغريها من املوارد 
. الالزمة للقيام ذا العمل، مع مراعاة اجلدول الزمين لتوزيع الوثائق قبل االجتماع الثاين للفريق العامل

الدورات من دون تعهدات ملموسة بتوفري وجرى التسليم بأنّ األمانة ليس بوسعها العمل فيما بني 
  .املوارد
وجرى تقدمي مقترحات للعمل فيما بني الدورات من قبل جمموعة البلدان األفريقية والواليات   - ٨٢

 وفضالً عن ذلك، قدم ممثل الواليات املتحدة . واالحتاد األورويباملتحدة األمريكية وأستراليا ونيوزيلندا
يله، قائالً إنه قد يكون يف صفيه كيفية وضع إطار طوعي تقوم األمانة بتفاألمريكية مقترحاً يوضح 

ه اجلهود ميكن أن تتم عرب آليات قائمة ذه ته أو مقترناً بربنامج عمل، وأن شكل التزام سياسي قائم بذا
 .مثل النهج االستراتيجي للمواد الكيميائية أو عرب عملية جديدة يقودها برنامج األمم املتحدة للبيئة

، مت تصنيف املسائل املثارة يف املقترحات األربعة ضمن املواضيع السبعة التالية  الرئيسوبتوصية من
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حتليل املصادر والعرض والطلب واملرونة يف جمال الزئبق؛ : لتشكّل بذلك أساسا ملناقشة الفريق العامل
ليف تدابري االستجابة ومنافعها؛ زيادة حتليل خيارات التنفيذ؛ إعادة جتميع تدابري االستجابة؛ حتليل تكا

املساعدة التقنية واآلليات املالية؛ اإلرشاد على أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية؛ 
 وبعد مناقشة مستفيضة، أُنشئ فريق اتصال برئاسة السيدة إيرينا زاتنسكايا. والتدابري املؤقتة األخرى

ورات، وذلك مبراعاة عناصر املقترحات األربعة واملسائل املثارة إلعداد مقترح موحد للعمل فيما بني الد
  .خالل املناقشة

قدمت السيدة زاتنسكايا فيما بعد تقريراً إىل الفريق العامل أوردت فيه أن فريق االتصال،   - ٨٣
وبعد مفاوضات مطولة، اتفق على مقترح موحد لربنامج عمل تقوم به األمانة فترة ما بني الدورات 

ويرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير برنامج عمل ما .  تعميم املقترح يف شكل ورقة غرفة اجتماعوجرى
  .بني الدورات بصيغته اليت اعتمدها الفريق العامل

ويف معرض مداوالت الفريق العامل اليت جرت قبل أن يعتمد برنامج العمل، قال ممثل األمانة   - ٨٤
 دوالر، يشمل ٥١٠ ٠٠٠عمال املخططة بني الدورات يبلغ إن جمموع تقديرات تكلفة تنفيذ األ
  . يف املائة رسوم عامة تدفع لربنامج األمم املتحدة للبيئة١٣التكاليف املباشرة وتكاليف املوظفني و

أشار ممثلون كثريون إىل أن األرقام اليت قدمتها األمانة هي بالضرورة غري دقيقة إىل حد ما   - ٨٥
وقال عدد من . نشطة الفردية قد ختتلف نوعاً ما من التكاليف املقدرة هلامضيفاً أن تكاليف األ

تقييم ) (و(، و)حتليل خيارات التنفيذ) (ج(املتكلمني إن تقديرات األمانة لتكاليف األنشطة حتت البنود 
من برنامج عمل ما بني الدورات، توحي بأن تلك ) إعداد ورقة عن البدائل) (ز(و) العرض والطلب

.  أعطيت األولوية العليا، وهذا يف نظرهم هلا يتوافق مع األولويات اليت وصفها فريق االتصالالبنود
وقال العديد منهم إن على األمانة أن تكفل ختصيص موارد كافية لتحليل التكلفة واملنفعة كما هو 

ملبلغ واتفق الفريق العامل على أن تكون األمانة مسؤولة عن ختصيص ا). ه(مطلوب مبوجب الفرع 
  .الذي سيصرف على أعمال ما بني الدورات بطريقة تليب طلبات فريق االتصال

اتفق الفريق العامل أيضاً على إعداد ورقة معلومات مستكملة عن املنتجات والعمليات   - ٨٦
من برنامج عمل ما بني ) ز(وفقاً للفرع (الرئيسية احملتوية على الزئبق اليت تتوفر هلا بدائل فعالة 

، يتعني على األمانة كذلك أن حتاول أن جتمع وتوفر للفريق العامل يف اجتماعه الثاين )اتالدور
  .املعلومات املتعلقة باملنتجات والعمليات احملتوية على الزئبق اليت ال تتوفر هلا بدائل فعالة

  ة للبيئةتقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحد  - خامساً
. ع لربنامج األمم املتحدة للبيئةذة يف إطار برنامج الزئبق التابأبلغ ممثل األمانة عن األنشطة املنفَّ  - ٨٧

واستهل تقريره باحلديث عن حالة التقرير بشأن االنبعاثات يف الغالف اجلوي والتلوث يف املواقع، الذي 
، أن تعده مبقتضى املقرر UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/3طُلب إىل األمانة، حبسب ما جاء يف الوثيقة 

وأفاد ممثل األمانة بأنّ مشروع التقرير، الذي جيري إعداده مبساعدة شراكة املصري والنقل . ٢٤/٣
 وستدعى األطراف ٢٠٠٨يونيه / حزيران١وبرنامج رصد وتقييم املنطقة القطبية الشمالية، سيعمم يف 

وسيكون املشروع قبل األخري جاهزا لكي . ٢٠٠٨يوليه /وز مت١٦إىل التعليق عليه يف موعد أقصاه 
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. ٢٠٠٨أكتوبر /ينظر فيه الفريق العامل مفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين املقرر عقده يف تشرين األول
والحظ املتكلّم أنّ أربعة بلدان فقط استجابت لطلب تقدمي معلومات عن املواقع امللوثة؛ ومن مث فإنّ 

من األطراف مدعوة إىل املساعدة على إعداد التقرير وذلك بتزويد األمانة يف موعد احلكومات وغريها 
  . بتعليقات إضافية على االنبعاثات واملواقع امللوثة٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١أقصاه 
مث أبلغ ممثل األمانة عن نشاطني جاريني تناولتهما بالوصف الوثيقة   - ٨٨

UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/4صلة التعاون مع أمانة اتفاقية بازل لوضع مبادئ توجيهية تقنية موا:  ومها
بشأن اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اليت حتتوي على الزئبق؛ وتعزيز األنشطة الوصولة وإطالع الفئات 

وأفاد بأنّ مشروع املبادئ . السكانية املهددة على املخاطر، مبا يف ذلك الفئات السكانية احلساسة
وفيما يتعلق بالنشاط .  بشأن اإلدارة السليمة بيئيا متاح على املوقع الشبكي التفاقية بازلالتوجيهية

الثاين، جرى، بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، إعداد 
الوثيقة (وثيقة توجيهية بشأن حتديد الفئات السكانية املهددة مبخاطر التعرض للزئبق 

UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/INF/4( جا معيارا يف وكذلك إعداد مشروع رزمة من املواد اليت تتوخى 
وصدرت دعوة إلبداء تعليقات عليها يف موعد أقصاه . )UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/INF/5( إذكاء الوعي

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١
ئم اجلرد، فقال إنّ اليونيب وضع جمموعة أدوات اووتطرق املتكلّم إىل التقدم احملرز يف وضع ق  - ٨٩

ومت يف مخسة . ائم كخطوة أوىل لتحديد خططها للتعامل مع الزئبقوملساعدة البلدان على وضع هذه الق
لبلدان هذه اموعة ل واتيحت تبار جمموعة األدوات على امليدانبلدان تنفيذ مشاريع جتريبية الخ
ائم اجلرد على املستوى وأفاد املتكلم بأنّ اليونيب يعترب وضع قو. األخرى اليت ترغب يف اختبارها

ويف رده على أحد األسئلة، أفاد بأنّ املعلومات . الوطين مبثابة مسامهة هامة يف معاجلة مسألة الزئبق
ائم اجلرد الوطنية ستكون، حال إمتامها، متاحة على املوقع الشبكي لفريق املواد واملستخلصة من ق

  . بربنامج األمم املتحدة للبيئةالكيميائية
 ٢٤/٣مث أبلغ ممثل األمانة عن شراكة الزئبق العاملية فأشار إىل أنّ جملس اإلدارة دعا يف املقرر   - ٩٠

 بالتشاور مع احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة،  أن يعملإىلرابعاً برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 وكما جاء يف الوثيقة. ة من األمور منها استحداث إطار شاملإىل تعزيز شراكات برنامج الزئبق جبمل

)UNEP(DTIE)/Hg/WG.1/INF/8(مال ولتحديد األهداف وإجياد ، فإنّ العمل مستمر لوضع خطط أع
 يف ٢٠٠٨أبريل /وأفاد املتكلّم بأنه من املقرر عقد اجتماع يف نيسان. مكونات هذا اإلطار إدارة هيكل

هذا، وقد أُحرز تقدم كبري من خالل اجتماعات الشراكات اخلمس . ملسألةجنيف ملواصلة مناقشة ا
كات مل تكن كاملة على الوجه املتوقّع أو االقائمة وذلك على الرغم من أنّ املشاركة يف هذا الشر

