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  لزئبقلاملخصص الفريق العامل املفتوح العضوية 
  االجتماع الثاين
  ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  لزئبق عن أعمال اجتماعه الثاينلاملخصص لعامل املفتوح العضوية تقرير الفريق ا

  معلومات أساسية

يف دورته الرابعة والعشرين اليت ) اليونيب(اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ١
 رابعاً الذي ميثل آخر حلقة يف سلسلة املقررات املعنية ٢٤/٣ املقرر ٢٠٠٧فرباير /عقدت يف شباط

 يف إطار ٢٠٠٥ويف ذلك املقرر، خلص جملس اإلدارة إىل أنه رغم ما حتقق من تقدم منذ عام . لزئبقبا
زال يتعني القيام بعمل دويل طويل األجل للحد من  ، مابرنامج األمم املتحدة للبيئةبرنامج الزئبق لدى 

 استعراض التدابري املخاطر اليت يشكلها الزئبق على صحة اإلنسان والبيئة ولذلك، فإن من الضروري
الطوعية املعززة املمكنة والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة كخيارات للتصدي للتحديات 

 .اليت يشكلها الزئبق

وأنشأ الس مبقتضى املقرر ذاته، فريقاً عامالً خمصصاً مفتوح العضوية يتكون من احلكومات   - ٢
 وممثلي أصحاب املصلحة يتوىل، رهناً مبراعاة االختصاصات ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية

 من املقرر، ومهتدياً باألولويات املتعلقة باحلد من املخاطر اليت تشكلها إطالقات ٣٠الواردة يف الفقرة 
 من املقرر، استعراض وتقييم اخليارات بشأن التدابري الطوعية املعززة، ١٩الزئبق الواردة يف الفقرة 

وطلب املقرر أن جيتمع الفريق العامل مرتني، مرة قبل . قانونية الدولية اجلديدة والقائمةوالصكوك ال
املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف /الدورة االستثنائية العاشرة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

دى، اليت تقرر عقدها املنت/، ومرة قبل الدورة العادية اخلامسة والعشرين للمجلس٢٠٠٨فرباير /شباط
املنتدى خالل /كما طلب من الفريق العامل تقدمي تقرير مرحلي إىل الس. ٢٠٠٩فرباير /يف شباط



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/13 

2 

دورته االستثنائية العاشرة، وتقرير ائي يعكس مجيع وجهات النظر اليت جرى اإلعراب عنها ويقدم 
ودعا . رته العادية اخلامسة والعشريناملنتدى خالل دو/خيارات وأي توصيات بتوافق اآلراء إىل الس

برنامج األمم املتحدة  يف املقرر أيضاً فرع املواد الكيميائية يف شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد
 إىل تقدمي اخلدمات للفريق العامل املخصص يف شكل أمانة وإعداد التقارير التحليلية وامللخصات للبيئة

 .الالزمة لعمله

لفريق العامل عمله خالل اجتماعه األول على دراسة عن اخليارات املطروحة للرقابة وركز ا  - ٣
 لتيسري اهاألمانة قد أصدرت تكليفاً بإعدادكانت ) UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2(العاملية على الزئبق 
ق حيث نظر الفري: ونظر الفريق العامل يف الدراسة وفقاً القتراح قدمه الرئيس. عمل الفريق العامل

 رابعاً فيما إذا ٢٤/٣ من املقرر ١٩العامل بالنسبة لكل جمال من جماالت األولوية املبينة يف الفقرة 
كانت الدراسة متثل أساساً جيداً للنقاش، وما إذا كانت توفر عرضاً عاماً جيداً لتدابري التصدي املمكنة 

 أي خيارات إضافية غري حمددة يف لتحقيق خمتلف األهداف اإلستراتيجية، وما إذا كان ينبغي النظر يف
كما درس اإلطار الذي ميكن أن تنفذ يف نطاقه اخليارات اخلاصة بكل جمال من جماالت . الدراسة

األولوية على أفضل وجه، مبا يف ذلك املدى الذي ميكن أن تتالءم فيه خمتلف أشكال التدابري امللزمة 
 تقرير اجتماعه األول ويرد موجز ملناقشات الفريق يف. قانوناً والطوعية

)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6.( 

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
عقد االجتماع الثاين للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف مكتب األمم   - ٤

وكان الغرض من . ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦املتحدة يف نريويب خالل الفترة من 
يعكس مجيع وجهات " رابعاً والذي ٢٤/٣نتهاء من وضع التقرير الذي طلبه املقرر االجتماع هو اال

بشأن الطريقة اليت ميكن " النظر اليت جرى اإلعراب عنها، ويقدم خيارات وأي توصيات بتوافق اآلراء
برنامج األمم املتحدة ا التصدي للتحديات اليت يشكلها الزئبق واليت سوف تقدم لس إدارة 

 .٢٠٠٩فرباير /املنتدى البيئي الوزاري العاملي خالل دورته العادية اخلامسة والعشرين يف شباط/ئةللبي

وأعلن السيد جون روبرتس رئيس الفريق العامل املفتوح العضوية، افتتاح االجتماع يف الساعة   - ٥
تماع ، ورحب باملشاركني يف االج٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٦ من صباح يوم االثنني ١٠/١٠

كما رحبت السيدة . وقدم الشكر ملختلف البلدان املاحنة على ما قدمته من دعم لتيسري عقد االجتماع
وقدمت السيدة أجنيال . اليس كاوديا، أمينة البيئة يف وزارة البيئة واملوارد املعدنية يف كينيا باملشاركني

 .حظات افتتاحية ماللربنامج األمم املتحدة للبيئةكروبر نائبة املدير التنفيذي 

وأعربت السيدة كاوديا عن سرورها العظيم بالترحيب، نيابة عن حكومتها باملشاركني يف   - ٦
بلدها وقدمت الشكر لألمانة واملشاركني ملا قدموه من إسهام يف االجتماع احلايل، وأشارت إىل أم 

يم أفريقيا بأن مثة حاجة إىل وقالت إن كينيا تشارك يف املوقف الذي اختذه إقل. يواجهون مهمة كبرية
صك ملزم قانوناً للتصدي للتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق، وشرحت اإلجراءات اليت اختذها 
بلدها للحد من استخدام الزئبق واليت تضمنت االسترجاع واإلصالح وإعادة التدوير وإزالة منتجات 
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قد أجرى بلدها عمليات رصد منتظمة تفتيح لون البشرة اليت حتتوي على زئبق من األسواق، و
لالنبعاثات املائية، وال سيما التصريفات يف حبرية فيكتوريا، وهي العمليات اليت أثبتت أن األمساك واملياه 

وحثت الفريق العامل على وضع توجيهات واضحة بشأن . ال حتتوي على مستويات كبرية من الزئبق
 .املقررات اليت ستتخذ على املستوى العاملي

ونقلت السيدة كروبر يف معرض ترحيبها باملشاركني متنيات السيد أكيم شتاينر املدير   - ٧
وقالت إن استمرار .  مع توقعاته الكبرية باخلروج بنتيجة ملداوالملربنامج األمم املتحدة للبيئةالتنفيذي 

الل السلسلة الغذائية وجود الزئبق يف البيئة يشكل خطراً على الصحة يف العامل حيث أنه ينتقل من خ
وهذه اآلثار تتخطى احلدود . للبشر، ويعرض أكثر الفئات ضعفاً وهي فئة األطفال والرضع، آلثار دائمة

إال أا أشد وضوحاً يف البلدان النامية اليت يفتقر الكثري منها إىل قدرات استثارة الوعي وتنفيذ التدابري 
 عاملية، ويتعني على احلكومات إصدار التزام شامل بوضع ولذا فإن مثة حاجة إىل استجابة. الوقائية

 .ترتيبات عاملية فعالة للتصدي للتحديات اليت يشكلها الزئبق

وقالت إن اإلجراءات الوطنية واإلقليمية اليت اختذت حىت اآلن للحد من إطالق الزئبق كانت   - ٨
ي إالّ أا لن تكون كافية إذا وميكن أن تصبح هذه اإلجراءات جزءاً من حل عامل. مثرية لإلعجاب

وما مل يتم خفض مجيع مصادر الزئبق، سوف تنتقل سالسل . انطوت على مشاركة بعض البلدان فقط
ومثة حاجة إىل آليات ملساعدة البلدان غري املواكبة يف استكشاف السبل . اإلمدادات من بلد آلخر

ة، مبا يف ذلك من خالل استخدام التكنولوجيات والوسائل الالزمة لتنفيذ خفض انبعاثات الزئبق يف البيئ
 .املتوافرة

 يتوقع أن يتلقى اقتراحاً واضحاً أو برنامج األمم املتحدة للبيئةوأكدت أن جملس إدارة   - ٩
وميثل االجتماع احلايل فرصة . خيارات حسنة التحديد لينظر فيها خالل دورته اخلامسة والعشرين

 بشأن الزئبق خالل السنوات القادمة، وهذه فرصة ينبغي أال تفوت على فريدة لتوجيه السياسة اجلماعية
وأشارت . الرغم من اختالف وجهات النظر فيما يتعلق باإلطار الذي ميكن معاجلة املشكلة يف نطاقه

إىل أنه نظراً إىل وجود توافق يف اآلراء بشأن حجم املشكلة وإحلاحها، البد من أن تكون هناك طرق 
وقالت إن . اءات عاجلة مع االستمرار، إذا اقتضى األمر، يف التفكري يف ج أطول مدىالختاذ إجر

. تكاليف عدم العمل من حيث النواحي االيكولوجية والبشرية واالقتصادية، تتجاوز كثرياً تكلفة العمل
م توافر زالت ضرورية، أما يف حالة عد والبدائل السليمة متوافرة بالفعل الستخدامات الزئبق اليت ما

وميكن أن يقدم لس اإلدارة ج من مسارين يتضمن . بد من حث الصناعة على إجيادها البدائل فال
واختتمت كلمتها بالقول إن من حق الس أن . خيارات لكل من النهج الطوعي والنهج امللزم قانوناً

بشأن إطار السياسات حيصل على أفضل توجيه تقين ممكن، وحيتاج بشدة ملدخالت من الفريق العامل 
 .والعناصر ذات األولوية واخليارات املتعلقة بالتنفيذ الفعال
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً 

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 
. أعاد الرئيس إىل األذهان أن الفريق العامل قد انتخب خالل اجتماعه األول أعضاء املكتب  - ١٠

غري قادرة على االستمرار يف دورها كنائبة ) بيالروس(كايا غري أنه ذكر أن السيدة ايرينا زاستينس
وعقب ترشيح من جمموعة . للرئيس، وأنه سيتعني لذلك أن ينتخب الفريق العامل نائباً جديداً للرئيس

 ةنائب) كرواتيا(تبعاً لذلك السيدة إيفانا فرهوفاك بلدان وسط وشرق أوروبا، انتخب الفريق العامل، 
 .السيدة زاستينسكاياحل مكان للرئيس لت

 : أصبح أعضاء املكتب على النحو التايلالسيدة فرهوفاكانتخاب وب  - ١١

  اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       (السيد جون روبرتس        :الرئيس    
  )وايرلندا الشمالية        
  )كرواتيا (السيدة إفانا فرهوفاك  :نواب الرئيس    
  )اليابان(السيدة كيكو سيغاوا         
  )املكسيك(و سولورزانو أوتشوا السيد غوستاف        
 )نيجرييا(السيدة ابيوال أوالنييكون     :ةاملقرر    

  إقرار جدول األعمال  - باء
أقر الفريق العامل جدول األعمال الوارد أدناه على أساس جدول األعمال املؤقت الذي عمم   - ١٢

 .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1يف الوثيقة 

  .افتتاح االجتماع  - ١  
 : التنظيميةاملسائل  - ٢  

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .تنظيم العمل  )ب(    
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة   - ٣

 .أو القائمة

 .تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة  - ٤  

 .مسائل أخرى  - ٥  

 .اعتماد التقرير  - ٦  

 .ماعتاختتام االج  - ٧  
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  تنظيم االجتماع  - جيم
قرر الفريق العامل أن جيتمع من الساعة العاشرة صباحاً وحىت الواحدة بعد الظهر مث من   - ١٣

الساعة الثالثة بعد الظهر حىت السادسة مساًء يومياً، وأنه سيعمل على أن ينتهي من أكرب قدر من العمل 
ة، وأنه سوف ينشئ من األفرقة العاملة ما سرياه ضرورياً مع مراعاة أن هذه األفرقة يف اجللسات العام

 .لن حتصل على الترمجة الفورية ألسباب تتعلق بامليزانية

  احلضور  - دال
األرجنتني، وأستراليا، والنمسا، وبنغالديش، : شارك يف االجتماع ممثلون عن الدول التالية  - ١٤

د، و، وبوروندي، وكندا، وتشاسينا فاانا، والربازيل، وبلغاريا، وبوركوبلجيكا، وبوتان، وبوتسو
وشيلي، والصني، وجزر القمر، والكونغو، وكوستاريكا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وكوبا، 
واجلمهورية التشيكية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والدامنرك، وجيبويت، واجلمهورية الدومينيكية، 

، وهاييت،  بيساوإثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وأملانيا، وغانا، وغينيا، وغينياوإكوادور، ومصر، و
 واليابان، واألردن، وهندوراس، واهلند، وإندونيسيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وإيطاليا، وجامايكا،

،  واملكسيكومدغشقر، ومايل، وموريتانيا، وموريشيوس،ستان، وكينيا، وكرييبايت، وقريغري
وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، وهولندا، ونيوزيلندا، والنيجر، ونيجرييا، والنرويج، وعمان، وباكستان، 