ويف اخلتام، شكر املتكلّم الواليات املتحدة األمريكية على ما تقدمه من دعم كبري لربنامج . املأمول
  . الزئبق العامليةشراكة
 الذي اضطلع به برنامج القياديدور العقبت ذلك، كان هناك قبول عام ب أويف املناقشة اليت  - ٩١

ويف .  رابعا٢٤/٣ً يف الزئبق الذي دعا إليه املقرر شراكة العاملية إطار لليف تطويراألمم املتحدة للبيئة 
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وا يف عملية املشاورات بشأن تعزيز شراكات معرض الرد على أحد األسئلة بشأن الشركاء الذين شارك
تشاور بصورة غري رمسية مع األطراف  برنامج األمم املتحدة للبيئة مج الزئبق، قال ممثل األمانة إنّبرنا

  .اليت أبدت اهتماما باملشاركة الفعالة يف العملية
كات ينبغي أن تتسم وقال املتكلّم الذي طرح السؤال إنّ النهوج الطوعية الفعالة مثل الشرا  - ٩٢

باالتساق والشفافية واملساءلة واالستدامة، وذلك عرب مجلة من األمور منها إجراء املشاورات الواجبة مع 
ويعد برنامج البداية . احلكومات املضيفة لضمان توافق األنشطة مع االحتياجات والسياسات الوطنية

 وقال متكلم آخر، . مناسباً للمواد الكيميائية منوذجاًالسريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية
. وهو منسق إقليمي للنهج االستراتيجي، إنه يؤيد املقترحات اليت طرحها املتكلم السابق تأييداً كامالً

أبريل /وقال آخر إنه قد يكون من املفيد النظر يف هذه العناصر يف االجتماع املقرر عقده يف نيسان
  منواتفق متكلّمون آخرون يف الرأي بوجود حاجة هليكل أقوى يتسم مبزيد. ضوع ملناقشة املو٢٠٠٨

وقال متكلّم آخر إنه من الضروري التحلي باملرونة يف مواءمة . االستدامة بالنسبة لشراكة الزئبق العاملية
  .الشراكات وأنشطتها مع الظروف احملددة

وقال أحدهم . راكات اليت يشاركون فيهاوتناول عدة متكلّمني بالوصف أنشطة ووج الش  - ٩٣
إنه من الضروري أن تضع الشراكات أهداف ملموسة وقابلة للقياس وغري ذلك من األهداف يف جمال 

وأضاف قائال إنه ينبغي ترشيد إدارة شراكة الزئبق العاملية من أجل . خفض اإلطالقات من الزئبق
وقال عدة متكلمني إنّ عملية الشراكة .  عاتق األمانةالتقليص إىل أدىن من أعباء العمل اليت تقع على
واستجابة لذلك، دعا رئيس شراكة املصري والنقل . ينبغي أن تتسم بقدر أكرب من الشمول واالنفتاح

وأثىن . الشركاء احملتملني إىل زيارة موقع الشراكة على اإلنترنت والتعرف على كيفية املشاركة فيها
 من ا ولغريهاتانة ملا تبذله من جهود فعالة من أجل الترويج لالجتماعأحد املتكلمني على األم

وأورد .  والحظ آخر أن الشراكات تلقت قدراً كبرياً من التمويل.األحداث ذات الصلة بالشراكات
ثمرة جلهود الشراكات، واستشهد بنماذج معينة  جاءت كاملتكلم العديد من النتائج البيئية اليت

وأشار املتكلم أيضاً إىل أن . حكومية وبلدان نامية ومن قطاع الصناعةملشاركات من منظمات غري 
  .الشراكات تفتح الفرص الختاذ إجراءات مركزة ويف الوقت املناسب وبقدر من املرونة

وقال أحد املتكلّمني إنّ هناك القليل مما يدل على أنّ ج الشراكة قد أحرز خفضا كبريا من   - ٩٤
 وقد لقى .ة، وإنه ينبغي، تبعا لذلك، اإلسراع بالعمل على وضع آلية ملزمة قانونياًانبعاثات الزئبق العاملي

وأثىن أحدهم على . وشدد متكلمون كثريون على أمهية دور الشراكات. ذلك املتكلم تأييداً كبرياً
األعمال اليت تنجز بالشراكات وأشار إىل امكانية إحراز مزيد من النجاح إذا شاركت بلدان أكثر 

وقال متكلّم من إحدى املنظمات غري احلكومية، يؤيده متكلّم آخر، إنّ برنامج الشراكة حيتاج . أكثرف
إىل التعزيز بواسطة أمور منها توسيع مشاركة املنظمات غري احلكومية لكي يشكل أحد التدابري املؤقتة 

مج من شأنه أن يقدم معلومات قيمة  إىل أنّ هذا الربناوأشار أيضاً. الفعالة قبل اعتماد آلية ملزمة قانونيا
 وشدد متكلم آخر من منظمة غري حكومية على ضرورة .عن الشكل الذي ينبغي أن تتخذه تلك اآللية

  .حتديد قواعد واضحة إلدارة الشراكات، ووضع الترتيبات إلرساء مشاركة متوازنة يف صنع القرارات
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  مسائل أخرى  -سادساً 
  أمريكا الالتينية والبحر الكارييبورقة من جمموعة بلدان   -ألف 

قدم أحد املتكلمني، نيابة عن بلدان جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، ورقة عمل قاعة   - ٩٥
اجتماع عن األولويات اإلقليمية، والقضايا املتشابكة واملبادئ األساسية للتصدي ملسألة الزئبق على 

فريق العامل على إرفاق الورقة بالتقرير احلايل ليستنري ا الفريق نطاق العامل، وبناء على طلبه، وافق ال
  .وترد الورقة يف املرفق الثالث هلذا التقرير. العامل يف مناقشاته يف اجتماعه الثاين

  مواعيد ومكان انعقاد االجتماع الثاين للفريق العامل  -باء 
الجتماع الثاين للفريق العامل يف الفترة من وأشار الفريق العامل إىل مقترح قدمته األمانة لعقد ا  - ٩٦
  .، مبقر برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف نريويب كينيا٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦

  إشراك قطاعي التجارة والصحة يف االستجابة للتحديات اليت يشكلها الزئبق  -جيم 
 التجارة والصحة، وقدمت بياناً حثت أشارت متحدثة إىل آثار أخطار الزئبق وانعكاساا على  - ٩٧

فيه على إشراك ممثلي قطاعي التجارة والصحة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، ليكونوا مشاركني نشطني 
يف اجلهود الدولية لتخفيف تلك األخطار، وهذا من شأنه أن يرسل إشارة عن مدى أمهية التنسيق 

  .الوطين اإلجيايب
  اعتماد التقرير -سابعاً 

عتمد الفريق العامل هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الوارد يف الوثيقتني ا  - ٩٨
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/L.1 و L.2 ،على أساس أن يعهد إىل املقرر وضع الصيغة النهائية للتقرير ،

  .بالتشاور مع الرئيس ومبساعدة األمانة
 إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل للنظر واتفق الفريق العامل على أن توفر األمانة هذا التقرير  - ٩٩

  .فيه يف اجتماعه التاسع
  اختتام االجتماع  -ثامناً 

 مساء ٥٠/١٦أعلن اختتام االجتماع األول للفريق العامل املخصص للزئبق، يف الساعة   -١٠٠
  .٢٠٠٧نوفمرب /  تشرين الثاين١٦اجلمعة، 
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 املرفق األول

سة بشأن خيارات من أجل الرقابة العاملية على الزئبق  من درا٧-٤ – ١-٤اجلداول املنقحة 
(UNEP(DTIE)Hg/OEWG.1/2)  

  احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية  ١-٤

  تدابري االستجابة املتاحة  ة االستراتيجياألهداف

 من انبعاثات احلد  -١
الزئبق نتيجة 

 الستخدام الفحم

  .ل زمنية للحد من انبعاثات الزئبقحتديد أهداف وجداو  -١
  .) يف املراحل النهائيةالرقابة(حتديد حدود االنبعاثات من الزئبق   -٢
حتسني كفاءة الطاقة يف املنتجات والعمليات من أجل تقليل الطلب على الكهرباء   -٣

  .كهرباءتوليد اللالفحم حرق واحلاجة إىل 
عالية تكاليفية يف إنتاج كلوريد تشجيع تطوير واستخدام حفاز غري زئبقي ذي ف  ٤

  . غري املتبلمر الفينيل
مثالً يف التدبري املرتيل،  (حتسني كفاءة حتويل الطاقة من أجل احلد من احتراق الفحم  -٥

  .)والصيانة وزيادة فعالية الغاليات
للحد من احتراق ) مثل مصادر الطاقة املتجددة(االنتقال إىل مصادر أخرى للطاقة   -٦

  .الفحم
  .مراعاة املعاجلة املسبقة للفحم قبل احتراقه للحد من الزئبق يف انبعاثات غاز املداخن  -٧
) ذات احملتوى املنخفض من الزئبق(التوسع يف استخدام أنواع الفحم عالية اجلودة   -٨

  .من أجل احلد من انبعاثات الزئبق
انبعاثات الزئبق وضع معايري ألفضل املمارسات املتاحة يف جمال أجهزة التحكم يف   -٩