يا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، سوقطر، واالحتاد الروسي، وسانت لووبنما، وباراغواي، وبريو، 
ا، وسورينام، النك والسنغال، وصربيا، وسيشيل، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وأسبانيا، وسري

والسويد، وسويسرا، وتايلند، وتوغو، وتونس، وتركيا، وتوفالو، وأوغندا، واململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، ومجورية ترتانيا املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، وأوروغواي، 

 .، واليمن، وزمبابوي)اجلمهورية البوليفارية(وفرتويال 

اتفاقية بازل بشأن : مثلت يف االجتماع هيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة التاليةو  - ١٥
التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية 

 .الثابتة، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

اجلماعة األوروبية، ووكالة الطاقة : حلكومية الدولية التاليةمثلت يف االجتماع املنظمات او  - ١٦
 .الدولية، ومركز الفحم النظيف

 Arnika – Toxics and Waste : املنظمات غري احلكومية الدولية التاليةاالجتماعمثلت يف و  - ١٧

Programme, Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte (Association for the 
Protection of the Environment of Cianorte), Basel Action Network – Asia Pacific Region, 
Ecologistas en Acción (Environmentalists in Action), Environmental Health Fund, European 
Environmental Bureau, FDI World Dental Federation, Ground Work – Friends of the Earth, iLima 
Kenya, Independent Ecological Expertise, International Council on Mining and Metals, Inuit 
Circumpolar Council, IVL Swedish Environmental Research Institute, Natural Resources Defence 
Council, Norwegian Institute for Air Research, Pesticide Action Network, Physicians for Social 
Responsibility (Kenya), Sierra Club – United States of America, Toxics Link, World Chlorine 

Council, World Wild Fund for Nature (Guyana). 
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ة اجلديدة أو استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولي  -ثالثاً 
  القائمة
 من جدول األعمال بشأن ٤يف أعقاب تقدمي البند، اتفق الفريق العامل على تناول البند   - ١٨

وميكن االطالع على . األنشطة مبوجب برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومسائل أخرى
ويف أعقاب تلك .  التقرير احلايل يف الفصل اخلامس من٤موجز ملا عرض من آراء يف إطار البند 

  . منه٣ من جدول األعمال واستؤنفت مناقشة البند ٤العروض علقت مناقشة البند 

  البيانات االستهاللية  -ألف 
كان هناك اتفاق عام فيما بني الذين أدلوا ببيانات استهاللية على أن مذكرة األمانة بشأن   - ١٩

تشكل أساساً جيداً للمناقشات ) UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/8(العناصر املشتركة إلطار عمل للزئبق 
كما كان هناك اتفاق عام على أنه ينبغي أن يضع أي إجراء بشأن الزئبق يف . يف االجتماع احلايل

وكان هناك اتفاق عام . االعتبار املقررات اليت مت التوصل إليها يف الدورات السابقة لس اإلدارة
  .لفريق العامل معلومات واضحة إىل جملس اإلدارةكذلك على ضرورة أن يقدم ا

وقال بعض املمثلني إنه ينبغي معاجلة الزئبق من خالل مزيج من التدابري الطوعية وامللزمة   - ٢٠
ودفع املمثلون الذين . قانونياً، فيما اختلف آخرون بشأن أي النهج هي األفضل يف التصدي للمشكلة

 سيكون إطاراً مرناً وقابالً للتكيف، بني أمور أخرى، وبأنه ميكن يدعون إىل إطار طوعي قائلني، بأنه
لن يتطلب سوى قدر ووضعه موضع التنفيذ بسرعة دون حاجة إىل عملية مفاوضات وتصديق مطولة، 

أما دعاة النهج امللزم قانوناً فقد دفعوا، من ناحية أخرى، رغم التسليم . نسبياً من البىن التحتيةمتدين 
جتنب تكاثر االتفاقات الدولية، بأن من شأن اإلطار امللزم قانوناً أن يكون شفافاً وغري باحلاجة إىل 

كما قيل بأنه يف حني أن للنهج الطوعية دوراً . متييزي، وميكن أن يشمل مسائل التجارة ذات الصلة
للمخاطر اليت تقوم به فإن الصك امللزم قانونياً وحده هو الذي ميكن أن يوفر حالً فعاالً وطويل األجل 

  .يشكلها الزئبق
وشدد العديد من املمثلني على ضرورة مراعاة ظروف فرادى البلدان، مبا يف ذلك اختالف   - ٢١

واتفق الكثري من املمثلني يف الرأي على أن هناك حاجة إىل النظر يف بناء القدرات ونقل . مراحل تنميتها
ألوسع، وعلى األخص بشأن توفري املساعدة إىل التكنولوجيا واملوارد املستدامة كجزء من القضية ا

  .البلدان النامية
  واسترعى ممثل الواليات املتحدة األمريكية االهتمام إىل هيكل برناجمي وتنظيمي  - ٢٢

استحدثته حكومته بشأن الزئبق، الوارد وصفه يف وثيقة إعالمية متاحة للفريق العامل 
)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/6( .العامل على النظر يف اهليكل بالتفصيل، قائالً بأنه وحث الفريق 

يطرح، لكونه جاً طوعياً شامالً واستراتيجياً، ميزات كثرية ميكن االستفادة منها يف التصدي ملشكلة 
واسترعى ممثلون عديدون آخرون االهتمام إىل تدابري نفذت يف السنوات األخرية يف بلدام . الزئبق

يمية واإلقليمية ملعاجلة املخاطر املتصلة بالزئبق وللتخلص التدرجيي من استخدام وعلى الصعد دون اإلقل
  .الزئبق
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وحث عدد من املمثلني على اتباع احلذر بشأن التحرك بسرعة كبرية وأحملوا إىل أن مثة حاجة   - ٢٣
والتحرك قُدماً ن الفريق العامل سيحسن صنعاً مبواصلة حتليل املسألة وقالوا إ.  املزيد من املعلوماتإىل

بيد أن بعض . بطريقة حمسوبة بدالً من االندفاع إىل اتباع موقف ميكن أن يثبت بأنه مثري للمشاكل
املمثلني شددوا على احلاجة إىل إجراء عاجل، بالنظر إىل ما للزئبق من آثار ضارة على صحة البشر 

  .وعلى البيئة

  وثائق ما بني الدورتني  -باء 
نات االستهاللية، أوجز ممثل األمانة الوثائق املعروضة على الفريق العامل للنظر ويف أعقاب البيا  - ٢٤

وكان الفريق العامل قد وافق يف اجتماعه األول على .  من جدول األعمال٤ و٣فيها مبوجب البندين 
يها برنامج للعمل فيما بني دوريت االجتماع تقوم به األمانة لتزويد الفريق باملعلومات اليت حيتاج إل

) UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3-12(وقد أعدت األمانة الوثائق . لالنتهاء من عمله يف االجتماع الراهن
وتغطي هذه الوثائق، مجلة أمور منها، مسائل تقنية من قبيل الطلب الراهن . وفقاً لربنامج العمل هذا

عتبارات املالية، مبا ؛ واال)Add.1/7 وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1(على الزئبق واملعروض منه 
؛ ونقل التكنولوجيا )12 وUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3(يف ذلك حتليل للمصادر احملتملة للتمويل 

)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/10( ؛ وخيارات ملعاجلة الزئبق، مبا يف ذلك النهج امللزمة قانونياً والطوعية
)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/4(عادة هيكلة تدابري االستجابة املذكورة ؛ واجلهود اليت تبذهلا األمانة إل

يف مرفق تقرير االجتماع األول للفريق العامل يف مخس جمموعات حبسب طلب الفريق العامل يف 
  ).UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/11(برنامج العمل فيما بني الدورتني 

اليت قدمت متويالً وجه ممثلو األمانة الشكر إىل كندا وأملانيا والنرويج وسويسرا، وهي البلدان   - ٢٥
للوثائق، وإىل غريها من البلدان اليت قدمت املعلومات املطلوبة إلعدادها، وال سيما التقارير عن حتليل 

  .جدوى التكاليف، وتقدير العرض والطلب، واملنتجات والعمليات احملتوية على زئبق
األورويب باطالع الفريق ويف أعقاب عرض األمانة، قام ممثل الس الوزاري لبلدان الشمال   - ٢٦

 بشأن التكاليف االجتماعية ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٤العامل على حلقة دراسية عقدت يف 
وقال إن املقصود من دراسة جديدة عن . واالقتصادية الستمرار احلالة الراهنة خبصوص التلوث بالزئبق

، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/7وثيقة هذا األمر قدمت يف احللقة الدراسية وأتيحت لالجتماع بوصفها ال
والدراسة متاحة على موقع الس الوزاري لبلدان . تكملة تقرير األمانة بشأن حتليل جدوى التكاليف

وباإلضافة إىل ذلك، قال أحد املمثلني إن الوثائق اليت تعرض نواتج . الشمال األورويب يف الشبكة العاملية
  .يمة كافية حبيث ينبغي متديد نطاق حياا إىل ما بعد االجتماع الراهنالعمل فيما بني االجتماعني هلا ق

قام ممثل مجهورية إيران اإلسالمية بإبالغ الفريق العامل بأن الوثيقة   - ٢٧
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/6/Add.1 إىل توسيع غرفة ٤١ بالصفحة الثانية، اليت تشري يف الفقرة 

. بالده، خاطئة من حيث أنه ال وجود ملثل هذا املرفق يف حقيقة األمراخلاليا الزئبقية يف مرفق باندهار ب
  .وطلب تصويب املدخل يف النسخ الالحقة للتقرير
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  العناصر املشتركة إلطار عمل بشأن الزئبق  -جيم 
، اليت تذكر العناصر احملتملة إلطار UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/8قدم ممثل األمانة الوثيقة   - ٢٨

وأبلغ الفريق بأن األمانة أعدا استناداً إىل األولويات . لكي ينظر فيها الفريق العاملعمل بشأن الزئبق 
، وأيضاً إىل تدابري االستجابة املذكورة يف الوثيقة ٢٤/٣ من مقرر جملس اإلدارة ١٩احملددة يف الفقرة 

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/11 . كأساس إلطار وأملح إىل أنه قد تكون مثة فائدة يف استخدام العناصر
  .فقد وضعت العناصر املقترحة دون مساس بنهج قانوين أو طوعي للتنفيذ. للسياسات

وكان هناك اتفاق عريض على أن العناصر . وهنأ عدد من املمثلني األمانة على الوثيقة  - ٢٩
اعه املشتركة اليت حددا األمانة تعكس وتلخص بنجاح التدابري اليت حددها الفريق العامل يف اجتم

 رابعاً؛ وأن الطريقة ٢٤/٣ من املقرر ١٩األول؛ وأا تغطي مجيع جماالت األولوية الواردة يف الفقرة 
  .املنطقية اليت قدمت ا تشكل أساساً سليماً إلطار حمتمل للتصدي للتحديات العاملية للزئبق

وكان هناك . ارةودارت بعض املناقشات حول الشكل الذي ستقدم به النتائج إىل جملس اإلد  - ٣٠
اتفاق عام على أنه ينبغي أن يقدم الفريق العامل النتائج يف شكل توصيات عامة، مع النص على هدف 

واقترح أحد . وحالة التوصيات بشكل واضح يف فقرة استهاللية حتل حمل الفقرات االستهاللية للوثيقة
 بشيء من التفصيل يف مرفق للوثيقة اليت املمثلني بأنه ميكن طرح اآلراء اليت تربز عن املناقشات الراهنة

  .ستحال إىل جملس اإلدارة
وفيما يتعلق بالعناصر ذاا، قال ممثلون عدة إنه ينبغي للفريق العامل أن يتحاشى الظهور مبظهر   - ٣١

توجيهي جداً يف توصياته، بل ينبغي له بدالً من ذلك أن يوفر نظرة عامة تسمح لس اإلدارة بأن يقرر 
وقال أحد املمثلني إن مناقشة العناصر متصلة بشكل وثيق .  وجه للمضي قُدماً فيما يتعلق بالتنفيذأفضل

بعدد من العوامل األخرى مثل ما إن كان ج إلزامي أو طوعي سيعتمد؛ ومستويات وأنواع التمويل 
العاملي؛ وأولوية املطلوبة؛ وقابلية التدابري املقترحة للتطبيق على املستويات الوطين واإلقليمي و

وتعين مستويات اليقني اليت ينطوي عليها األمر أنه ال ميكن حتديد العناصر بشكل حمدد . اإلجراءات
واقترح ممثل آخر بذل حماولة لتحديد درجة أولوية العناصر، وإلغاء ما يكون له أولوية أدىن أو . بدقة

  .يكون قد مت تغطيته بشكل واف يف التدابري القائمة
. قترح بعض املمثلني بأنه ينبغي االعتراف يف الوثيقة مببدأ املسؤولية املشتركة واملتفاوتةأ  - ٣٢

؛ وقال ‘‘إجراءات حمددة’’، واليت عرفت يف الوثيقة بأا متثل "عناصر"وتشكك أحدهم يف فائدة كلمة 
  .إنه رمبا ميكن صياغة صلة أوثق بالتنفيذ

ة التجارة كجزء من اإلطار املقترح بشأن الزئبق، وشهدت مسألة ما إن كان ينبغي معاجل  - ٣٣
أوالً، ما إذا كان ممكناً أو ضرورياً : كانت هناك مسألتان متميزتان. اإلعراب عن طائفة من اآلراء

التحكم بالزئبق األويل كجزء من جهود للتأثري يف استخدام الزئبق من خالل تدابري جانب العرض؛ 
وقد دفع عدد من املمثلني بأن الكثري من البلدان تفتقر إىل القدرة على . تجاتوثانياً، رقابة الزئبق يف املن

  .إدارة تيارات نفايات تلك املنتجات
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وأشار العديد من املمثلني، ممن عارضوا إدراج إشارات إىل التجارة، إىل أن هناك اتفاقات بيئية   - ٣٤
تعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم متعددة األطراف أخرى وثيقة الصلة، مثل اتفاقية روتردام امل

على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن 
امللوثات العضوية الثابتة، إىل جانب هيئات دولية أخرى مثل منظمة التجارة العاملية، قد تكون مبثابة 

بيد أن . العمل بالرقابة، سواء كان ذلك على الصعيد الوطين أو العامليحمافل أكثر مالءمة إلدخال 
ممثلني آخرين دحضوا هذا الرأي وأشاروا، ضمن أمور أخرى، إىل أن بعضاً من أقل البلدان منواً ليست 

  .ممثلة يف منظمة التجارة العاملية ولكنها تستحق مع ذلك أن يسمع صوا
دافعوا عن إدراج أحكام التجارة مشريين على سبيل املثال إىل أا على أن العديد من املمثلني   - ٣٥

وأشار أحد املمثلني إىل أن الطريقة الوحيدة لكفالة . قد تساعد على إجياد جمال للتكافؤ يف التجارة
وأشار ممثل آخر إىل املشاكل . التخفيضات يف الزئبق يف األسواق احمللية تكون من خالل قيود التجارة

جهها الدول اجلزرية الصغرية وغريها من البلدان النامية مثل بلده، ودعا إىل اختاذ إجراءات بشأن اليت توا
وطالب أحد املمثلني بتحمل منتجي املنتجات احملتوية على زئبق للمسؤولية . جانيب العرض والطلب

إلقاء نظرة عامة حث املمثلني على وعنها، فيما حذر آخر من حماولة مالءمة اإلطار مع أي بلد بعينه، 
وقد أشري إىل أنه حىت لو أدخلت القيود فستظل هناك أسباب وجيهة لعبور الزئبق . على املسألة

 فمثالً، إذا ما نقل من أجل ختزينه بشكل آمن أو لتلبية حاجات أساسية يف مناطق ال توجد -للحدود
  .فيها بدائل للزئبق

 على الزئبق بالنسبة إىل حاجات البلدان السريعة وجرت مناقشة لآلثار املترتبة على فرض قيود  - ٣٦
النمو من الطاقة واليت كثرياً ما تلىب عن طريق تشييد حمطات توليد قوة كهربائية تعمل بالفحم وبغريه 

وقال بعض املمثلني إن انبعاثات الزئبق من مثل هذه املصادر هلا أولوية . من أشكال الوقود األحفوري
، وأن اإلزالة التامة ملثل هذه احلاالت من امللوثات الشائعة األخرىثات من أدىن من أولوية االنبعا

اإلطالق غري املتعمد من الزئبق غري ممكنة عملياً ولذلك فإن من األنسب تركيز االهتمام على حاالت 
ورأى ممثلون آخرون أن هذه اإلزالة ممكنة عملياً يف بعض احلاالت ودفعوا باحلفاظ . اإلطالق املتعمد

واُتفق على أن النص سوف يعدل ليبني بوضوح أن اإلزالة . على مفهوم اإلزالة كموضوع للمناقشة
تقتصر على احلاالت اليت تكون فيها ممكنة عملياً، بينما يكون اهلدف يف احلاالت األخرى هو التقليل 

ة، وهي الوكالة وقال ممثل مركز الفحم النظيف التابع لوكالة الطاقة الدولي. منها إىل احلد األقصى
الرئيسية يف جمال الشراكة للتحكم بإطالقات الزئبق النامجة عن احتراق الفحم، إنه توجد خيارات فعالة 
للحد من انبعاثات الزئبق من حمطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، باالقتران مع تدابري لفرض ضوابط 

ج أوسع نطاقاً، مبا يف ذلك النهج املتعددة وحث بعض املمثلني على اعتماد . على انبعاثات اجلزيئات
  .امللوثات اليت هلا فوائد مشتركة تعكس جمموعة من األولويات الوطنية مثل الصحة البشرية والبيئة

وجرت مناقشة مستفيضة تناولت احلفظ واستخدام املوارد الطبيعية، ومحاية املسطحات املائية   - ٣٧
ل إىل اتفاق عام على أن أفضل طريقة للنظر يف تلك املسائل هو يف ومت التوص. املتشاركة وتغري املناخ

  ).برنامج مونتفيديو الرابع(إطار الربنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه الدوري 
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 بشأن ولفت بعض املمثلني االنتباه إىل أمهية تعزيز املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل  - ٣٨
، مبا فيها تلك اليت تتناول اإلدارة السليمة لنفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدودالتحكم يف نقل ا
وقال ممثلو عدة بلدان نامية إن بلدام حتتاج إىل مساعدة إضافية فيما يتعلق ذه . بيئياً لنفايات الزئبق
  .املبادئ التوجيهية

مة بيئياً لنفايات الزئبق ال بد من أن وقال عدد من املمثلني إن املسؤولية عن اإلدارة السلي  - ٣٩
تكون متشاركة، واقترح بعضهم أن يتحمل املنتجون مسؤولية خزن تلك النفايات والتخلص منها؛ 
وأشار البعض إىل أن تلك املسؤولية ينبغي أن تكون متشاركة بني املنتجني واملستعملني؛ وذكر آخرون 

ة يف معاجلة مسألة نفايات الزئبق؛ ويف الوقت ذاته أشار أن املنتجني ينبغي أن يساعدوا البلدان النامي
آخرون إىل أن القطاعني العام واخلاص ينبغي أن يعمال معاً على إدارة نفايات الزئبق بصورة أكثر 

  .فعالية
ومن النقاط األخرى اليت أثارها ممثلون منفردون فكرة أن املسؤوليات املشتركة واملتفاوتة   - ٤٠

مولة يف اإلطار؛ وأن إمدادات الزئبق سوف تنخفض بسبب اخلزن طويل األجل، ينبغي أن تكون مش
وبالتايل فإا سوف تؤثر على الطلب؛ وأن الزئبق ال يزال يستخدم يف الطب التقليدي يف عدد من 
البلدان؛ وأنه من غري الواقعي التفكري يف أنه ميكن إزالة اخلطر الذي يشكله الزئبق؛ وأن هناك حاجة إىل 

اجلة املنتجات القريبة من اية حياا اليت تورد إىل البلدان النامية؛ وأن الدول اجلزرية الصغرية النامية مع
ذات املساحة الربية احملدودة تواجه مشاكل معينة فيما يتعلق خبزن النفايات اخلطرة والتخلص منها؛ وأن 

ربة يف املعاجلة الناجحة للمواقع امللوثة، أمر تبادل املعلومات بني البلدان، مبا يف ذلك املعلومات بشأن اخل
هام؛ وأن مثة حاجة إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن مسح املواقع امللوثة املمكنة وإىل التوجيه بالنسبة إىل 

  .أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية
العالقة بني األنشطة يف وسلط العديد من املمثلني الضوء على الروابط بني عناصر اإلطار و  - ٤١

  .جماالت العرض والطلب والتجارة بوصفها أمثلة بارزة
وأشار عدد من املمثلني إىل احلاجة إىل التعاون والتآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف   - ٤٢

ملسألة املتصلة باملواد الكيميائية، واهليئات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف التصدي 
  .الزئبق
أوصى الفريق العامل، يف أعقاب املناقشات اليت دارت حول البند الفرعي، بأن ينظر جملس   - ٤٣

برنامج األمم اإلدارة يف قائمة العناصر الواردة يف تذييل التقرير النهائي للفريق العامل إىل جملس إدارة 
 الفرع واو أدناه، يف املرفق األول للتقرير ويرد هذا التقرير، على حنو ما هو مناقش يف. املتحدة للبيئة

  .احلايل
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  اخليارات إلطار بشأن الزئبق  -دال 

 املناقشات  - ١

شدد الرئيس، يف معرض متهيده للمناقشة اليت تتناول اخليارات إلطار بشأن الزئبق، على أنه   - ٤٤
فيذ اليت ستستخدم، إال أنه رغم أن الفريق العامل قد ال يتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن طريقة التن

ينبغي أن يركز على تقدمي جماالت خيار وعلى شرح مزاياها ومساوئها لينظر فيها جملس اإلدارة يف 
وأشار إىل أن األمانة سوف حتاول أن تعد يف أعقاب املناقشة ورقة حتليلية . دورته اخلامسة والعشرين

  .بشأن املسألة لينظر فيها الفريق العامل
 عدة ممثلني إنه برغم من عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن الطريقة لتنفيذ التحكم وقال  - ٤٥

 عاملياً وتتطلب اختاذ يشكله الزئبق هو مسألة تثري قلقبالزئبق، فإن هناك اتفاقاً على أن اخلطر الذي 
. تحكم فيهإجراءات والتوصل إىل اتفاق عريض يف اآلراء بشأن األعمال املطلوبة إلدارة ذلك اخلطر وال

  .غري أن أحد املمثلني شدد على أمهية عدم إصدار حكم مسبق على نتيجة نظر جملس اإلدارة يف املسألة
وقال عدة ممثلني إنه ال ميكن لغري صك ملزم قانونياً أن حيقق اخلفض الكبري املطلوب يف   - ٤٦

 ذلك التنسيق بشأن التدابري انبعاثات الزئبق وأن التنسيق بني الدول ضروري من أجل الفعالية، مبا يف
وقالوا إن صكاً ملزماً قانونياً سيكون أقوى تعبري عن االلتزام املشترك وسوف يكفل . املتصلة بالتجارة

وأضافوا إن ذلك سيكون النهج . الشفافية واإلشراف والتماسك ويوفر جاً شامالً وغري متييزي
ن األويل، ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية األنسب ملعاجلة مسائل اإلمداد، مبا يف ذلك التعدي

وذكروا إن التزامات األطراف يف ذلك . والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال ودعم بناء قدراا
الصك سوف تكون واضحة واملشاركة فيه واسعة، وأن البلدان ستكون ميالة إىل األخذ بتدابري 

وقالوا إن النهج . تفاقية أكثر مما لو كان ذلك مبوجب نظام طوعيوتشريعات وطنية يف إطار تلك اال
الطوعية تتسم بطابع مؤقت وال ميكن هلا أن تعزز التوصل إىل احلل الشامل واملستدام والفعال والقابل 
للتنبؤ به، املطلوب من أجل االستجابة للمشاكل العاملية واملعقدة النامجة عن الزئبق، مبا يف ذلك توفري 

ويف هذا الصدد ميكن . غري أنه ميكن للنهج الطوعية أن تكمل صكاً ملزماً قانونياً. تمويل املستدامال
االستفادة من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف القائمة مثالً اتفاقييت بازل واستكهومل حيث يؤدي 

  .التعاون الطوعي، احملتمل يف الشراكات، دوراً مسانداً
 وضع إطار جديد متعدد األطراف ، تكلموا نيابة عن عدد من األقاليم،ن املمثلنيوأيد عدد م  - ٤٧

 ويضم (UNEP/(DTIE)Hg/OEWG.2/8)وملزم قانونياً ميكن أن يشمل كل العناصر املبينة يف الوثيقة 
 وميكن األخذ بتدابري ملزمة على الصعيد العاملي .تدابري ملزمة قانونياً وأخرى طوعية يف وقت واحد

تستخدم التدابري التقديرية على املستوى ميكن أن  بينما .ك بتدابري تقديرية تسمح بقدر من املرونةوكذل
الوطين، وأنه ميكن للبلدان أن تتفق، وفقاً للحاالت الوطنية اليت تنفرد ا، على تدابري طوعية مؤقتة 

 يتماشى مع األولويات والطاقات وهذه التدابري ميكن أن تنفذ كلياً أو جزئياً أو حىت تدرجيياً مبا. أخرى
وشدد أحد املمثلني على أن اتفاقاً إطارياً من شأنه أن يسمح بإتباع ج دويل متسق ويتيح . الوطنية

للدول أن تتخذ تدابري جتارية للسيطرة على الزئبق بطريقة تكون متعددة األطراف، وشفافة، وغري 
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 من االتفاق العام بشأن التعريفات ٢٠عاملية ومع املادة متييزية، مبا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة ال
  .كية والتجارةاجلمر
ودفعوا . واقترح عدد من املمثلني اآلخرين استخدام إطار جيمع بني النهجني امللزم والطوعي  - ٤٨

بوجوب إجراء مزيد من التحليل لتحديد وتقييم العناصر وتصنيفها على أساس ما إذا كانت أفضل 
يكون من الصعب تنفيذ تدابري س فعلى سبيل املثال. جلتها هي من خالل ج إلزامي أو طوعيطريقة ملعا

ملراقبة اإلمدادات والتجارة يف الزئبق األويل، على أساس طوعي وحده، بل إن ذلك قد يتطلب دعماً 
لتخلص من القيود الدولية، ومن الناحية األخرى فإن القرارات واإلجراءات بشأن إصالح املواقع، وا

 من املنتجات اليت حتتوي على زئبق،  املنتقية والنفاياتومكافحة املخلفاتالتدرجيي من املخزونات، 
  .ميكن أن تكون طوعية

وأقترح أحدهم . أعرب عدة ممثلني عن دعمهم ملعاجلة الزئبق ضمن إطار االتفاقيات القائمة  - ٤٩
ل تشجيع إدراج الزئبق األويل واملركّبات احملتوية ضرورة تعزيز األنشطة املعنية مبخلَّفات الزئبق من أج

على الزئبق يف املرفق الثالث من اتفاقية بازل وإدراج زئبق امليثيل، الذي يتيح حبكم طبيعته العضوية 
بيد أن ممثالً آخر أشار إىل أنّ . معاجلتة يف إطار اتفاقية استكهومل، يف املرفق جيم من تلك االتفاقية