  .الزئبق من غاز املداخنألسر 
 على امللوثات األخرى اليت تنطبق عليها ،استخدام تقنيات التحكم يف تلوث اهلواء  -١٠

  .الزئبق من غاز املداخناألخرى ألسر املعايري 
  .تشجيع تطوير واستخدام تقنيات التحكم يف الزئبق النوعية والفعالة تكاليفياً  -١١
 الفعالة تكاليفياً واملتعددة امللوثات  التحكموير واستخدام التقنياتتشجيع تط  -١٢

 االنبعاثات عند مستوى منخفض أو مثل التحكم يف( ملوثات متعددة للتحكم يف
  .)مستوى الصفر

  .وضع برامج رصد وإبالغ  -١٣
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احلد من انبعاثات   -٢
تعدين من الزئبق 

الذهب بواسطة 
احلرفيني وعلى 

 النطاق الصغري

زيادة إبراز القضية على مستوى عايل من خالل تطوير واعتماد أهداف ختفيض   -١
أفضل /حمددة كجزء من عملية أوسع نطاقاً الستخدام أفضل التقنيات املتاحة

  .املمارسات البيئية وحتديد األهداف
وضع إطار مؤسسي يوفر الدعم الكامل من احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي   -٢

  .دين على النطاق الصغريةالصلة إىل عمال التع
أو تدنية استهالك الزئبق استناداً إىل /وضع توجيهات بيئية وتعدينية للقضاء على و  -٣

اخلربات الناجحة اليت ميكن تسخريها لظروف بلدان معينة مبا يف ذلك أفضل 
  .وأفضل املمارسات البيئية/التقنيات املتاحة

طرق استخدام التركيز اخلايل من الكف عن مزج اخلام بأكمله عن طريق إدخال   -٤
  . وتدريب عمال املناجم عليهاالزئبق قبل عملية املزج

تقليل فقدان الزئبق أثناء مزج املركزات وعند تكثيف الذهب من املزيج بإدخال   -٥ 
  املقُطَراتعمليات أفضل الستخالص الزئبق وإعادة استخدامه مبا يف ذلك استخدام 

ل خالية من الزئبق كلما كان ذلك ممكناً عملياً وخباصة يف استخدام ممارسات تعدي  -٦
  .احلاالت اليت ميكن لتركيز اخلام فيها أن حيول دون استخدام الزئبق

 واستحداث خطط حمفزات لتعدين الذهب رستشجيع وتيسري توفري طرق بديلة لَأل  -٧
  .رسبواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري من أجل اتباع طرق بديلة لَأل

تعزيز اجلهود اليت تبذهلا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف جمال التقطري   -٨
  .ص مبا خيدم مصاحل القطاع اخلادريبالت/والتفكيك

إضفاء الطابع النظامي على تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري   -٩
عمه اجتماعياً واقتصادياً وتقنياً وجعله مقبوالً من الناحية القانونية وصياغة آليات لد

  .على املستويني الوطين والدويل من خالل إطار مناسب وملزم قانوناً
دعم مراكز املزج اململوكة للبلديات أو للقطاع اخلاص اليت يستطيع فيها املشتغلون   -١٠

بتعدين الذهب نقل خام الذهب إليها ملزج الزئبق يف إطار حيز مغلق بواسطة الفنيني 
  .خضاع ذلك للرقابة املناسبةوإ

تدريب املشتغلني بالتعدين وأصحاب حمالت الذهب والقائمني على تشغيل املناجم،   -١١
وإزكاء وعيهم، وإبالغهم باألخطار احمليطة باستخدام الزئبق والبدائل املتاحة اليت 

  .تقوم على استخدام الزئبق ال
يف االخنراط التام يف دعم وإزكاء تعزيز ودعم وتشجيع إشراك اتمعات املدنية   -١٢

الوعي بشأن تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري فيما يتعلق 
  .باملخاطر الكامنة وتدابري املنع اليت ينبغي اختاذها عند مناولة الزئبق

وضع آليات حتد من إمدادات الزئبق من خالل صكوك جديدة أو الصكوك الدولية   -١٣
عن طريق إدراج الزئبق يف قائمة املواد وذلك عن طريق اتفاقية روتردام مثل (احلالية 

وزيادة قدرات الدول األعضاء ) الكيميائية اخلاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن علم
  .على صياغة وإنفاذ التشريعات اخلاصة باسترياد الزئبق
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غ البلدان بالبيانات تطوير نظام خاص باملوافقة املسبقة عن علم غري ملزم عند إبال  -١٤
اخلاصة بواردات وصادرات الزئبق إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة وذلك ملواجهة 
اهلواجس املتعلقة بالبيانات اليت تثريها البلدان وتوفري أدوات إضافية للبلدان الراغبة يف 

  .زيادة الرقابة على تدفقات جتارة الزئبق
  .ية بشأن تدفقات جتارة الزئبقتشجيع أنشطة مجع البيانات اإلقليم  -١٥
  .تعزيز إنفاذ الرقابة اجلمركية مبا يف ذلك عن طريق اجلمارك اخلضراء  -١٦
تصدير ومناولة الزئبق فيما /عمل جرد ملصادر الزئبق ووضع الترتيبات لتنظيم استرياد  -١٧

  .بني الدول
 الشراكة مع ،زز وأن تع،ينبغي على منظمات التمويل والبلدان املمولة أن تشارك يف  -١٨

البلدان األطراف يف مناولة ودعم أنشطة تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى 
  .النطاق الصغري والرقابة على استخدام الزئبق

إدخال برامج التسهيالت االئتمانية الصغرية لتمكني فقراء املشتغلني بتعدين الذهب   -١٩
  .من شراء تكنولوجيات أنظف مما يستخدمونه

تعدين الذهب بواسطة احلرفيني ء الوعي بني مستهلكي الذهب باملخاطر البيئية لإزكا  -٢٠
  .وعلى النطاق الصغري

وتطوير طرق لتحديد الذهب الذي مت استخراجه " الذهب األخضر"زيادة تسويق   -٢١
  .طريقة مستدامةب

 من انبعاثات احلد  -٣
الزئبق من عمليات 

يف ذلك  مباالتصنيع، 
استخدامه كعامل 

ج املنتجات  وإنتازحمف
 وتلوث املواد الثانوية

املستخدمة يف إنتاجه، 
  واإلنتاج احلراري

  .حتديد أهداف لتخفيض انبعاثات الزئبق وجداول زمنية لذلك  -١
  .)التحكم يف املراحل النهائية(زئبق حتديد حدود قصوى النبعاثات ال  -٢
خدام الزئبق كعامل مساعد التخلص تدرجيياً من العمليات الصناعية القائمة على است  -٣

 vinyl chloride(إنتاج الكلور والقلويات وإنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمر (

monomer((.  
حتقيق املزيد من الوفورات يف استخدام الزئبق عن طريق إتباع أفضل املمارسات يف   -٤

  .إنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمر
وعوامل ) مثل إنتاج األمسنت(ى املخفض من الزئبق استخدام احلجر اجلريي يف احملتو  -٥

  .التصنيع الفحمية
 أو مواد النفايات بصورة سليمة نواتج فرعية ملوثة بالزئبقضمان إعادة استخدام أي   -٦

  .بيئياً
استخدام بدائل الفحم اليت حتتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل الغاز الطبيعي   -٧

  .ة أثناء عمليات اإلنتاجوفحم الكوك، يف توليد الطاق
  .اشتراط وضع تدابري الكتشاف التسرب واستخدام معدات للرصد  -٨
استخدام تقنيات وأجهزة الرقابة القائمة مثل تربيد جمرى الغاز، ومواد امتصاص   -٩

الكربون املنشط، وأجهزة غسيل الغاز، وموانع انبعاث الرذاذ الدقيق للحد من 
  .ناء عمليات التصنيعانبعاث الزئبق إىل اهلواء أث
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مطالبة املرافق مبعاجلة غاز املداخن مبرشحات الكربون املنشط وبتطبيق الضوابط   -١٠
  .املرعية يف أفضل التقنيات املتاحة

من املواد احملفزة املستخدمة يف ستعملة الزئبق املوجود يف املرشحات واملياه املعادة است  ١١
مثل التخزين  (دارا بصورة سليمة بيئياًضمان إاملتبقية؛ ومأة العمليات ومن احل

  ).النهائي
اشتراط تطبيق الضوابط اخلاصة بالزئبق واستخدام عمليات الفصل إلزالة الزئبق   -١٢

  .العمليات احلراريةالذي يكون يف صورة خبار أثناء 
ناعية اشتراط أَسر خبار الزئبق أثناء العمليات احلرارية يف صناعة احلُلي الذهبية الص  -١٣

  .واليدوية
أي عملية حرارية أو اختبار اخلامات إزالة الزئبق من اخلامات عن طريق الغسل قبل   -١٤

  .اليت حتتوي على نسبة منخفضة من الزئبق
  .استخدام وقود الكتلة احليوية ذي احملتوي املخفض للزئبق يف مجيع االستخدامات  -١٥
  .وضع برامج رصد وإبالغ  -١٦
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  ليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبقإجياد حلول س  ٢-٤

  تدابري االستجابة املتاحة  ةف االستراتيجياهداأل
احلد من توليد النفايات   -١

  احملتوية على زئبق
إحالل منتجات وعمليات بديلة للمنتجات واملعدات اليت تستخدم الزئبق   -١