 قد ال تستطيع أن تستوعب مجيع العناصر الواردة يف اإلطار املعزز بشأن الزئبق، اتفاقية استكهومل
ونبهوا .  صعباً من الناحية السياسيةوبذلك يكون تفسري سبب ضرورة انطباق االتفاقية على الزئبق أمراً

قال من شأنه أن أيضاً إىل أن إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية وللبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انت
 هذا النهج، وقد تصبح االتفاقية مثقلة الكاهل حبيث ال تستطيع التصدي اتباعيصبح أكثر صعوبة إذا مت 

 ويف النهاية ساد اتفاق عام على عدم مواصلة حبث خيار معاجلة الزئبق يف بروتوكول يف إطار .للزئبق
  .اتفاقية استكهومل

. كان حالياً توفري الـحجج الكافية لتوخي ج ملزم قانوناًوقال أحد املمثلني إنه ليس باإلم  - ٥٠
وميكن، يف بداية األمر على األقل، تناول العديد . فاحلاجة األساسية اآلن هي زيادة تنسيق اإلجراءات

من العناصر قيد املناقشة ضمن ج طوعي، مبا يف ذلك اإلجراءات على املستوى الوطين واألخذ بأفضل 
وإذا تبين أنّ هذا النهج غري فعال، فإنّ الدعوة إىل توخي . حة وأفضل املمارسات البيئيةالتقنيات املتا

وأضاف إنّ توخي ج متدرج يركّز يف البداية على إطار طوعي هو . اخليار امللزم قانوناً سوف تتدعم
تمادات لوضع البديلة لتخصيص اعالفرصة تكلفة ة منها سرعة التنفيذ، واخنفاض خيار ذو مزايا كثري

إطار ملزم قانوناً، واحتمال حتسني هذا النهج أثناء مراحل تطويره، باإلضافة إىل املزايا املتمثلة يف القيام، 
  .النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةمثل حسبما هو مناسب، باستخدام أُطر قائمة 

 بالنسبة إىل البلدان اليت تصبح سيكون فعاالًامللزم قانوناً وأشار عدد من املمثلني إىل أنّ الصك   - ٥١
أطرافاً فيه دون غريها من البلدان؛ وليس مثة ما يضمن أنّ البلدان سوف تنضم إىل هذا الصك أو تسهم 

وأشاروا أيضاً إىل أنّ إبرام صك من هذا النوع سوف يستغرق وقتاً طويالً وحيتاج إىل موارد . فيه مالياً
  . إنه قد ينطوي على إجراءات معقّدةكبرية، مث
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وتكلّم عدد من املمثلني فأعربوا عن تأييدهم ملواصلة العمل بالنهج الطوعية القائمة بشأن   - ٥٢
وشدد عدة ممثلني آخرين على تأييدهم لنهج طوعي . الزئبق، مثل شراكة اليونيب العاملية بشأن الزئبق

لنهج سوف يستغرق وقتاً أقلّ مما ستستغرقه الطرائق األخرى، جديد، وأكّدوا على أنّ وضع مثل هذا ا
وعالوة على ذلك، فإنه يستطيع أن . وسوف يضمن بذلك اختاذ اإلجراءات العملية بسرعة أكرب

  .يستجيب للمعلومات اجلديدة، وستكون له هياكل خفيفة مما يضمن فعاليةً نسبية يف التكاليف
معلومات إضافية عن اهليكل الربناجمي والتنظيمي بشأن الزئبق، وقدم ممثل الواليات املتحدة   - ٥٣

هيدية ضمن بند جدول األعمال وصدر الذي اقترحه بلده والذي كان قد عرضه بإجياز يف البيانات التم
ناقشة وتعديل املقترح ولكنه طلب ملوأعرب عن استعداده .  ورقة غرفة اجتماعات يف بشأنهملخص

 سوف حيدد  املقترحوقال إنّ اهليكل. ة يف دورته اخلامسة والعشرين للنظر فيهإحالته إىل جملس اإلدار
نطاق العمل بشأن الزئبق ويعين جماالت األولوية املتفق عليها للتعاون بشكل مرن على أساس مقرر 

ومن خالل الصك، ميكن دعوة مؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام إىل .  رابعا٢٤/٣ًجملس اإلدارة 
وهذا من شأنه أن يضمن توخي ج . يع نطاق إجراء املوافقة املسبقة عن علم ليشمل الزئبق األويلتوس

مث تقوم . استراتيجي منسق عرب العامل، مما يتيح املرونة حبيث تستطيع البلدان أن حتدد أولوياا اخلاصة
. ستجيب لشرط الشفافيةالبلدان باإلبالغ عن خططها وأنشطتها الوطنية يف تقارير مرحلية دورية ت

وقال إنّ من شأن اهليكل أن ينشئ صندوقاً جديداً مكرساً للزئبق، مث دعا املمثلني إىل النظر فيما إذا 
كانت النهج األخرى، رمبا يف ذلك زيادة التمويل من جماالت أخرى ذات منافع مشتركة معروفة، 

وأضاف أنّ اهليكل سوف يعمل كهيئة . ئبقتستطيع أن تكفل وجود موارد مكرسة ملعاجلة مسألة الز
إدارية تكون مفتوحة جلميع البلدان املهتمة وجتتمع مرة كلّ سنتني، وعلى هيئة فرعية لإلشراف على 

وسوف ينشئ اهليكل . اهليكل وصندوقه وللموافقة على املشاريع وعلى املبادئ التوجيهية بشأن املشاريع
وأملح إىل أنّ اهليكل سيكون أكثر . سات واستعراض اخلطط الوطنيةأيضاً أفرقة تقنية لوضع أفضل املمار

 مطولة مفاوضاتال يتطلب  سريعاً، ويتم إنشاؤهإذ ميكن أن : النهج فعالية يف التصدي ملسألة الزئبق
  .تيح مشاركة عاملية واسعة النطاقبشأنه، وسي

برنامج األمم املتحدة  إىل جملس إدارة  صياغة يف التقرير النهائي للفريق العاملكندا ممثلاقترح   - ٥٤
 أن يشمل التزامات صارمة وميسرة ال تكون استنسابية  ميكنلصك امللزم قانوناًا توضح أن للبيئة

ومل يعتمد الفريق العامل هذا االقتراح ولكن وافق على ضرورة . بالضرورة أو ذات طابع طوعي
  .اإلشارة إليه يف التقرير احلايل

 ورقة غرفة اجتماع بالنيابة عن الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان ذات ةقدمت ممثل  - ٥٥
االقتصادات الصغرية، قائلة بأا توجز شواغل وحتديات خاصة تواجهها تلك البلدان، عالوة على 

وأشارت إىل أن تأييد تلك الدول للورقة ال مينعها من إعادة دراسة . موقفها احملبذ لصك ملزم قانوناً
  .فها يف موعد الحق، كلما أتيحت معلومات أكثرموق
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أشار الرئيس يف املناقشات اخلتامية إىل أن املواقف اإلقليمية والوطنية اليت قدمت يف شكل   - ٥٦
وترد تلك الورقات يف املرفق الثاين للتقرير . نسخ يف مرفق للتقرير احلايلتورقات غرفة اجتماع ستس

  .احلايل

  ي لربنامج األمم املتحدة للبيئةبيان املدير التنفيذ  - ٢
وخاطب السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة الفريق العامل، بعد   - ٥٧

 متناوالً التقدم الذي أحرزه االجتماع حىت ذلك ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٩ظهر يوم اخلميس، 
قدم يف ذلك الشوط وحثه على اغتنام فرصة التوافق فأثىن على الفريق العامل ملا أحرزه من ت. احلني

الكبري القائم يف اآلراء وتزويد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بتوجيهات واضحة بشأن كيفية 
املضي قدماً بدالً من تقدمي جمموعة خمتلفة من اخليارات اليت رمبا تثري مزيداً من الفرقة والتأخري وال 

ونصح الفريق العامل بأن يستخدم مبدأ احلصول على . ة اليت فوضها له جملس اإلدارةتتماشى مع الوالي
القدر الكايف من التوافق يف اآلراء للوصول إىل اتفاق حيثما كان ذلك ممكناً والعمل على احتواء املسائل 

ملتحدة للبيئة فربنامج األمم ا. اليت ال ميكن التوصل فيها إىل اتفاق أو وضعها بني األقواس على األقل
ووزراء البيئة الذين حيضرون املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف حاجة إىل أن يثبتوا لعامة اجلمهور، من 
خالل إحراز تقدم يف جمال الزئبق، أنه من املمكن اختاذ إجراءات معجلة بشأن املسائل الصحية والبيئية 

  .الرئيسية
فضلون صكاً ملزماً قانونياً، غري أن تطبيق مثل هذا وأضاف أن هناك الكثريين من الذين ي  - ٥٨

ومن . الصك سيستغرق سنوات؛ ولذا فإن مدى إحلاح هذه املشكلة يقتضي انتهاج أسلوب توفيقي
ناحية أخرى، فإن إحلاح املشكلة ونطاقها يتطلبان برنامج عمل عاملي له أهداف ذات جداول زمنية 

ف تتجاوز اخليار املفترض الذي متثل فيه الناحية الطوعية حمددة، ومتويل وآلية لالستعراض واإلشرا
وأكد أنه بإبدائه هذه التعليقات، ال يتخذ موقفاً حمدداً فيما . الوسيلة الوحيدة ملواجهة حتدي الزئبق

يتعلق خبيار ينطوي على إلزام قانوين أو طوعي أو أي خيارات أخرى؛ وإمنا يقصد أن حيدد املواضع اليت 
وإمجاالً، قال إنه من . جماالت االلتقاء أثناء عملية تفاوض رمبا شاا بعض التشدد يف املواقفتتوافر فيها 

الضروري للغاية تزويد جملس اإلدارة بتوصية ال جتعله يف حرية من أمره وإمنا توفر له وسيلة الختاذ إجراء 
  .يدلل للمجتمع الدويل على التزامه بالتصدي بفعالية ملسألة الزئبق

وشكر العديد من املمثلني السيد شتاينر ملا أبداه من تشجيع ونصح قائلني إم يرون أن يركز   - ٥٩
 أنه مت بالفعل حتقيق ختفيض إىلوأشار آخرون . الفريق العامل على ما ميكن حتقيقه يف الوقت الراهن

ري من خالل تنسيق كبري يف انبعاثات الزئبق وأعربوا عن تفاؤهلم من إمكانية احملافظة على التقدم اجلا
أثىن العديد من املمثلني على فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة للدور الذي قام و. العمل

به يف هذه العملية، مبا يف ذلك التحضريات هلذا االجتماع، الذي مكن من إحراز تقدم كبري بفضل اجلو 
 وناشد العديد من املمثلني برنامج األمم املتحدة .ي قدماًالبناء وساعد يف التشجيع على االستعداد للمض

  .للبيئة مواصلة تقدمي الدعم املادي لعمل برنامج الزئبق
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  اعتبارات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا  -هاء 
يف املناقشة اليت دارت بشأن بناء القدرات واآلليات املالية لإلطار بشأن الزئبق، قال معظم   - ٦٠

ومع .  هناك حاجة إىل بناء القدرات والتمويل املستدام من أجل بلوغ أهداف إدارة الزئبقاملمثلني إنّ
فقد كان هناك اتفاق عام على أنّ معظم . ذلك، تفاوتت اآلراء بشأن أفضل السبل لتحقيق ذلك

يت وافق العناصر الضرورية ملعاجلة الزئبق قد روعيت يف العناصر املنقحة إلطار شامل بشأن الزئبق، ال
واقترح أحد املمثلني أن حتظى أنشطة خفض انبعاثات الزئبق وإدارة . عليها الفريق العامل حىت اآلن

  .النفايات باألولوية يف جذب الدعم التقين واملايل
وفيما يتعلق بأكفأ اآلليات لتقدمي التمويل، أشار أحد املمثلني إىل أنّ برنامج البداية السريعة   - ٦١

 حمدود من الناحية الزمنية ولذلك ال ميكن أن  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةاالستراتيجيالتابع للنهج 
 هو أفضل بديل، وقال عدة ممثلني إنّ إنشاء صندوق مكرس ضمن صك ملزم قانوناً. يعمل كآلية دائمة

تنوعة من وقالت طائفة م. وأوردوا الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال كمثال جيد
املمثلني إنّ وضع اتفاق متعدد األطراف وملزم قانوناً، يدعمه مرفق البيئة العاملية، هو أفضل السبل 
لتقدمي التمويل، وأضافوا قائلني إنّ ذلك سيهدئ من القلق إزاء انتشار آليات التمويل املتعددة األطراف 

 املتحفّظة، وأشاروا مع ذلك إىل أنّ وأعرب عدد من املمثلني عن موافقتهم. وسيتيح وفورات احلجم
مثل هذا النهج يعين أنّ تدابري معاجلة الزئبق سوف ختضع لعملية تقييم املشاريع التابعة للمرفق وللموافقة 

  .النهائية من قبل جملس مرفق البيئة العاملية بدالً من األطراف يف االتفاق
إنشاء صندوق طوعي ضمن شكل من أشكال   تأييدها فكرةوأبدت طائفة متنوعة من املمثلني  - ٦٢

وأيد ممثالن هذا النهج من أجل احلفاظ على . إطار التنفيذ التعاوين باعتبار ذلك أكثر الترتيبات مرونة
 أنهوأشار عدد من املمثلني إىل .  التفاوض على صك ملزم قانونياًريثما يتمزخم الربنامج الطوعي احلايل 
وأشار الكثري .  فالبد أن توفر هلما مصادر متويل متعددة ونقل التكنولوجيانظراً إىل أمهية بناء القدرات