وضع حدوداً قصوى لك، استخدم الوسم ؛ ويف حالة عدم إمكان ذحتتوي عليه  أو
  .حملتوى الزئبق

 النواتج والنفايات  أخطارزيادة الوعي والتثقيف على مجيع املستويات بشأن  -٢
  .احملتوية على الزئبق

تشجيع على استخالص الزئبق من نفايات املنتجات ومن احلمأة، مثل استخدام ال  -٣
  .املناسبة   إىل أماكن التخزين النهائياملكلفة والتقطري مث نقله الطرق البسيطة غري

استخدام النفايات اليت يكون حمتوى الزئبق فيها منخفضاً نسبياً وثابتاً يف تغذية   -٤
  .العمليات األخرى، مثل الرماد املتطاير من إنتاج األمسنت

الغاليوم، أو  من الزئبق يف حشو األسنان، مثل املواد التركيبية، أومالغم استخدام   -٥
  .ئك الفضة الباردةسبا

فيما وراء احلدود الوطنية وتطبيق البلدان املنتجة " املنتجات اخلضراء"تشجيع   -٦
  .ملعايري متساوية بالنسبة ملنتجات التصدير

  اية عمرها واحملتوية على الزئبقالنتقال عرب احلدود للمعدات اليت قاربت تدنية ا  -٧
 .قال عرب احلدود للنفايات احملتوية على الزئبقإقامة آليات إقليمية للرقابة على االنت  -٨

  .تعزيز قدرة سلطات املوانئ على تنظيم نفايات الزئبقو
دعم التكنولوجيات األنظف عن طريق وضع خطط ائتمان /إقامة آليات لتمويل  -٩

  .لالستثمار
تشجيع مجع النفايات   -٢

احملتوية على زئبق كل 
 على حدة ومعاجلتها

لتنبيه املستهلكني وذلك زئبق المجيع املنتجات احملتوية على سم ووضع اشتراطات ل  -١
  .إىل حمتواها من الزئبق

 جماري النفايات السائلة العمومية،  يفحظر التخلص من املنتجات احملتوية على زئبق  -٢
زئبق بأا على عن طريق وصف الزئبق والنفايات واملركبات واملنتجات احملتوية 

  .نفايات خطرة
  .وتنفيذ الصكوك التنظيمية الضروريةوضع   -٣
الزئبق يف بالوعات ومصارف مالغم وأجهزة إلزالة مصايف تركيب مرشحات و  -٤

أنابيب  وستعملةاملياه بعيادات األسنان ملنع دخول الزئبق يف خطوط املياه امل
  .الصرف الصحي

ملناسبة للتخلص زيادة معرفة الباعة باملنتجات والنفايات احملتوية على زئبق والطرق ا  -٥
  .منها

 باعة املنتجات احملتوية على زئبق باسترداد هذه املنتجات بعد انتهاء عمرها مطالبة  -٦
وتوسيع مسؤولية ، املفيد والتخلص منها أو إعادة تدويرها بالشكل املناسب

  .ورعاية املنتجات/املنتج
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 من السهل وضع برامج إلنشاء مراكز جلمع املنتجات احملتوية على زئبق يكون  -٧
  .على املستهلكني واملراكز الطبية الوصول إليها

دعم األعمال اليت تتم يف إطار اتفاقية بازل، مثل التعاون والتعاضد مع شعبة املواد   -٨
الكيماوية لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن وضع خطوط توجيهية تقنية 

والتفكري يف شراكة . لبيئية للزئبقلإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق والشراكات ا
  .ممكنة مع اتفاقية بازل تراعي واليتها وأعماهلا

وضع مبادئ توجيهية مؤقتة لتخزين الزئبق يف مراكز مجع املنتجات احملتوية على   ٩
  .زئبق ونقلها إىل مرافق التخلص منها أو إعادة تدويرها

ألسنان يف املرافق النهائية اشتراط التخلص من الزئبق الذي يتجمع يف عيادات ا  -١٠
  .لتخزين الزئبق

وضع معايري وحدود قصوى لتعريف أو وصف النفايات احملتوية على زئبق   -١١
نفايات خطرة، ووضع مبادئ توجيهية إلدارة النفايات اخلطرة للتعامل  بأا
  .النفايات  هذه مع

  .لور القلويتشجيع اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق املسترجع من مصانع الك  -١٢
تعزيز بناء القدرات واملساعدة التقنية إلدارة النفايات احملتوية على زئبق والتخلص   -١٣

  . وخصوصاً يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةمنها
احلد من انبعاثات الزئبق   -٣

يف اهلواء من مراكز 
إحراق النفايات الطبية، 
والبلدية اخلطرة واحلد 
من تسرب الزئبق أو 

مواقع دفن  من هاثانبع
 النفايات

  .إزالة الزئبق متاماً بقدر اإلمكان من جماري النفايات السائلة  -١
تعميق الوعي وزيادة التثقيف على مجيع املستويات بشأن خماطر املنتجات والنفايات   -٢

  .احملتوية على الزئبق
  . النفايات للحد مما حتتويه من الزئبق قبل حرقها أو دفنهافرز  -٣
ض رسوم للتخلص من املنتجات احملتوية على زئبق وإنتاجها للتشجيع على احلد فر  -٤

  .من استخدامه
  .منع إحراق النفايات اليت توجد ا تركيزات عالية من الزئبق  -٥
تتخذ خطوات رئيسية لوقف حرق النفايات يف األماكن املفتوحة وذلك طبقاً   -٦

ة وأفضل املمارسات البيئية اخلاضعة للخطوط التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاح
  .التفاقية استكهومل

أفضل املمارسات البيئية على احلرق والطمر يف /تطبق أفضل التقنيات املتاحة  -٧
  .األرض

املمارسات املتاحة اخلاصة التكنولوجيات املتوافرة وأفضل تنفيذ ضوابط ألفضل   -٨
احلد من حمتوى الزئبق يف غاز بالزئبق واستخدام أجهزة التحكم يف تلوث اهلواء يف 

  .املداخن واالنبعاثات
وضع مبادئ توجيهية إلدارة الزئبق، مبا يف ذلك مجع السوائل الناجتة عن غسل   -٩

الزئبق وتكنولوجيات معاملتها، لتطبيقها على عمليات ختزين النهائي للزئبق 
، أما مواقع طرةالنفايات اخلطمر والتخلص من النفايات احملتوية على زئبق يف مواقع 

  .إلقاء النفايات تشغيلها بصورة سليمة بيئياً وبقواعد مراقبة صارمة/طمر النفايات
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السوائل الناجتة عن غسل الزئبق من مواقع دفن النفايات العمومية رصد ومجع   -١٠
  .وإدخال عمليات تنظيف املياه العادمة إلزالة الزئبق

على زئبق يف مرافق التخزين النهائي للزئبق التخلص من الزئبق والنفايات احملتوية   -١١
  .بالطرق السليمة بيئياً

وذلك  يف األرض طمرسرعة تغطية أو إحكام إغالق أماكن العمل يف مواقع ال  -١٢
  .للحيلولة دون تبخر الزئبق وتسربه مباشرة إىل الغالف اجلوي

  .التفتيش بانتظام على مواقع الدفن وتدريب العاملني ا  -١٣
 بوضع قواعد شاملة لتحديد املسؤولية طمرعلى سوء إدارة مواقع المثبطات  فرض  -١٤

  .والتعويضات
بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الكهربية واإللكترونية " إعالن نريويب"تنفيذ   -١٥

وذلك لتقليل االنبعاثات وهو اإلعالن الذي أعتمده مؤمتر األطراف الثامن يف 
  .اتفاقية بازل

شجيع والتوسع يف استخدام الطرق البديلة غري الضارة بالبيئة للتخلص من الت  -١٦
  .نفايات الرعاية الصحية
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   يف املنتجات والعمليات اإلنتاجيةهخدامستالاحلد من الطلب العاملي على الزئبق   ٣-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  ةف االستراتيجياهدألا

احلد من استخدام الزئبق   -١
هب بواسطة يف تعدين الذ

احلرفيني وعلى النطاق 
  الصغري

زيادة إبراز هذه القضية عن طريق بلورة واعتماد أهداف حمددة للتخفيض   -١
كجزء من عملية أوسع لوضع األهداف وأفضل التكنولوجيات املتوافرة 

  .وأفضل املمارسات البيئية وذلك بقيادة برنامج األمم املتحدة للبيئة
عماً كامالً من احلكومات وأصحاب املصلحة وضع إطار مؤسسي يوفر د  -٢

  .ذوي الصلة املشتغلني يف املناجم صغرية النطاق
أو تدنية استهالك /تطوير مبادئ توجيهية بيئية للتعدين من أجل القضاء على  -٣

الزئبق وذلك استناداً إىل التجارب الناجحة اليت ميكن مواءمتها مع بلدان 
  .أفضل املمارسات البيئية/يات املتوافرةحمددة مبا يف ذلك أفضل التكنولوج

الكف عن مزج اخلام بأكمله عن طريق إدخال طرق استخدام التركيز اخلايل   -٤
  .من الزئبق قبل عملية املزج، وتوعية املشتغلني بعمليات التعدين ا

احلد من فقدان الزئبق أثناء مزج املركزات وعند تكثيف الذهب من املزيج   -٥
أفضل الستخالص الزئبق وإعادة استخدامه، مبا يف ذلك بإدخال عمليات 

  .املكلفة استخدام الطرق البسيطة غري
يستخدم فيها الزئبق حيثما يكون ذلك ممكناً،  إدخال أساليب التعدين اليت ال  -٦

  .وخصوصاً يف احلاالت اليت ميكن فيها أن يعوق مركَّز اخلام استخدام الزئبق
 واستحداث خطط حتفيزية لإلدارة  وسهلةيلةتشجيع وتوفري طرق أسر بد  -٧

  .السليمة بيئياً لطرق األسر البديلة
زيادة جهود منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف جمال التقطري   -٨

  .التدريب مبا خيدم مصاحل القطاع اخلاص/والتفكيك
لناحية إضفاء الطابع النظامي على اإلدارة السليمة بيئياً وجعلها مقبولة من ا  -٩

القانونية وصياغة آليات لدعمها اجتماعياً واقتصادياً وتقنياً على املستويني 
  .الوطين والدويل من خالل إطار مناسب وملزم قانوناً

تشجيع املراكز البلدية واململوكة ملكية خاصة للمزج حيث ميكن ألصحاب   -١٠
ة فنيني املناجم أن حيضروا الذهب اخلام للمزج داخل دائرة مغلقة بواسط

 .متخصصني ويف ظل ضوابط سليمة
تدريب املشتغلني بالتعدين وأصحاب حمالت الذهب والقائمني على تشغيل   -١١

املناجم، وإزكاء وعيهم، وإبالغهم باألخطار احمليطة باستخدام الزئبق والبدائل 
  .تقوم على استخدام الزئبق املتاحة اليت ال

 املدنية يف االشتراك الكامل يف دعم تعزيز ودعم وتشجيع إشراك اتمعات  -١٢
وزيادة الوعي باإلدارة السليمة بيئياً بشأن املخاطر اليت ينطوي عليها هذا 

  .النشاط واختاذ تدابري املنع اليت يلزم اختاذها أثناء مناولة الزئبق
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إنشاء آليات تضع حداً أقصى إلمداد الزئبق وذلك عن طريق صكوك دولية   -١٣
مثل عن طريق اتفاقية روتردام وذلك بإدراج (القائمة جديدة أو الصكوك 

وزيادة ) الزئبق يف قائمة املواد الكيماوية يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم
  .قدرة الدول األعضاء على صياغة وإنفاذ قواعد استرياد الزئبق

تطوير نظام غري ملزم للموافقة املسبقة عن علم يف احلاالت اليت تقدم فيها   -١٤
لبلدان البيانات عن واردات وصادرات الزئبق إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ا

 بالبيانات اليت تثريها البلدان وتوفري أدوات ةاهلواجس اخلاصبديد وذلك لت
  .تدفقات جتارة الزئبقيف إضافية للبلدان الراغبة يف حتسني التحكم 

  .تدفقات جتارة الزئبقتعزيز األنشطة اإلقليمية اخلاصة بالبيانات بشأن   -١٥
  .تعزيز إنفاذ الرقابة اجلمركية مبا يف ذلك عن طريق اجلمارك اخلضراء  -١٦
تصدير /إجراء عملية جرد ملصادر الزئبق ووضع الترتيبات لتنظيم استرياد  -١٧

  .الزئبق ومناولته بني البلدان
 البلدان ينبغي للمنظمات والبلدان املمولة أن تشارك يف وأن تعزز الشراكة مع  -١٨

األطراف يف تناول وتعزيز أنشطة اإلدارة السليمة بيئياً والرقابة على استخدام 
  .الزئبق

إدخال برامج التسهيالت االئتمانية الصغرية لتمكني فقراء املشتغلني بتعدين   -١٩
  .الذهب من شراء تكنولوجيات أنظف مما يستخدمونه

تعدين الذهب بواسطة بيئية لإزكاء الوعي بني مستهلكي الذهب باملخاطر ال  -٢٠
  .احلرفيني وعلى النطاق الصغري

الذهب ، ووضع طرق لتحديد " األخضرالذهب"التوسع يف تسويق   -٢١
  .من املناجماملستخرج بطرق مستدامة 

احلد من استهالك الزئبق   -٢
يف كلوريد الفينيل 

 vinyl(املتبلمر  غري

chloride monomer(  
 

املتوافرة تقنياً وسليمة االسيتيلني زئبقي لعملية تشجيع تطوير عامل حفاز   -١
  .وسليمة أيضاً من الناحية البيئيةاقتصادياً 

  .يلنيثتطوير مصادر بديلة سليمة بيئية وصاحلة لالي  -٢
عمليات اشتراط التحول من عملية خاليا الزئبق إىل العمليات الغشائية أو ال  -٣

، )membrane or non-asbestos diaphragm (اخلالية من غشاء األسبست
  .اً وممكنة تقنياًاقتصاديجمدية عمليات  وهي

احلد من استخدام الزئبق   -٣
يف املنتجات، مبا يف ذلك 

  مواد التعبئة

  .حظر أو تقييد استخدام الزئبق يف املنتجات اليت توجد هلا بدائل رخيصة  -١
دائل يف متناول تشجيع استخدام املنتجات اخلالية من الزئبق اليت توجد هلا ب  -٢

  .اليد
تشجيع التوسع يف إنتاج املنتجات البديلة اخلالية من الزئبق أو الفعالة واليت يف   -٣

  .متناول اليد واليت يوجد فيها نقص يف اإلمدادات
تقييد أو حظر استخدام مبيدات اآلفات احملتوية على زئبق؛ وتشجيع البدائل   -٤

 .لآلفاتالكيميائية مثل اإلدارة املتكاملة  غري
  . واآلالت الطبيةتقييد استخدام الزئبق يف املنتجات الصيدالنية  -٥
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  .تشجيع استخدام املواد الصيدالنية اخلالية من الزئبق إىل أقصى حد ممكن  -٦
منع أو تقييد التجارة املستمرة يف املنتجات احملتوية على زئبق اليت توجد هلا   -٧

  .بدائل رخيصة
توجد هلا بدائل  الزئبق منخفضاً يف املنتجات اليت الاشتراط أن يكون حمتوى   -٨

  .خالية من الزئبق يف الوقت احلاضر
تشجيع ختفيض احملتوى من الزئبق إىل أكرب حد ممكن يف املنتجات اليت ال   -٩

  .توجد هلا بدائل متوافرة حالياً من الزئبق
  .مهفرض ضرائب على املنتجات احملتوية على زئبق للتقليل من استخدا  -١٠
وضع شروط خاصة بالتخلص من منتجات الزئبق ومجعها للتقليل من   -١١

  .لزئبق من املنتجات اليت مت مجعها وتشجيع استعادة ااستخدامها
  .تشجيع الطرق األكثر أماناً للتخلص من منتجات الزئبق ومجعها  -١٢
  . اخلاصة باستنباط البدائل اخلالية من الزئبق والتطوير دعم البحوث  -١٣
تشجيع محالت التوعية، مبا يف ذلك شروط التسجيل والعنونة، لتعريف   -١٤

  .املستهلكني باملنتجات احملتوية على زئبق ومبخاطرها الصحية والبيئية
  .وضع خطة إحالل متدرجة خطوة خطوة  -١٥
  .زيادة الوعي لدى فنيي الرعاية الطبية بالزئبق كخطر يهدد الصحة  -١٦
درجيي بصورة حثيثة من املنتجات احملتوية على وضع تدابري للتخلص الت  -١٧

  .الزئبق
وتصدير املنتجات اخلالية من الزئبق وتقييد التربع /تشجيع التربع بـ  -١٨

  .تصدير املنتجات احملتوية على الزئبق من بلد إىل آخر/بـ
احلد من استخدام   -٤

الزئبق يف املمارسات 
 املتصلة بطب األسنان

  .األسنان باملخاطر الصحية النامجة عن الزئبقتوعية املشتغلني بطب   -١
تقدمي مواد تعليمية إىل ممارسي طب األسنان الذين يعملون من خالل مجعيات   -٢

  .أسنان عاملية بشأن طرق زيادة استخدام البدائل
  .مزيج الزئبق فيما يتصل باألطفال والنساء احلواملتقييد استخدام   -٣
 حشو األسنان لدى األطفال والنساء احلوامل تشجيع استخدام البدائل ملالغم  -٤

  .كلما كان ذلك ممكناً
  .احملتوية على زئبق مطالبة املشتغلني بطب األسنان باستخدام البدائل غري  -٥
تدريب املشتغلني بطب األسنان على استخدام املواد البديلة ومتكينهم من   -٦

  .سهولة احلصول عليها
ة أن تزيد من التوعية بشأن أخطار وخماطر الطلب إىل منظمة الصحة العاملي  -٧

  .مالغم طب األسنان املصنوعة من الزئبق
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  احلد من املعروض من الزئبق عاملياً  ٤-٤

  تدابري االستجابة املتاحة  ةف االستراتيجياهدألا

احلد من املعروض من   -١
الزئبق اخلام من عمليات 

  التعدين واالستخالص

زئبق، حبيث ميكن تلبية الطلب من خمزونات وضع ترتيب ألمهية مصادر ال  - ١
  .الزئبق القائمة بدالً من اللجوء إىل التعدين األويل

 .تقييد تعدين الزئبق اخلام ووقفه بالتدريج  - ٢

 تعدين اخلامات  يفتقييد بيع منتجات الزئبق كمنتج ثانوي من عمليات  - ٣
التعدين بتخزين املعدنية األخرى ووقفه بالتدريج، واشتراط أن تقوم شركات 