 من املصادر اليت تدعم األنشطة التكميلية ذات الصلة بصحة توفري األموالمن املمثلني إىل إمكانية 
  . إىل جانب املساعدة اإلمنائية العامةاإلنسان ومحاية البيئة

  دم إىل جملس اإلدارةاملقالفريق العامل  تقرير طرائق  -واو 
 بشأن إعداد التقرير النهائي للفريق العامل إىل جملس اإلدارة الذي اقتراحنيطرح ممثل األمانة   - ٦٣

. ميكن أن يضطلع ذا العمل إما األمانة أو فريق صياغة ينشأ هلذا الغرض:  رابعا٢٤/٣ًدعا إليه املقرر 
اد مشروع للتقرير النهائي للفريق العامل إىل جملس  األمانة بإعدأن تقومواتفق الفريق العامل على 
  . رابعا٢٤/٣ًاإلدارة الذي دعا إليه املقرر 

ويف أعقاب مناقشات .  الحق مشروع التقرير يف ورقة غرفة اجتماعوقتقدم ممثل األمانة يف   - ٦٤
ق األول هلذا أسفرت عن عدد من التعديالت، اعتمد الفريق العامل التقرير على النحو الوارد يف املرف

  .التقرير
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وفيما يتعلق بتقدمي التقرير النهائي للفريق العامل إىل جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين   - ٦٥
 من تقرير املدير ، أوضح ممثل األمانة أنه سيشكل جزءاً رابعا٢٤/٣ًعلى النحو الذي دعا إليه املقرر 

، وسيتم تعميمه بلغات األمم  رابعا٢٤/٣ًارة يف املقرر  طلبه جملس اإلدالذيالتنفيذي إىل جملس اإلدارة 
وستلحق بالتقرير عناصر إطار الزئبق الذي أوصى به الفريق العامل لكي ينظر . املتحدة الرمسية الست
  .ولن جيري تغيري نص التقرير عما اتفق عليه الفريق العامل يف اجتماعه الراهن. فيها جملس اإلدارة

 يورد البيانات اليت أدلت إىل ذلك، إىل أن التقرير احلايل الذي يتضمن مرفقاًوأشار، باإلضافة   - ٦٦
 للدورة اخلامسة والعشرين  اإلقليمية يف االجتماع الراهن، سيكون متاحاًواموعاتا احلكومات 

  .لس اإلدارة كوثيقة معلومات
 املقدم إىل جملس اإلدارة أن  أثناء املناقشات اليت دارت بشأن التقريرممثل نيوزيلندااقترح   - ٦٧

 على مواصلة وتعزيز عمله بشأن برنامج الزئبق برنامج األمم املتحدة للبيئة يستحث يتضمن التقرير نصاً
ومل يعتمد الفريق العامل هذا االقتراح ولكن وافق على ضرورة اإلشارة إليه يف . وشراكة الزئبق العاملية

  .التقرير احلايل

  نشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئةتقرير عن األ  -اً رابع
التقدم احملرز يف وضع : أوضح ممثل األمانة أن هناك مسألتني يتعني اإلبالغ عنهما يف إطار البند  - ٦٨

زئبق لدى دراسة عن انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، والتقدم احملرز يف تعزيز الشراكة العاملية بشأن ال
 من هاتني املسألتني كال برنامج األمم املتحدة للبيئة وقد طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

 . رابعا٢٣/٤ًيف مقرره 

  تقرير عن االنبعاثات يف الغالف اجلوي  -ألف 
التعاون ذكر ممثل األمانة أن األمانة تقوم بوضع تقرير عن انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي ب  - ٦٩

مع الفريق العامل املعين بربنامج رصد وتقييم القطب الشمايل يف إطار جملس القطب الشمايل 
وقد عممت مسودة التقرير . ومبدخالت من شراكة البحوث املتعلقة بانتقال الزئبق يف اجلو ومآله

جتماعه اخلامس وسوف يقدم التقرير النهائي لس اإلدارة يف ا. الستعراضها، ووردت تعليقات عليها
 .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/1 يف الوثيقة ، وترد معلومات أخرى عن حالة التقريروالعشرين

ويف أعقاب هذه املقدمة من األمانة، قدم السيد جوزيف باكينا من املعهد النروجيي لبحوث   - ٧٠
النبعاثات البشرية املصدر وركز على ا. اهلواء، وأحد املؤلفني الرئيسيني للتقرير، بعض نتائجه الرئيسية

 طناً يف ١ ٩٣٠ يف املائة من االنبعاثات يف اهلواء، ويقدر جمموعها بنحو ٥٠يقرب من  اليت تشكل ما
حفوري األ حبسب القطاع، إن احتراق الوقود ٢٠٠٥وقال، وهو يشري إىل انبعاثات عام . ٢٠٠٥

 يف ٢٠ذهب الصغري النطاق حنو  يف املائة، ويشكل االستخدام احلريف واستخراج ال٤٥يشكل حنو 
. ومتثل أرقام النفايات وغري ذلك من األرقام تقديرات متحفظة وتتسم بقدر كبري من عدم اليقني. املائة

سيما الصني واهلند، مع  وحبسب األقاليم فإن ثلثي االنبعاثات جاء من بعض البلدان اآلسيوية وال
وفيما يتعلق . واليابان نتيجة لتطبيق تكنولوجيات الرقابةاخنفاض االنبعاثات يف أوروبا وأمريكا الشمالية 
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باجتاهات االنبعاثات حث على التزام جانب احلذر لدى مقارنة حاالت احلصر القدمية باحلاالت 
 .اجلديدة اليت جرى جتميعها باستخدام طرق حمسنة

: ت خمتلفة من التدابريومت استعراض اآلثار املترتبة على ثالثة افتراضات ممكنة تستند إىل درجا  - ٧١
افتراض احلالة الراهنة حيث ال تتخذ أية تدابري، وافتراض الرقابة املمتدة على االنبعاثات حيث جيري 
توسيع نطاق أعمال الرقابة اليت تنفذ أو املقررة حالياً لالحتاد األورويب لتشمل مجيع البلدان، وافتراض 

الذي يستخدم أفضل التكنولوجيات املتاحة حالياً يف أقصى حد من االخنفاضات التكنولوجية املمكنة 
 ١ ٨٥٠ من القطاعات الثانوية الرئيسية بني ٢٠٢٠وتتراوح تقديرات االنبعاثات لعام . مجيع البلدان

وكان هناك قدر كبري من عدم اليقني فيما يتعلق ). االفتراض الثالث( طناً ٦٧٩و) االفتراض األول(طناً 
نمذجة تنطوي على إمكانية سد الثغرات يف املناطق من العامل اليت كانت فيها باالسقاطات وإن كانت ال

وميكن حتسني عمليات التقييم يف املستقبل من خالل تطبيق التقنيات األفضل جلمع . متناثرةالقياسات 
ديد  بشأن حتبرنامج األمم املتحدة للبيئةالوسائل املتوافرة لدى جمموعة املعلومات مبا يف ذلك استخدام 

 .الزئبق وتقديره كمياً

 ذلوخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، طلب أحد املمثلني توضيحاً بشأن ما إذا كان قد ب  - ٧٢
أي جهد للتحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل النمذجة لضمان دقة النتائج اليت يتم 

وأوضح السيد باكينا أن التحقق أمر . باتوالترسيالتوصل إليها وبشأن الصلة بني االفتراضات النظرية 
وعلى املستوى العاملي . هام وقد مت من خالل مقارنة االنبعاثات املقيسة باالنبعاثات املتوقعة نظرياً

واإلقليمي، استخدمت بيانات ومناذج االنبعاثات مبا يف ذلك مناذج انتقال التركيزات يف الغالف اجلوي 
 متوافقة، تعترب بيانات الترسيباتوحيثما تكون قياسات وتقديرات .  يف الواقعالترسيباتللمقارنة ب

 .االنبعاثات صحيحة

 مبا يف ذلك حيثما تكون قد انتقلت ،وقد استخدمت تقديرات االنبعاثات يف حتليل االنبعاثات  - ٧٣
. ت نتيجة ذلك وكمية الزئبق اليت ترسب أو القطب الشمايلئمثالً يف الكتل اهلوائية إىل إقليم احمليط اهلاد

زيد من املعلومات عن االنبعاثات اليت عرفة املوقد استخدم برنامج رصد وتقييم القطب الشمايل مناذج مل
انتقلت من بلد وترسبت يف بلد آخر وأجرى عمليات رصد أحيائية الكتشاف األماكن اليت ترسبت 

عالية من الزئبق يف دم سكان واألمر الذي قد ميكن حتديده هو سبب وجود تركيزات . فيها االنبعاثات
 .منطقة القطب الشمايل

ورداً على سؤال آخر، قال السيد باكينا إن البيانات اليت تولدت عن مشروعي الرصد يف إطار   - ٧٤
 االحتماالت بواسطة واضعي النماذج كافةاتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية قد استخدمت يف 

 .العاملني على إعداد التقرير

ورداً على سؤال عما إذا كانت مستويات الزئبق يف اهلواء وانبعاثاته قد قيست على أساس   - ٧٥
 وعلى أساس كل بلد أو إقليم، قال السيد باكينا إنه قد جرى قياس تركيزات الزئبق يف فرد حصة كل

للملوثات يف وقد اضطلع الربنامج التعاوين لرصد وتقييم االنتقال البعيد املدى . الترسيباتاهلواء ويف 
 بدور واسع  املعهد النروجيي لبحوث اهلواء دور منسق املواد الكيميائية، الذي يؤدي فيهاجلو يف أوروبا
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ترسيبات يف الغالف اجلوي وتقييم نوعية هذه املعلومات مبا يف ذلك من ال يف مجع املعلومات عن النطاق
أشار إىل أن بعض القياسات قد مجعت يف و. خالل عقد املقارنات بني املعدات وإجراءات أخذ العينات

أمريكا الشمالية كجزء من املراقبة العاملية للغالف اجلوي يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ويف جنوب 
  حبسب البلد وكل فئة فإن املعلوماتوعلى الرغم من توافر املعلومات. أفريقيا وغريها من البلدان

 .عدغري متاحة باخلاصة حبصة الفرد 

 وآثار التكاليف لالفتراضات املبينة يف التقرير، قال إن رأيه العملية التحقيقوفيما يتعلق بقابلية   - ٧٦
 االفتراض الثالث أنالشخصي هو أن افتراض الرقابة املمتدة على االنبعاثات قابل للتحقيق، وأوضح 

 .دةويعتمد على توافر موارد مالية غري حمد

 افتراضات خاصة أنه توجد بالفعلتوقعات االنبعاثات يف آسيا، أشار إىل ورداً على سؤال عن   - ٧٧
 إالّ أن التقرير ميثل خطوة أوىل يف العمل بشأن االفتراضات اليت سيجري تنقيحها ةبكل بلد على حد

 .وحتسينها لزيادة الشفافية واملساءلة

  تواجه يف استخدام مشروعولفت ممثل من أحد البلدان النامية االهتمام إىل الصعوبات اليت  - ٧٨
، وأشار إىل أا  لتحديد الزئبق وتقديره كمياًبرنامج األمم املتحدة للبيئة وسائل العمل لدى جمموعة

وأشار السيد باكينا إىل أنه قد شارك يف وضع الكتيب . أكثر مالءمة لالستخدام يف البلدان املتقدمة
 إطار جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وهو اإلرشادي عن حصر االنبعاثات يف الغالف اجلوي يف

برنامج األمم  وسائل العمل لدى  جمموعة إنممثل األمانةوأكد .  الذي قد تتبني فائدته للبلدانالكتيب
 قد وزعت ألغراض االختبار التجرييب وأن استرجاع املعلومات ضروري يف هذا الشأن املتحدة للبيئة

 الوسائل سوف يتيح  اموعة منالستخدام الواسع هلذها إنوقال . دمنيلضمان زيادة مالءمة للمستخ
 .وضع ج متجانس جلميع البلدان

ورداً على سؤال عن املصادر الطبيعية النبعاثات الزئبق مثل الرباكني وحرائق الغابات، أوضح   - ٧٩
الشراكة من أجل حبوث انتقال  االنبعاثات يف سياق هلذه شديد األمهية تقييماًالسيد باكينا إنه قد أجرى 

 .الزئبق يف اهلواء ومآله

وطلب أحد املمثلني توضيحاً بشأن ما إذا كان الفهم احلايل النتقال الزئبق وترسبه يف اهلواء   - ٨٠
برنامج األمم املتحدة أمر موثوق به بصورة كافية لتوفري أساس متني ميكن أن يعتمد عليه جملس إدارة 

وأعرب السيد باكينا يف رده عن ثقته يف التقديرات والنماذج اليت . ات بشأن الزئبق يف اختاذ مقررللبيئة
وضعت، فللمعهد سجل يف وضع مناذج مماثلة وخطط بشأن املواد الكيميائية وأجرى مقارنات منتظمة 

  .بشأن امللوثات العضوية الثابتة لضمان صحة املعلومات املستمدة من النماذج
 بالتقدم الذي أحرز طوال السنوات املاضية، يف ميدان الزئبق، أعربا عن وفيما رحب ممثالن  - ٨١

قلقهما إزاء عدم كفاية التمويل املخصص لفرع املواد الكيميائية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وخباصة 
وارد وأضافا أن مسألة الزئبق مسألة هامة للغاية وتتطلب مزيداً من الدعم يف جمايل امل. لربنامج الزئبق