  .منتجات الزئبق الثانوية يف مرافق التخزين السليمة من الناحية البيئية
السماح لشركات تعدين الزئبق أثناء فترة الوقف التدرجيي لعمليات التعدين   - ٤

مثل مرافق صناعة الكلور (بشراء وبيع الزئبق من املخزونات القائمة 
  .بدالً من تعدين الزئبق اخلام) والقلويات أو املخزونات االستراتيجية

احلد من املعروض من   -٢
الزئبق من اخلاليا العاملة 
بالكلور والقلويات ومن 
املنتجات والعمليات 

 األخرى

إعادة تدوير خاليا الزئبق الناجتة من املصانع اليت توقفت عن العمل لتلبية   - ١
الطلب من خالل الطلب احلايل على الزئبق يف األسواق، بدالً من تلبية هذا 

  .التعدين األويل
تشجيع املواد البديلة ووقف استخدام الزئبق بالتدريج يف املنتجات   - ٢

 .والعمليات
  .تقييد بيع الزئبق املعاد تدويره ووقف بيعه بالتدريج  - ٣
اشتراط وجود مواقع سليمة بيئياً للتخلص النهائي من الزئبق املعاد تدويره   - ٤

  .ئبق املتبقي من املعروض عاملياًوختزينه الستبعاد الز
املعروض من احلد من   -٣

 الزئبق من املخزونات
استخدام املخزونات الوطنية واالستراتيجية يف تلبية الطلب بدالً من تلبية   - ١

  .الطلب من خالل تعدين الزئبق اخلام
  .اشتراط تسجيل مجيع خمزونات الزئبق القائمة لتتبع بيع الزئبق واحلد منه  - ٢
  .التخلص ائياً من املخزونات يف مرافق التخزين النهائي السليمة بيئياً  - ٣

احلد من التجارة العاملية   -٤
 يف الزئبق

  .وقف التجارة الدولية تدرجيياً يف عنصر الزئبق توطئة حلظرها  - ١
تشجيع أشكال القيود واحلظر الوطنية والدولية على التجارة يف املنتجات   - ٢

  .ى زئبق، مبا يف ذلك تطبيق تدابري املوافقة املسبقة عن علْماحملتوية عل
  .مبا يف ذلك كربيتيد الزئبق اخلامحظر استرياد وتصدير مركبات الزئبق،   - ٣
  .حظر استرياد وتصدير النفايات اليت حتتوي على نسب عالية من الزئبق  - ٤
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  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق  ٥-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  ةاتيجيف االستراهداأل
طالقات الاحلد من ا  -١

من الزئبق املخزون 
  ومن نفايات الزئبق

أفضل أفضل التكنولوجيات املتوافرة ووضع مبادئ توجيهية وقواعد تتضمن   -١
للزئبق، مبا يف ذلك ) طويل األجل(املمارسات فيما يتعلق بالتخزين النهائي 

مرافق للتخزين عميقة يف باطن األرض، حبيث وضعه يف كبسوالت وختزينها يف 
  .تتأثر بالزالزل واالضطرابات اجليولوجية التكون منيعة على التسرب و

اشتراط التخلص من مجيع النفايات واملركبات احملتوية على زئبق يف مرافق   -٢
  .التخزين النهائي

 منخفضة تثبيت نفايات ومركبات الزئبق يف حالة تكون عمليات التفاعل فيها  -٣
  .قبل ختزينه

وضع اشتراطات لرصد مرافق ختزين الزئبق بعد إغالقها، والتفتيش عليها،   -٤
وعالجها وحتديد املسؤولية والتعويضات للتشجيع على املعاملة السليمة للزئبق 

  .والنفايات احملتوية على زئبق يف حالة حدوث تلوث من مرافق ختزين الزئبق
إدارة خمزونات الزئبق   -٢

لقائمة والنفايات احملتوية ا
على زئبق للحيلولة دون 

  تلوث البيئة

  .حتديد املخزونات من الزئبق واملواد احملتوية على الزئبق  -١
التأكد من أن مجيع خمزونات الزئبق القائمة موضوعة من عبوات شديدة   -٢

، وأن تكون هذه )مثل احلاويات أو القوارير(اإلحكام ملنع تسرب الزئبق 
مبواد واقية من الصدمات، وخمزونة فوق أطباق جتميع تستقبل ت معزولة العبوا

  .أي رشح حمتمل من العبوات
تعبئة قوارير وحاويات الزئبق الصغرية يف براميل حمكمة غري منفذة للهواء   -٣

  .فوق أطباق جتميع تستقبل أي رشح حمتمل من العبواتوختزينها 
  .عنونة مجيع حاويات التخزين بوضوح  -٤
تقييد الدخول إىل مرافق التخزين املؤقت وتدريب العاملني على التدابري السليمة   -٥

  .للتعامل معها
  .اشتراط قيام احلكومة بالتفتيش الدوري على مرافق التخزين واإلشراف عليها  -٦
) مثل مبيدات اآلفات(اشتراط ختزين مجيع املنتجات املهجورة احملتوية على زئبق   -٧

ئياً أو معاملتها يف مرافق إعادة التدوير بالشكل الذي يضمن يف ظروف سليمة بي
  .التخزين النهائي للزئبق املعاد تدويره

  .تشجيع مسؤولية املنتج ورعايته  -٨
  .إعادة النفايات احملتوية على الزئبق إىل البلد املصدر  -٩
  .وضع قائمة بالبلدان اليت لديها مرافق إدارة سليمة بيئياً  -١٠
  .بحوث على تدابري الكبسلةإجراء ال  -١١
إنشاء فريق خرباء تقين غري نظامي لتوفري التوجيهات بشأن أفضل   -١٢

أفضل املمارسات البيئية املتاحة والرد على طلبات /فرةاالتكنولوجيات املتو
  .املساعدة التقنية
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  التصدي لعالج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة العامة والبيئية  ٦-٤

  تدابري االستجابة املتاحة  ةف االستراتيجياهدألا

منع التلوث بالزئبق   -١
  االنتشارمن 

تطوير مبادئ توجيهية لتحديد واستعراض املواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة   -١
  .بالزئبق

حصر، وحتديد واختبار مجيع املواقع اليت من احملتمل أن تكون ملوثة بالزئبق لتحديد   -٢
ها األولوية يف ء واملناطق اليت تعد حالتها حرجة وتتطلب إعطامستويات التلوث

  .العالج
إجراء تقييمات للمخاطر من أجل وضع أوليات العمل، مبا يف ذلك اإلقرار باحلاجة   -٣

  .إىل املراجعة البيئية السريعة حسب مقتضى احلال
 .معرفة التشريعاتتوفري املعلومات عن املواقع امللوثة كجزء من حق اتمع احمللي يف   -٤
  .فرض حجر على مصادر التلوث واملناطق امللوثة ملنع زيادة التلوث  -٥
تركيب حواجز، أو أغطية، أو أحواض للتجميع، أو غري ذلك من التكنولوجيات   -٦

التربة، واحلمأة  اهلواء، ومثل(للحد من انتشار التلوث بالزئبق يف األوساط املصابة 
  .)واملياه

أفضل / مبادئ توجيهية بشأن أفضل التكنولوجيات املتوافرةتطوير وتطبيق  -٧
  .املمارسات البيئية إلدارة مواقع طمر النفايات ومرافق التخزين األخرى

مراقبة املواقع امللوثة   -٢
  وعالجها

إصدار وتطبيق تشريعات تنص على عالج البيئة بعد التلوث بالزئبق، وتؤكد على   -١
 .كانت عليه قبل التلوث إعادة الظروف البيئية إىل ما

  .تطوير وإنفاذ آليات لرصد املواقع امللوثة  -٢
  .تطوير وإنفاذ آليات امتثال لضمان اإلدارة السليمة للمواقع امللوثة  -٣
وضع خطط ملواجهة الطوارئ للتقليل من التلوث الناجم عن انسكاب الزئبق   -٤

  .تسربه  أو
واقع امللوثة، واختيار املواقع اليت تجرى املوإدارة لتحديد ومعايري وضع بروتوكوالت   -٥

  .عليها اختبارات لتحديد مستوى التلوث بالزئبق
  .وضع إدارة سليمة ملوارد املياه واألرض ملنع تزايد نقل الزئبق وتوافره أحيائياً  -٦
وضع معايري ألفضل املمارسات البيئة واحلدود الدنيا إلزالة الزئبق أثناء عالج املواقع   -٧

  .ثةامللو
وضع مبادئ توجيهية الختيار تكنولوجيات العالج القائمة على أفضل املمارسات   -٨

  .املتاحة أو أفضل املمارسات البيئية طبقاً للمعايري اخلاصة باملواقع
  .توفري نقل التكنولوجيا واملعلومات لضمان الوصول إىل آليات الرقابة السليمة  -٩
  . على العالجتطوير تكنولوجيات جمدية تكاليفياً  -١٠
وضع آليات لتحديد املسؤولية والتعويضات تشمل التأثري البيئي للتلوث وتكاليف   -١١

  . مبا يف ذلك املواقع اليت كان ملوثة سابقاًإدارة املواقع امللوثة يف املستقبل
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  .اشتراط وضع قوائم جبميع املواقع امللوثة بالزئبق أو بنفاياته اخلطرة  ١٢
 املسؤولة أو القائمة بالعالج خلطط العالج على احلكومة اشتراط عرض اجلهة  -١٣

  .للموافقة عليها قبل العالج
اشتراط االمتثال املبكر للقواعد املعيارية يف العالج لضمان سرعة تطبيق احلجر وإزالة   -١٤

  .التلوث
احلكومية  تشجيع العالج الطوعي، مع التفتيش الدوري على اجلهود الطوعية وغري  -١٥

  .ملواقع امللوثةلعالج ا
ا يكون ذلك ممكناً للتقليل تفضيل خطط العالج يف املواقع ذاا وليس خارجها عندم  -١٦

  . انتشار التلوثصمن فر
 للقيام بالعالج يف حالة ةفق مؤهلاإزالة الوسائط امللوثة من املنطقة ونقلها إىل مر  -١٧

  .إذا كانت املعاملة يف املوقع ذاته غري ممكنة  ما
مثل املضخات (أفضل التكنولوجيات املتوافرة  املنطقة امللوثة باستخدام عالج  -١٨

  .)وتكنولوجيات عالج املياه اجلوفية يف ااري املائية
  . بطرق العالج احليوية أو النباتيةا وعالجهةط امللوثائتثبيت الوس  -١٩
  .قتبخري، أو غسل أو غمر التربة أو احلمأة امللوثة باملاء إلزالة الزئب  -٢٠
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املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد ، يتعلّق بزيادة  من الدراسة بشأن خيارات الرقابة العاملية على الزئبق٧ - ٤
  واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعية

  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي
ول زيادة معرفة الد  - ١

وقدراا فيما يتصل 
  بالزئبق

خمزونات الزئبق ومصادر إنشاء سجالت للزئبق وإجراء عمليات جرد جلميع  -١
جمموعة أدوات مع اإلشارة إىل سجالت إطالق امللوثات ونقلها واإلنتاج، 

 . أداة قيمةااليونيب بشأن الزئبق باعتباره
 .حتسني جرد االنبعاثات -٢
 .، ونقله ومصريهاثات الزئبق،حتسني الفهم العاملي ملصادر انبع -٣
  .حتسني رصد مستويات الزئبق يف الوسائط البيئية والكائنات -٤
  .دعم قدرة البلدان النامية، والسيما يف جمال رصد اهلواء واملاء -٥
 .حتسني رصد  مستويات الزئبق وترسبه يف الغالف اجلوي -٦
 .تعزيز دقة مناذج النقل يف الغالف اجلوي -٧
 تتحكّم يف التراكم األحيائي للزئبق املستخلص من حتسني فهم العملية اليت -٨

 .الغالف اجلوي
دعم برامج البحوث والتنمية لتحسني وسائل التحكم يف االنبعاثات،  -٩

منتجات وعمليات بديلة، واإلملام بالتأثريات البيولوجية والفيزيائية  وإجياد
  .للزئبق على البشر والبيئة

 . خط أساس للزئبقإجراء رصد أحيائي بشري إلتاحة مستويات -١٠
دعم الربامج التجريبية يف البلدان النامية لدراسة انبعاثات الزئبق، واستخداماته،  -١١

 .والتلوث الناجم عنه
االجتماعية واالقتصادية بشأن اآلثار الصحية والتكاليف دعم تكاليف البحوث  -١٢

اخلاصة مبواصلة استخدام الزئبق، مبا يف ذلك حتليل تكاليف التأثري البيئي 
 .العالجو

استحداث الرصد البيئي ومجع البيانات عن تعرض البشر والبيئية للمخاطر  -١٣
 .وإجراء دراسات عن اآلثار االجتماعية االقتصادية

وضع مبادئ توجيهية وتشريعات منوذجية للتعامل مع عالج املواقع امللوثة  -١٤
 .طنيةبالزئبق، ومنع التلوث، وتوزيعها على احلكومات احمللية واإلقليمية والو

تنظيم حلقات عمل على املستوى اإلقليمي وتقدمي عروض فيما يتعلق  -١٥
 .بالتهديدات اليت ميثلها االستمرار يف استخدام الزئبق وإطالقاته يف البيئة

تزويد الدول بالتقارير اخلاصة بالزئبق وباقتراحات بشأن البدائل اخلالية من  -١٦
 .الزئبق

ات والتدابري املتاحة للحد من تشجيع تبادل املعلومات بشأن أفضل التقني -١٧
 .انبعاثات الزئبق من مصادره الثابتة

 للوصول إىل السكان  وأنشطتهوضع استراتيجيات لتحسني سبل االتصال -١٨
 .املعرضني للخطر، مبا يف ذلك الفئات احلساسة من السكان
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مثل مراكز التوزيع أو قواعد (تيسر النفاذ الدويل إىل البيانات البيئية القائمة  -١٩
وحتسني قدرة ) بيانات اليت ميكن الدخول إليها عن طريق شبكة اإلنترنتال

مستخدمي البيانات البيئية على العثور على البيانات اليت حيتاجوا من خالل 
 .أدوات شاملة من السهل احلصول عليها ومن خالل التدريب

د دعم قدرات البلدان النامية فيما يتعلق باحلصول على املعلومات عن املوا -٢٠
 شبكة اإلنترنت، وإنشاء  الوسائط املناسبة ومنهاالكيميائية والزئبق عن طريق

 .مواقع وطنية على الشبكة ودعم الشبكات
تعزيز املؤسسات اإلقليمية اليت تقوم بالرصد البيئي وتوسيع املشاركة لتشمل  -٢١

 .عددا أكرب من الدول يف املنطقة لكي ترصد النظم اإليكولوجية
 .يةوضع خطة رصد عامل -٢٢
 .توسيع املعرفة باآلثار الصحية النامجة عن ميثيل الزئبق يف األمساك -٢٣
 .استحداث نظام لإلنذار املبكّر لفائدة الفئات السكانية املعرضة للمخاطر -٢٤
 .وضع استراتيجية ناجحة لتبادل معلومات مراقبة التلوث بالزئبق -٢٥
الزئبق وآثاره دعم الترويج ملشاريع إقليمية تركّز على تقييم التعرض ملخاطر  -٢٦

الصحية، مبا يف ذلك الرصد األحيائي الذي يستتبع باستراتيجيات سياساتية 
 .قطرية وخبطط عمل صحية

قدرات الدولة على تبين املنتجات اليت حتتوي على الزئبق /بناء القدرات الوطنية -٢٧
 .اجلمارك/لدى وجودها يف ميناء الدخول

ة يف كل بلد من أجل التصدي وضع ترتيبات مؤسسية لزيادة املعرفة والقدر -٢٨
  . الزئبقملسألة

  
زيادة املعرفة والقدرات   - ٢

بني مستخدمي 
ومستهلكي الزئبق 

 األفراد من

زيادة متويل املنظمات واهليئات اليت تقوم بتنفيذ برامج للتوعية والبحوث بشأن   -١
  .الزئبقبدائل الزئبق السليمة بيئياً بدالً من املنتجات والعمليات احملتوية على 

دعم الربامج التجريبية يف البلدان النامية لدراسة انبعاثات الزئبق واحلد منها   -٢
  .استخدام الزئبق، واحلد من التلوث ومن

دعم تكنولوجيات واستراتيجيات التنمية والتوزيع لرصد التلوث بالزئبق   -٣
  .وإبالغ السكان املعرضني لتأثري التلوث) األمساك يف(

 عمل، وبرامج للتوعية، ومراكز للتوزيع إلبالغ اجلمهور العام تنظيم حلقات  -٤
  .بطرق التعرض للزئبق والتلوث

تنظيم حلقات عمل تدريبية وبرامج للتوعية إلبالغ اتمعات احمللية مبخاطر   -٥
استخدام الزئبق وتوافر البدائل اخلالية من الزئبق الستخدامها يف العمليات اليت 

تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق ئبق مثل تقوم على استخدام الز
  .الصغري

يستخدم  إزكاء الوعي العام وتشجيع املنتجات والتكنولوجيات والعمليات اليت ال  -٦
  .فيها الزئبق، واستخدام البدائل الصديقة للبيئة
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زيادة املشاركة احمللية واإلقليمية يف حلقات العمل اخلاصة بتبادل املعلومات   -٧
رامج تدريب األشخاص الذي يتعاملون مع الزئبق أو منتجات الزئبق وب
  .العمليات اليت يدخل فيها الزئبق  أو

  .الشروع يف برامج لتشجيع املشاركة احمللية يف رصد البيئة -٨
دعم الربامج التجريبية لدارسة انبعاثات الزئبق وتقليصها؛ تطوير ونشر  -٩

ئبق فضال عن تنظيم حلقات عمل تكنولوجيات واستراتيجيات لرصد التلوث بالز
ووضع برامج تعليمية وإذكاء وعي اجلمهور بصفة عامة، مع التركيز بصفة 

  .خاصة على إذكاء وعي أخصائي الرعاية الصحية
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  املرفق الثاين

  ما بني الدوراتالعمل 

  )به دون إجراء حترير رمسي قدمت هذا اجلزء بالصيغة اليت يعرض(
خصص املفتوح العضوية إىل األمانة أن تضطلع باألعمال التالية يف فترة طلب الفريق العامل امل  