 .املالية والبشرية على حد سواء



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/13 

19 

  أنشطة الشراكة  -باء 
قدم ممثل األمانة التقرير املتعلق باألنشطة اليت نفذت يف إطار برنامج الشراكة على النحو الوارد   - ٨٢

 رابعاً من املدير ٢٤/٣فقد طلب مقرر جملس اإلدارة . UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/2يف الوثيقة 
.  للحصول على أموال كافية للجهود اليت تبذهلا الشراكة العاملية من أجل الزئبقالتنفيذي أن يسعى

 لربنامج األمم املتحدة للبيئةوهلذه الغاية أرسل املدير التنفيذي رسالة مجع تربعات إىل جهات االتصال 
تعهد وقال إن حكومة الواليات املتحدة األمريكية قد استجابت على الفور ب. ٢٠٠٧أبريل /يف نيسان

وخالل االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف . قدره مليون دوالر إالّ أنه مل تصل أية مسامهات أخرى
 عن مبادرة مبليون دوالر لفحص خمزونات لربنامج األمم املتحدة للبيئةاتفاقية بازل أعلن املدير التنفيذي 

 .الزئبق وإداراا يف تيارات النفايات ضمن أمور أخرى

 ممثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث إىل أنه جيري يف سياق شراكة إمدادات وأشار  - ٨٣
. ستانغيزالزئبق وختزينه تنفيذ مشروع إلعداد خطة عمل ملعاجلة عمليات استخراج الزئبق األولية يف قري

  لبيئةبرنامج األمم املتحدة لوكان املشروع نشاطاً لشراكة بني املعهد وفرع املواد الكيميائية يف 
وأشار إىل توافر معلومات .  بدعم مايل من حكوميت سويسرا والواليات املتحدةGRID-Arendalو

 .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/INF/9أخرى يف مذكرة األمانة بشأن هذه املسألة 

 يف بلدها يهدف إىل احلد من أعاله املشروع املذكور  أنستان إىلغيزوأشارت ممثلة قري  - ٨٤
ستان من خالل تقييم منجم زية الستخراج الزئبق األويل يف منطقة خيدركان يف قريغيالتأثريات السلب

الزئبق وصناعة األمسنت مبا يف ذلك االعتبارات البيئية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، ووضع خطة 
جراء وأكدت اخلطر املتزايد على صحة البشر والبيئة من . عمل ملعاجلة الثغرات والتحديات احملددة

وأعربت عن شكرها حلكومة . تصنيع واستهالك الزئبق وأمهية توافر التكنولوجيات اخلالية من الزئبق
 . لتمكينهما حكومتها من املشاركة يف االجتماع احلايلوبرنامج األمم املتحدة للبيئةسويسرا 

كة  جماالت الشراكة الستة للشراعنوقدمت عروض بعد ذلك من جانب رؤساء الشراكة   - ٨٥
االستخدام احلريف للذهب واستخراجه على النطاق الصغري، وإنتاج الكلور (العاملية من أجل الزئبق 

 وحبوث انتقال الزئبق يف اهلواء ومآله، واملنتجات احملتوية على الزئبق، ،ياخللوي الزئبقالقلوي 
قدم احملرز يف جمال وأبرزت العروض الت). وإطالقات الزئبق من احتراق الفحم وإدارة نفايات الزئبق

 . أول اجتماع للفريق العاملمنذالشراكة 

وتناول السيد نيقوال بريوين، من جملس البحوث الوطين لتلوث اجلو، بإيطاليا، األنشطة اليت   - ٨٦
كانت تنفذ يف إطار جمال الشراكة املتعلق بانتقال الزئبق يف اهلواء ومآله منذ الدورة الرابعة والعشرين 

ومشلت تلك األنشطة جتميع معلومات متخصصة عن انبعاثات الزئبق، والزئبق يف النظم . رةلس اإلدا
 .اإليكولوجية، ويف الغالف اجلوي واملياه وأنشطة النمذجة

 الواليات املتحدة األنشطة يف جمال يفوتناولت السيدة مارينا بيلي، من وكالة محاية البيئة   - ٨٧
الذي ميثل وقالت إن جملس الكلورين العاملي . قيالزئباخللوي   القلويالشراكة املتعلق بالكلور

 بيانات تبني حدوث قدم يف املائة من إنتاج الكلورين يف العامل قد ٨٥ عن ةاملسؤولالصناعات 
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وأشارت . ٢٠٠٨ أطنان مترية يف ٩ إىل ٢٠٠٢ طن متري سنوياً يف ٢٣اخنفاضات يف االنبعاثات من 
لزئبق يف آسيا  أعلن عن مبادرة لبناء قدرات ختزين اامج األمم املتحدة للبيئةلربنإىل أن املدير التنفيذي 

 .سحب خمزونات الزئبق مبا يف ذلك قطاع الكلور القلويوأمريكا اجلنوبية ل

 الواليات املتحدة األنشطة يف جمال يفوتناولت السيدة ويندي هامنت، من وكالة محاية البيئة   - ٨٨
ت احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك املبادرة اخلاصة بالرعاية الصحية اليت نشأت الشراكة املتعلق باملنتجا

وقالت إنه جيري . يف ضوء جناح املشاريع التجريبية خلفض الزئبق اليت نفذت يف أمريكا الالتينية وآسيا
تنفيذ العديد من املشاريع اجلديدة بشأن املوجودات من منتجات الرعاية الصحية، وخطط إدارة 
املخاطر، كما أنه وقع اتفاق تعاوين مع اتفاقية بازل بشأن خطط إدارة النفايات يف أمريكا الالتينية، مث 
دعت إىل انضمام شركاء جدد ممن لديهم اهتمام بالتخلص التدرجيي من الزئبق يف املنتجات وعمليات 

 .التصنيع والصناعة إىل توسيع نطاق العضوية يف الشراكة

كيكو سيغاوا، نيابة عن احلكومة اليابانية، إن أول مهمة أجنزت يف جمال الشراكة قالت السيدة   - ٨٩
بشأن إدارة نفايات الزئبق هي وضع خطة العمل اليت تتاح اآلن على موقع برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 النهائية ومن جماالت العمل الرئيسية يف املرحلة األولية وضع الصيغة. يف شبكة اإلنترنت للتعليق عليها
  .ملشروع املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق

وقدمت السيدة ليزيل سلوس عرضاً تناول إطالقات الزئبق من جمال الشراكة املتعلقة باحتراق   - ٩٠
وقالت . لوكالة الدولية للطاقةالفحم وذلك نيابة عن املنظمة الرائدة وهي مركز الفحم النظيف التابع ل

إن تلك الشراكة تعد جديدة نسبياً وجتري املساعي الجتذاب شركاء إضافيني فيها، وخباصة من البلدان 
وأضافت أنه ميكن حتقيق ختفيضات أكرب يف االنبعاثات يف كثري من ااالت، وتعكف الشراكة . النامية

املتاحة وأفضل التقنيات البيئية غري أا يف حاجة على وضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل املمارسات 
  .ماسة إىل املزيد من البيانات

وذكر ممثل لألمانة، متكلماً نيابة عن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، إن الشراكة يف   - ٩١
جمال االستعمال احلريف للذهب واستخراجه على نطاق صغري قد وضعت خطة عملها وحددت هدفاً 

وجيري تنفيذ مشروع خطة . ٢٠١٧ حبلول عام ٪٥٠ي على حتد يرمي إىل ختفيض الطلب بنسبة ينطو
استراتيجية قطرية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يركز على كمبوديا والفلبني، بتمويل من برنامج البداية 

ع أخرى جارية يف وهناك مشاري. السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
وتشتمل املشاريع يف هذه األخرية على تطوير تكنولوجيات منخفضة . غرب إفريقيا وأمريكا اجلنوبية

وقد كانت الواليات املتحدة . التكلفة الحتباس خبار الزئبق الذي ينطلق أثناء عملية جتهيز الذهب
  .األمريكية نشطة للغاية يف دعم هذه الشراكة

ممثل من االحتاد العاملي لطب األسنان وشدد على أن جمتمع طب األسنان وحتدث بعد ذلك   - ٩٢
العاملي يأخذ على حممل اجلد مسؤوليته فيما يتعلق بالزئبق واملعادن املخلوطة بالزئبق املستخدمة يف طب 

وذكر أن ممارسي طب األسنان قالوا يف مؤمتر أخري عقد يف استكهومل إنه حىت لو اتبع ج . األسنان
د على اتقاء أمراض الفم وبالتايل على استخدام حشوات األسنان، فستظل هناك حاجة كبرية إىل يشد
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عليقات الواردة من الدول األعضاء واليت تيكرر الوأعلن أن االحتاد . حشوات أسنان مأمونة وميسورة
وأعلن . ئبق للز بدائل ميسورة ومأمونةتذهب إىل ضرورة أن يكون تقييد الزئبق مصحوباً جبهود لتطوير

أن االحتاد يود أن ينضم إىل الشراكة العاملية من أجل الزئبق ويتطلع قدماً إىل االشتراك مع أصحاب 
  .املصلحة اآلخرين يف إجياد حلول تعاونية تستند إىل األمن واألدلة

  ممثل اتفاقية بازل االهتمام إىل مذكرة املعلومات املقدمة من أمانةوجهوعقب هذه العروض،   - ٩٣
اليت توجز طرق معاجلة الزئبق يف إطار االتفاقية، ) UNEP(DTIE)Hg/OEWG.2/INF/10(اتفاقية بازل 

 رابعاً لس إدارة ٢٤/٣وتناول فائدة االتفاقية يف معاجلة جماالت العمل ذات األولوية احملددة يف املقرر 
قية بازل بشأن اإلدارة السليمة وأشار على وجه اخلصوص إىل املبادئ التوجيهية التقنية التفا. اليونيب

. بيئياً لنفايات الزئبق، وهي املبادئ اليت سيدرس االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف مشروعها النهائي
وقالت إن أمانة اتفاقية بازل أبرمت اتفاقاً مع وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة لتقدمي متويل حبد 

 أربع سنوات لتنفيذ مشاريع ذات صلة بالزئبق، وسوف تساعد أقصى قدره مليونا دوالر على فترة
الشرحية األوىل مع متويل تكميلي من النرويج يف الشروع يف خطط إلدارة نفايات الزئبق يف قطاع 

 .الصحة يف ثالثة بلدان

ليت وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن بلدها يعتز باإلسهام يف الشراكة العاملية من أجل الزئبق ا  - ٩٤
حققت تقدماً حقيقياً على أرض الواقع من خالل أنشطة جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة، 

وحثت اجلهات املاحنة األخرى على . واستطاعت أن حتقق ختفيضات يف الزئبق على مستوى العامل
  .كةامساندة عملية الشر

  ل أخرىمسائ  - خامساً
  اجتماع إقليمي يف سانتياغو  - ألف

لة مجهورية فرتويال البوليفارية، متكلمة بالنيابة عن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية أوجزت ممث  - ٩٥
والبحر الكارييب، اجلهود اليت تبذهلا تلك البلدان ملعاجلة الزئبق، قائلة إن اموعة تقر باحلاجة إىل اختاذ 

وأعلنت . تكن تفاضليةتدابري إضافية تتمشى مع األولويات الوطنية وفكرة املسؤوليات املشتركة وإن 
بأنه سيعقد من أجل هذا الغرض، باإلضافة إىل املشاورات اإلقليمية املعتزمة، اجتماع إقليمي يف شيلي 

وقد عرضت .  للتحضري للدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة٢٠٠٨ديسمرب /يف شهر كانون األول
 برنامج األمم املتحدة للبيئة من تكاليف هذا االجتماع، وطلبت هي إىل حكومة شيلي أن تدفع جزءاً
  .ينيفبأن يقدم موارد ودعما إضا

  اإلشادة بالسيد جون هوايتلو  - باء
بربنامج األمم ن هوايتلو من شعبة املواد الكيميائية أعرب الرئيس عن اإلشادة بالسيد جو  - ٩٦

وأعرب عن االمتنان ملا .  والذي سيتقاعد عن العمل بعد وقت قصري من االجتماع الراهناملتحدة للبيئة
 من االتفاقات البيئية، جمموعةقام به السيد هوايتلو من عمل ال يكل على مدار السنوات املاضية بشأن 
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وأدىل عدد من املمثلني، تكلم بعضهم . ة يف إقامة تلك االتفاقيات على أساس راسخوملهارته يف املساعد
  . بالنيابة عن جمموعات إقليمية، ببيانام اليت كرروا فيها ما قدمه الرئيس من ثناءأيضاً

  اعتماد التقرير  - سادساً
أن الجتماع وعلى أساس  إىل املشروع املعمم أثناء ااعتمد الفريق العامل التقرير احلايل استناداً  - ٩٧

  .انةم بالتشاور مع الرئيس ومبساعدة األ إىل املقررالتقرير يف صورته النهائيةوضع  توكل مهمة

  اختتام االجتماع  - سابعاً
 من يوم ٣٥/١٨، اختتام االجتماع يف الساعة املعتادة ة اامل عبارات تبادلبعدأعلن الرئيس،   - ٩٨

  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠اجلمعة 
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  املرفق األول

التقرير النهائي للفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للزئبق املقدم إىل جملس إدارة 
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

 مقدمة  -أوالً 
 رابعاً، إنشاء فريق عامل مفتوح ٢٤/٣قرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف مقرره   - ١

 وتقييم اخليارات من أجل تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية العضوية خمصص الستعراض
وطلب جملس اإلدارة . يشكلها الزئبقاجلديدة أو القائمة وذلك من أجل التصدي للتحديات العاملية اليت 

رض فيه اخليارات إىل الفريق العامل أن يقدم إليه تقريراً ائياً يربز مجيع اآلراء اليت يتم اإلعراب عنها ويع
  .وأي توصيات تتفق عليها اآلراء

هذا التقرير استجابة لطلب جملس ويسر الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص أن يقدم   - ٢
  . رابعا٢٤/٣ًاإلدارة الوارد يف املقرر 

  إطار السياسة العامة ملواجهة التحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق  -ثانياً 
فريق العامل املفتوح العضوية املخصص جملس اإلدارة بأن ينظر يف أن يعتمد يف دورته يوصي ال  - ٣

وترد اخلطوط . اخلامسة والعشرين إطار سياسة عامة ملواجهة التحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق
العناصر مل وعلى الرغم من أن هذه . العريضة للعناصر املقترحة ملثل هذا اإلطار يف التذييل ذا التقرير

يتم االتفاق عليها بالتفصيل، فقد نالت دعماً واسع النطاق ويوصي الفريق العامل جملس اإلدارة بالنظر 
 ملواجهة وحل التحدي العاملي الذي اًوتشكل هذه العناصر جمتمعة جاً شامالً قد يكون ضروري. فيها

  .د الوطنية واإلقليمية والعامليةعفهي قد توفر توجيهات الختاذ اإلجراءات على الص. يشكله الزئبق
 ٢٤/٣ من املقرر ١٩وتشتمل العناصر املقترحة على أولويات حددها جملس اإلدارة يف الفقرة   - ٤

رابعاً؛ وجمموعة تدابري االستجابة املمكنة اليت حددها الفريق العامل يف جمرى مناقشاته؛ واإلجراءات 
وتربز العناصر االحتياجات واألوضاع اخلاصة . وإدارتهاألخرى ذات الصلة بتنفيذ اإلطار املقترح 

للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، مبا يف ذلك حاجاا لتعزيز معارفها واملزيد من 
  . أي منها يف التطبيقةهذه العناصر أولويي أوردت به ذوال يعين التسلسل ال. الدعم املايل والتقين

الفريق العامل إىل أن تلك العناصر مستقلة عن أي طرائق تقترح لتنفيذها وال تتضمن أشار   - ٥
أن إدراج هذه بويسلم الفريق العامل . حكماً بشأن هذه الطرائق سواء كانت ملزمة قانونياً أو طوعياً

لزمة ت مسواء كانالعناصر يف اإلطار وتنفيذها يف اية األمر قد خيتلف باختالف طبيعة طرائق تنفيذها 
 أو طوعية، وحبسب آثارها املالية ومدى توافر املوارد املالية وترتيب أولياا واألطر الزمنية اًقانوني

  .لتنفيذها ومدى إمكانية تنفيذها على املستويات احمللية أو الوطنية أو العاملية
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  خيارات من أجل طرائق التنفيذ  -ثالثاً 
 السبل املمكنة لتنفيذ العناصر اخلاصة بإطار لسياسات ق العامل دراسة الستكشافيأجرى الفر  - ٦

ومع أن كل خيار حظي بتأييد قوي من خمتلف اجلهات احلكومية . ومت حتديد خيارين أساسيني. الزئبق
  : مهاواخليارين األساسيني. وافق يف اآلراء بشأمااملشاركة، مل يتوصل الفريق العامل لت

  اً جديدة قائمة بذاا؛اتفاقية للزئبق ملزمة قانوني  )أ(  
  .تدابري طوعية معززة  )ب(  

وتصف الفروع التالية من هذا التقرير كل واحد من هذين اخليارين األساسيني، مبا يف ذلك   - ٧
وتشمل هذه الفروع موجزاً . ا بعض اجلهات املشاركة يف الفريق العاملاالختالفات احملتملة اليت حدد

  .كل خيار ومساوئهملزايا 

   بشأن الزئبقاتفاقية جديدة قائمة بذاا وملزمة قانونياً  - ألف
تقوم احلكومات، يف إطار هذا اخليار، بوضع واعتماد اتفاقية جديدة قائمة بذاا وملزمة   - ٨

وميكن أن تغطي االتفاقية مجيع عناصر اإلجراءات احملددة يف إطار السياسة اخلاصة . قانونياً بشأن الزئبق
تطلب بعض عناصر تلك اإلجراءات التزامات توقد . ات العاملية اليت يشكلها الزئبقمبواجهة التحدي

تعطي البلدان قدراً " مرنة"، فيما قد تتضمن إجراءات أخرى مبوجب االتفاقية التزامات "صارمة"إلزامية 
بع من املرونة يف تنفيذها على الصعيد الوطين، وقد تكون هناك جمموعة أخرى من اإلجراءات ذات طا

  .وسوف يتعني التفاوض يف تاريخ الحق بشأن التوازن بني االلتزامات الصارمة واملرنة. طوعي
وميكن إعداد اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق بطريقة جتعلها عامل تكميل وتعزيز للتعاون   - ٩

حكم يف نقل النفايات والتنسيق فيما بني الصكوك القائمة وامللزمة قانونياً، وخباصة اتفاقية بازل بشأن الت
اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على 
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن 

قبيل اإلجراءات اليت اختذت من خالل برنامج وهناك إجراءات طوعية من . امللوثات العضوية الثابتة
الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة والنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ومعهد 
األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وغريها مما ميكن أن يساعد يف 

  .لتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق أثناء الفترة االنتقاليةحتقيق هدف مواجهة ا
وميكن أن تتضمن االتفاقية القائمة بذاا بشأن الزئبق أحكاماً للمساعدة املالية والتقنية من   - ١٠

أجل دعم األطراف املؤهلة يف تنفيذها، وخباصة األطراف من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 
  .وقد تشمل اخليارات ملثل هذه املساعدة آلية مالية وغريها من الترتيبات. رحلة انتقالمب
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بشأن الزئبق وفقاً ملا حددها مقدمو هذا اخليار ما تشمل املزايا احملتملة خليار اتفاقية قائمة بذاا   - ١١
  :يلي، وحتديداً فإا

شترك بإجياد حل طويل األجل توفر أقوى تعبري ممكن من احلكومات عن التزامها امل  )أ(  
  ملواجهة التحديات اليت يشكلها الزئبق؛

متكن احلكومات من تطبيق تدابري متصلة بالتجارة للحد من انبعاثات الزئبق بطريقة   )ب(  
  شفافة ومتفق عليها من األطراف املتعددة وغري متييزية؛

 من الزئبق، مبا يف  بشكل فعال االستخدامات واإلمدادات غري املرغوب فيهارحتظ  )ج(  
  ذلك التعدين األويل؛

تقوض جهود بلد أال ختلق أرضية متساوية جلميع أصحاب املصلحة ولضمان   )د(  
  وبدائل للزئبق مالئمة بيئياً؛تطوير وتطبيق تكنولوجيات لبواسطة بلد آخر وبالتايل إنشاء حوافز 

 ٢بق يف أولوياا سياسات مستدامة بشأن الزئ جعلى إدراتدعم قدرات احلكومات   )ه(  
  وجهودها يف تعبئة املوارد؛اإلمنائية استراتيجياا و ،الوطنية واإلقليمية

تضمن توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال   )و(  
ية من خالل حتسني فرص احلصول بصورة متواصلة ومنتظمة على املساعدة التقنية وعلى املوارد املال

  اجلديدة واإلضافية مع مراعاة مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة؛
توفر اخليار األفضل لوضع جداول زمنية خمتلفة لالمتثال للبلدان املتقدمة والبلدان   )ز(  
  النامية؛

تضمن أن يكون التنفيذ شامالً، وعاملياً، وأال يكون معزوالً أو مؤقتاً وأن يشمل مجيع   )ح(  
  .راف بطريقة متوازنةاألط
 احملتملة خليار اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق كما حددها معارضو هذا اخليار وئتشمل املسا  - ١٢

  :ما يلي، وحتديداً فإا
تتطلب قدراً كبرياً من الوقت ومن املوارد املالية للتفاوض بشأا، متثل تكلفة فرصة   )أ(  

  ختصيصها لتنفيذ األنشطة؛بديلة من حيث أن هذه املوارد ميكن 
ستكون أقل مرونة من أي آلية طوعية، بالنظر إىل احتمال اإلجراءات املطولة   )ب(  

  للتصديق والتعديل؛
من حيث هيكلها اإلداري أثقل ستكون أقل فعالية من حيث التكلفة بالنظر إىل أا   )ج(  

  واملؤسسي وأكثر تكلفة يف التشغيل؛
 إىل األطراف يف االتفاقية فقط وتتلقى املسامهات من تلك توفر املساعدة املالية  )د(  

  األطراف وحدها؛
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  ال تشمل البلدان اليت ال تقبل مجيع أحكام صك ملزم قانونياً؛  )ه(  
بناء على التجربة مع الصكوك األخرى امللزمة قانونياً، ال تضمن بشكل تلقائي توفري   )و(  

  التمويل الكايف للتنفيذ؛
ري متساوية يف التنافس بني األطراف يف االتفاقية، يف ظل التباين الكبري ختلق أرضية غ  )ز(  

بني البلدان، وخباصة البلدان املتقدمة والنامية األطراف من حيث مستويات تنميتها االقتصادية والتقنية 
  .وقدراا يف جمال اإلدارة البيئية

  التدابري الطوعية املعززة  -باء 
 الطوعية املعززة يف الرأي إىل أن التحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق ويذهب أنصار التدابري  - ١٣

لتنفيذ عناصر إلطار ويقولون بأن الطرائق . حتديات معقدة للغاية وتدخل فيها كثري من اجلوانب
سياسات بشأن الزئبق هلا طبيعة قوية تبعاً حلاالت حمددة وتتوقف على الظروف املعينة لكل بلد على 

وقد مت حتديد ثالثة مكونات حمتملة . عه وعلى القطاع املعني والعملية واملنتجات ذات الصلةموقو ةحد
وتقوم هذه على األنشطة القائمة من مثل برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم . لتعزيز التدابري الطوعية

ج االستراتيجي لإلدارة الدولية املتحدة للبيئة والشراكة العاملية يف الزئبق والصكوك القانونية القائمة والنه
  ".اهليكل الربناجمي والتنظيمي للزئبق"للمواد الكيميائية وعلى صك طوعي جديد مقترح هو 

واهليكل الربناجمي والتنظيمي للزئبق هو إطار عمل طوعي استراتيجي وشامل لإلجراءات   - ١٤
طط التنفيذ الوطنية، والتمويل العاملية من أجل حتقيق أهداف وأغراض معينة متفق عليها من خالل خ

ويكون اهليكل الربناجمي والتنظيمي للزئبق مفتوحاً أمام مجيع احلكومات . وآلية لإلبالغ واالستعراض
اليت توافق على األهداف العاملية خلفض الزئبق، ووضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة 

كون اهليئة اإلدارية للهيكل الربناجمي والتنظيمي وت. وأفضل املمارسات البيئية، ووضع خطط وطنية
 جلميع احلكومات مع مشاركة الصناعة ةللزئبق، وهو الس االستشاري االستراتيجي للزئبق، مفتوح

واملنظمات غري احلكومية واملراقبني اآلخرين وسوف تدعم اإلطار اجلديد وتقوم بتوسيعه بوسائل منها 
.  بناءها ومتويلها–برنامج عمل ملواجهة احلاجة إىل تعزيز القدرات البيان السياسي واالختصاصات و

وسيقوم اهليكل الربناجمي والتنظيمي للزئبق بإنشاء صندوق الزئبق وهو صندوق مستقل خمصص تشرف 
عليه اهليئة اإلدارية لتوفري متويل للمشاريع يف البلدان النامية لتطبيق مجيع عناصر اإلجراءات احملددة يف 

باإلضافة إىل مواصلة أعماهلا و. السياسة اخلاصة باالستجابة للتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبقإطار 
اجلارية حالياً، تقوم الشراكة العاملية بشأن الزئبق التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملؤسسات الدولية 

وستكون هناك . د من صندوق الزئبق مشاريع مبواربتنفيذاألخرى بدور األداة التنفيذية اليت تقوم 
أيضاً لتقدمي الدعم متاحة مصادر أخرى من مثل مرفق البيئة العاملية أو املؤسسات ذات الصلة باملناخ 

سيتم التصدي لتجارة الزئبق من خالل دعوة اتفاقية روتردام للشروع يف و. للجهود املشتركة الشاملة
وسيقوم الس االستشاري . لم للزئبق األويلوضع إجراءات موافقة مسبقة عن عدف عملية 

االستراتيجي للزئبق بإنشاء هيئة فرعية متوازنة بني البلدان املاحنة والبلدان املتلقية جتتمع مرتني يف السنة 
لتقدمي املشورة إىل الس على أساس دوري وإلدارة صندوق الزئبق ووضع واستعراض املبادئ 
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املوافقة عليها وإنشاء أفرقة تقنية لوضع أفضل املمارسات واستعراض التوجيهية يف إطار الصندوق و
  .فيها حنو أهداف اهليكل الربناجمي التنظيمي للزئبقاحملرز اخلطط الوطنية والتقدم 

عمل يوقد أشري أيضاً إىل أن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ميكن أن   - ١٥
ومن املكونات . اإلطار الطوعي املعزز للزئبق أو مكوناتهبواسطته أن ينفذ أيضاً مبثابة هيكل ميكن 

األخرى أيضاً إمكانية تطوير وتنسيق العمليات والربامج واالتفاقات القائمة ملواجهة التحديات اليت 
 ميكن أن تشمل هذه زيادة تعزيز برنامج الزئبق بربنامج األمم ،وعلى وجه التحديد. يشكلها الزئبق