  :ما بني الدورات استعداداً لالجتماع الثاين للفريق العامل
يف سياق االعتبارات املالية واحتماالت وضع اتفاقية مستقلة جديدة، ووضع   )أ(  

  :أن تقدم معلومات عن ما يليبروتوكول جديد يف إطار اتفاقية استكهومل، ووضع ترتيبات طوعية، 
  الطرائق املمكنة اليت تسمح ملرفق البيئة العاملية بتوفري املوارد املالية؛  - ١
عناصر هيكل الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال، اليت ميكن   - ٢

  أن تكون مبثابة منوذج؛
ج االستراتيجي التمويل املتوفر حالياً عن طريق مرفق البيئة العاملية، والنه  - ٣

لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وترتيبات التمويل األخرى للتصدي ملشكلة 
  الزئبق؛

وفيما يتعلق بدعم التكنولوجيا، أن تقدم املعلومات، بناء على التجارب اخلاصة   )ب(  
 نقل ودعم بالترتيبات القائمة امللزمة قانوناً والطوعية، عن الكيفية اليت ميكن أن تتم ا استدامة

  التكنولوجيا لصاحل اإلجراءات العاملية للرقابة على الزئبق؛
وبالنسبة لتحليل خيارات التنفيذ، أن تصف العملية، مبا يف ذلك اجلوانب القانونية   )ج(  

واإلجرائية واللوجستية، اليت ميكن أن تتبعها البلدان بشأن اخليارات املتعلقة باتفاقية مستقلة جديدة، 
جديد يف إطار اتفاقية استكهومل وترتيبات طوعية، باالستعانة بالوثيقة وبروتوكول 

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2وبتقرير االجتماع األول للفريق العامل، باعتبارمها نقطة انطالق؛   
فيما يتعلق بتحليل تدابري االستجابة وتصنيفها، أن تنظم تدابري االستجابة يف إطار   )د(  

  : الفئات التاليةكل هدف استراتيجي وفقاً
  عمليات جرد وبناء املعارف؛  - ١
  األهداف واجلداول الزمنية لتحقيقها؛  - ٢
أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ومعايري املنتجات   - ٣

  والقيود املتعلقة ا؛
  االعتبارات املالية وبناء القدرات؛  - ٤
  نقل التكنولوجيا؛  - ٥
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 االستجابة من أجل تبيني ما ميكن من حيث املبدأ أن ينفذ منها على الصعيد تقدم شروحات لتدابري
من وجود إطار عمل دويل منسق، سواء كان من خالل الترتيبات به  وما ميكن أن تستعني *الوطين

  الطوعية أو الصكوك امللزمة قانوناً؛
تراتيجية، ومع فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد وبالنسبة لكل واحد من األهداف االس  )ه(  

مالحظة أنه قد تتوفر بعض احلاالت اليت يكون من األنسب أن يجرى فيها تقييم على مستوى فرعي أو 
فئة فرعية من األنشطة، أن تقوم بإجراء تقييم كمي عام للتكاليف والفوائد احملتملة املرتبطة بكلٍ من 

يف والفوائد مثالً صغرية أو متوسطة أو هذه األهداف، مع إعطاء إشارة لكلٍ منها ملا إذا كانت التكال
وتراعى يف هذه العملية أن يقوم عنصر التكلفة على أساس التكاليف العامة املرتبطة . كبرية أو ال تنطبق

بتنفيذ كل هدف استراتيجي على حدة، والفوائد املتعلقة مبدى مسامهة االستراتيجية يف تقليل األخطار 
  ي والتفريق بني فوائد تقليل األخطار احمللية والعاملية؛املرتبطة بالزئبق على أساس عامل

وباإلضافة إىل ذلك تقوم األمانة جبمع وعرض أي معلومات متوفرة عن التكاليف االجتماعية 
  واالقتصادية لالستمرار يف الوضع الراهن؛

يف تقييم إلمكانية تلبية الطلب املتوقع للزئبق فيما يتعلق بتحليل املصادر، أن تضطلع ب  ) و(
حالة التخلص التدرجيي من التعدين األويل، وأن تقدم، بناء على املعلومات املتوفرة، ملخصاً مقتضباً 
للمصادر الرئيسية إلطالقات الزئبق حسب البلدان، وإن مل تتوفر معلومات، حسب املناطق، واالستعانة 

االنبعاثات من : االت التاليةجبملة أمور من بينها الدراسة عن االنبعاثات يف الغالف اجلوي وتغطية ا
مثال حرق النفايات، والفلزات غري احلديدية (معامل الطاقة العاملة بالفحم، واالنبعاثات الصناعية 

واستخدام الزئبق يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني واالنبعاثات من ذلك واستخدام ) وإنتاج األمسنت
 الزئبق يف املنتجات والعمليات؛

التوجيهات بشأن اإلنتاج، أن تعد ورقة مستكملة عن املنتجات وفيما يتعلق ب  ) ز(
والعمليات الرئيسية احملتوية على الزئبق اليت تتوفر هلا بدائل فعالة، مبا يف ذلك املعلومات عن الكميات 
النسبية للزئبق املستعمل، والتجارب املتعلقة بالتحول إىل العمليات أو املنتجات اليت ال يدخل فيها 

 الزئبق؛

وفيما يتعلق بالتدابري االنتقالية، أن تقدم معلومات عن التمويل املتوفر حالياً عن   ) ح(
طريق مرفق البيئة العاملية، والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية وترتيبات التمويل 

 والرصد األخرى، من أجل زيادة املعارف يف جماالت مثل عمليات اجلرد والتعرض البشري والبيئي،
  .البيئي واآلثار االجتماعية واالقتصادية

  
  

                                                   
  . تتضمن هذه اإلشارة قدرات البلدان يف تنفيذ تدابري االستجابةأنميكن   *
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  املرفق الثالث

ورقة مقدمة من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بشأن األولويات 
  واملسائل املتشابكة واملبادئ الرئيسية للمنطقة اخلاصة بالتصدي ملسألة الزئبق يف العامل

  ) رمسيرجراء حتريتعرض بصورا املقدمة دون إ(

تسلم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بأن مسألة التلوث بالزئبق يف العامل تشكل 
وأثناء االجتماع األول للفريق العامل املخصص املفتوح . ديداً خطرياً على الصحة البشرية وعلى البيئة

 ومنطقة البحر الكارييب إىل أولويات حمددة للمنطقة العضوية، توصلت جمموعة بلدان أمريكا الالتينية
  .ومبادئ رئيسية وكذلك إىل القضايا املتشابكة الرئيسية للتصدي هلا

  األولويات
، ترى جمموعة بلدان ٢٤/٣بناء على العناصر اليت أوجزها جملس إدارة األمم املتحدة للبيئة يف مقرره 

  :قضايا التالية باعتبارها األولويات الثالث األوىل للمنطقةأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ال
وطنية ملصادر التلوث وخمزونات الزئبق واملنتجات احملتوية على الزئبق  جرد وضع قوائم  - ١

  البشر ويف البيئة؛ يف لوثة بالزئبق ونسبة تركيز الزئبقواملواقع امل
قطاعات تعدين الذهب بواسطة احلرفيني احلصول على التكنولوجيات اخلالية من الزئبق يف   - ٢

وعلى النطاق الصغري وعلى املستوى الصناعي، مع مراعاة اآلثار االجتماعية االقتصادية 
  احملتملة؛

حتديد التدابري الالزمة لإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق وتنفيذ تلك التدابري، عن طريق   - ٣
  .توفري املساعدة التقنية واملالية

  ائل املتشابكةاملس
ترى جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املسائل املتشابكة التالية باعتبارها أساسية 

  :لضمان فعالية أي إجراءات تتخذ للحد من األخطار اليت يشكلها الزئبق
 إلدارة املواد وأن املوارد املالية املتوفرة حالياً. توفري موارد مالية إضافية وجديدة وكافية  - ١

 وبالتايل. لزئبق على نطاق العاملالكيميائية ال تساعد يف التصدي بشكل فعال حلل مسألة ا
  حاجة ملحة لتوفري متويل مستدامتوجد 

ونقل أفضل التقنيات ) تنظيمية ومؤسسية وما يتعلق منها بالبنيات األساسية(بناء القدرات   - ٢
  كلفةاملتاحة وأكثرها فعالية من حيث الت

 مبا يف ذلك على الصعيدين دون اإلقليمي ،تبادل املعلومات واقتسام أفضل املمارسات  - ٣
  واإلقليمي، وإنشاء آلية تبادل معلومات
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االلتزام التام من جانب مجيع أصحاب املصلحة وخباصة املنتجني الرئيسيني للزئبق ومولدي   - ٤
  .ى الزئبقالزئبق ومستخدميه واملنتجات والعمليات احملتوية عل

  املبادئ الرئيسية
  :تطبق املبادئ الرئيسية التالية يف التصدي ملسألة الزئبق يف العامل

حو احملدد يف أن تكون املسؤوليات مشتركة ومتباينة يف األعباء يف نفس الوقت، على الن  - ١
  ٢٤/٣ديباجة املقرر 

  توسيع نطاق مسؤولية املنتج  - ٢
  ج دورة احلياة  - ٣
  ة، وخباصة يف تطبيق التدابري الطوعيةالشفافي  - ٤
   وحق اتمع احمللي يف املعرفة  - ٥
  .مبدأ تغرمي امللوث  - ٦

 ــــــــــــ