وهذا . حدة للبيئة وتنفيذ اإلطار الشامل للشراكة العاملية للزئبق يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئةاملت
الصكوك القانونية القائمة استخدام النهج ميكن أيضاً أن يتناول عناصر حمددة من إطار سياسة الزئبق ب

، واتفاقية روتردام للتجارة الدولية يف اتفاقية بازل بشأن النفايات احملتوية على الزئبق هيوهذه حتديداً 
  .املركبات اليت حيتمل أن حتتوي على الزئبق واتفاقية استكهومل بشأن ميثيل الزئبقوالزئبق األويل 

وتشمل املزايا احملتملة خليار التدابري الطوعية املعززة كما حددها أنصار هذا اخليار فيما يلي،   - ١٦
  :أنه حتديداً
  بسرعة أكرب وبتكلفة أقل مقارنة بالصك امللزم قانونياً؛ميكن تطويره   )أ(  
جيتذب مشاركة أوسع نطاقاً نظراً ملرونته ولطابعه غري امللزم قانونياً، ونظراً إىل أن   )ب(  

  اخلطط الوطنية تستهدف احتياجات معينة للبلدان؛
جراءات غيريات يف مشكلة الزئبق دون أن يتطلب إتكيف مع اليكون أكثر قابلية للت  )ج(  

  موسعة للتصديق والتعديل؛
يكون تنفيذه أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنظر إىل هيكله اإلداري واملؤسسي   )د(  

  الصغري الذي يسمح بتخصيص مزيد من األموال للتنفيذ؛
وعلى ضوء التجربة  ،يتيح جاً متدرجاً ميكّن املشاركني فيه مع مرور الزمن  )ه(  

  ما إذا كان من املستصوب وضع صكوك إضافية أو قانونية؛البت يف من والدروس املستفادة، 
ييسر تنفيذ خفض يف الزئبق بكفاءة اقتصادية وبطريقة تشاركية بالنسبة للصناعة   )و(  
  واتمع؛
يعزز اختاذ إجراءات عاملية فورية ملعظم العناصر املدرجة يف إطار سياسة الزئبق وذلك   )ز(  

ملصلحة اآلخرين إلجياد حلول تكون األنسب واألكثر فعالية من حيث بتحفيز احلكومات وأصحاب ا
  .التكلفة للظروف احملددة

وتشمل املسائل احملتملة خليار التدابري الطوعية املعززة على حنو ما حدده معارضو هذا اخليار ما   - ١٧
  :يلي، ذلك وحتديداً أنه

لزئبق بفعالية وبالتايل ال ال يتمكن من تناول العديد من عناصر إطار سياسات ا  )أ(  
  يتمكن من إجياد حل شامل ودائم وميكن التنبؤ به وفعال ملشكل الزئبق املعقدة والعاملية؛
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بناء على التجربة يف التدابري الطوعية األخرى، ال ينجح يف جذب موارد مالية   )ب(  
  رحلة انتقال؛وكافية ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبستدامة م

ال ينجح يف مراعاة احلاجة إىل تدابري إنفاذ وضمان االلتزام أو اجتذاب املشاركة   )ج(  
  األوسع؛

ويثري احتمال أن ختفق جهود البلدان اليت تقوم بالتزاماا كاملة بسبب البلدان   )د(  
  األخرى اليت ال تتمكن من الوفاء ا بسبب نقص الدعم؛

حلماية الفعالة ملواجهة التحديات احملتملة يف إطار منظمة التجارة ال ينجح يف حتقيق ا  )ه(  
  إمدادات وجتارة الزئبق؛بالدولية ملواجهة اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات فيما يتعلق 

يؤدي إىل جتزئة شاملة وإىل ج غري منسق ملعاجلة مشكلة الزئبق على صعيد عاملي   )و(  
  وعلى أساس طويل األجل؛

 إىل تكاليف إدارية لتشغيل اإلطار الطوعي، مثل اهليكل الربناجمي التنظيمي يؤدي  )ز(  
  .صك ملزم قانونياًتضاهي وتفوق التكاليف اليت حيتاجها للزئبق، 
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  التذييل األول
  عناصر إلطار شامل للزئبق

  املسألةالعناصر اليت تؤطر   - ألف
 يثريها الزئبق واليت تؤكد نية املشتركني ميكن توفري العناصر يف سياق االستجابة للتحديات اليت  - ١

  :يف التصدي هلا؛ ومن بينها
  تعبري عن االلتزام السياسي؛  )أ(
إعالنات ريو ذات مبا يف ذلك  قائمة باملبادئ اليت يقوم عليها اإلطار ووصف لنطاقه  )ب(

 إعالن  من٧بدأ  مبدأ املسؤوليات املشتركة واملتفاوتة املنصوص عليه يف املالصلة وعلى وجه اخلصوص
  ؛ريو بشأن البيئة والتنمية

محاية صحة البشر والبيئة العاملية من إطالق الزئبق "مثالً، (بيان عن هدف اإلطار   )ج(
ومكوناته على مدى أطوار حياة هذه املكونات وذلك بالتقليص إىل أدىن حد من إطالقات الزئبق 

  )."وبالتخلّص منها يف اية املطاف كلّما كان ذلك ممكناًالبشرية املصدر والعاملية يف اجلو والبحر والرب 

   الزئبقيشكلها للتصدي للتحديات اليت حمددةإجراءات   - باء
 قد ترغب البلدان وأصحاب حمددةمتثل العناصر املذكورة يف هذا الفرع التزامات أو إجراءات   - ٢

  .املصلحة اآلخرين يف االضطالع ا إلجناز اهلدف العام لإلطار

  احلد من املعروض من الزئبق  - ١
 الزئبق يف الغالف احليوي احلد من إطالققد يكون أحد أهداف أي إطار يتم اعتماده   - ٣

وميكن إجناز ذلك بواسطة استخدام غايات أو أهداف أو . بواسطة احلد من املعروض العاملي من الزئبق
  :ر املختلفة مبا يف ذلكمن املصاد املعروض من الزئبق لتقليلو  إلاءجداول زمنية

  التعدين األويل؛  )أ(  
  وقف تشغيل خاليا كلورية فلورية؛  )ب(  
  خمزونات الزئبق؛  )ج(  
  الزئبق املنتج كناتج ثانوي للتعدين؛  )د(  
  .الزئبق الناتج عن إعادة التدوير واملصادر األخرى  )ه(  

زمنية للحد من مصادر تقليل املعروض العاملي من الزئبق بوضع أهداف وجداول وميكن   - ٤
إمدادات الزئبق والقضاء عليها ما كان ممكناً، مع مراعاة احلاجة لالستخدامات اجلارية اليت ال تتوافر هلا 

  .بدائل جاهزة، وتبعاً ألمهية هذه املصادر
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  احلد من الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليات  - ٢
 العمليات اليت تستخدم الزئبق عن مظاهر تعرض ميكن أن تسفر العمليات الصناعية وغريها من  - ٥

واملنتجات احملتوية على الزئبق تزيد من كمية الزئبق يف . للبشر هلا شأا وإطالقات للزئبق يف البيئة
ودف اإلجراءات . لنفايات ومن مث تزيد من احتمال إطالقات الزئبق يف آخر األمرل ااري السائلة

تدنية مثل هذه التعرضات واإلطالقات بواسطة احلد من الطلب على الزئبق يف الواردة يف هذا الفرع إىل 
 تدابري استحداث واستخدام القيام، حسب اإلمكان، بوميكن إجناز ذلك بواسطة. املنتجات والعمليات

  : ما يليمن قبيل
 ببلدان معينة أو خاصةغايات أو أهداف أو جداول زمنية للحد من الطلب تكون   )أ(
  :و عاملية متصلة مبا يلي، على سبيل املثالقطاعية أ

  ؛ أو توسيع املرافق القائمةحظر تشييد مرافق إنتاج جديدة  ‘١’
التخلص التدرجيي من استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات حبلول تواريخ   ‘٢’

  ؛عملية أو  مهمحمددة لكل منتج
ملنتجات األخرى حيثما وضع معايري للمحتوى الزئبقي من أجل املصابيح وا  ‘٣’

  تكون البدائل غري الزئبقية متاحة؛ ال
أدوات أو سياسات للمعلومات للنهوض باستحداث واستخدام بدائل أو مواد   )ب(

  ومنتجات وعمليات معدلة؛
مبا يف ذلك استخدام بدائل غري (أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية   )ج(

  : جماالت من قبيل ما يليمن أجل احلد من الطلب يفلة واعتماد تدابري معاد) زئبقية
  تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق؛  ‘١’
  ؛ القلويمونومري كلوريد الفينيل والكلورإنتاج   ‘٢’
  املنتجات والتعبئة؛  ‘٣’
  .ممارسات عالج األسنان  ‘٤’

   الدوليةاحلد من جتارة الزئبق  - ٣
يف احلد بقدر اإلمكان من اآلثار الضارة للزئبق اال  يف هذا اإلجراءات الغرض من يتمثل  - ٦

 جتارة الزئبق الدولية واالعتراف يف الوقت نفسه بأنّ التجارة قد تكون الزمة إلتاحة املنتجات باحلد من
ل جتارة تسهو.  للزئبق بدائل مناسبة ولتيسري اإلدارة السليمة بيئياًهلاأو العمليات الضرورية اليت ال تتوافر 

زئبق من عرضه بسهولة يف الكثري من األسواق احمللية، وحتافظ على اخنفاض أسعاره وارتفاع الطلب ال
ومثل هذه التجارة، عالوة على التجارة يف املركبات واملنتجات احملتوية على الزئبق، تعمل على . عليه

سليمة بيئياً للزئبق مواقع ال متارس فيها اإلدارة العلى توزيع الزئبق على نطاق واسع، مبا يف ذلك 
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وينبغي هلذه التدابري أن تتخذ بشكل منسق مع تدابري خفض العرض والطلب وميكن هلا . ونفايات الزئبق
  :أن تشتمل على ما يلي

أول التخلص تدرجيياً من التجارة يف الزئبق والنظر، ما تقييد التجارة يف الزئبق األويل   )أ(
  ؛زئبقالاملركبات احملتوية على اثلة بشأن كان مناسباً، يف اختاذ إجراءات مم

  احملتوية على الزئبق؛ املنتجات  يفتجارةاحلد من ال  )ب(
  تنفيذ إجراء املوافقة املسبقة عن علم على التجارة يف الزئبق؛  )ج(
  .قصد جتارة الزئبم إبالغ عن البيانات لرااستحداث نظ  )د(

  يف الغالف اجلوياحلد من انبعاثات الزئبق   - ٤
االنبعاثات اجلوية البشرية املنشأ من احلد من دف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل   - ٧

.  حيثما يكون ذلك عملياًعليهاأو القضاء أو التقليل منها إىل أدىن حد الزئبق يف القطاعات الرئيسية، 
جتسد أولويات وطنية وعاملية أخرى وينبغي إيالء اهتمام لنهوج امللوثات املتعددة، اليت هلا منافع إضافية 

  :ومن املمكن إجناز ذلك بواسطة. يف جمال محاية صحة البشر والبيئة
استراتيجيات تنفيذ وطنية، أو استراتيجيات إقليمية ودون إقليمية، حبسب وضع   )أ(

  :املالءمة، واليت ميكن أن تشمل
  ؛واملتوقعةتقييم االنبعاثات الراهنة   ‘١’
   القوانني والسياسات املتصلة بإدارة االنبعاثات؛تقييم فعالية  ‘٢’
لقضاء عليها او من االستخدامات املتعمدة، االنبعاثاتإجراءات للحد من   ‘٣’

د من االنبعاثات غري ، وللتقليل إىل أدىن ححيثما يكون ذلك ممكناً عملياً
  ؛املتعمدة

  ؛ واإلجراءاتاستعراضات دورية لالستراتيجيات  ‘٤’
  .زمين لتنفيذ االستراتيجيةجدول   ‘٥’

استراتيجيات تنفيذ عاملية ووطنية وقطاعية بشأن مصادر االنبعاث الرئيسية، وغايات   )ب(
تعدين الذهب احلريف  ات، وخصوصاً قطاعقطاعال  بعضويف. وأهداف وجداول زمنية للتخفيض

 اليت من شأا أن تفضي إىل ملةاملتكا، سيكون من املهم جداً النظر يف األنشطة اإلمنائية والصغري احلجم
  ؛احلد من االنبعاثات أو إىل القضاء عليها

  النهوض باستحداث واستخدام بدائل أو مواد ومنتجات وعمليات معدلة؛  )ج(
  :ديدةبالنسبة للمصادر اجل  )د(

’١‘  قطاعات ل  أو اختاذ تدابري معادلةدرج يف استخدام أفضل التقنيات املتاحةالت
  لنهوض باستخدام أفضل املمارسات البيئية؛ وامعينة
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أفضل ب والتدابري املعادلةب أو النهوض باستخدام أفضل التقنيات املتاحة  ‘٢’
  من أجل القطاعات الرئيسية األخرى؛ املمارسات البيئية

 وأفضل بالنسبة للمصادر القائمة، النهوض باستخدام أفضل التقنيات املتاحة  )ه(
ئيسية وفقاً رالقطاعات اليف عادلة املتدابري الأو اختاذ  نولوجيات السليمة بيئياًاملمارسات البيئية والتك

  .، ومع مراعاة السيناريو العاملي ما أمكنالستراتيجية التنفيذ

  إجناز إدارة سليمة بيئياً للنفايات احملتوية على زئبق  - ٥
ئبق االصطناعية بواسطة دف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل احلد من إطالقات الز  - ٨

  :وميكن حتقيق ذلك بواسطة. إدارة النفايات احملتوية على زئبق بطريقة سليمة بيئياً
استحداث وترويج مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات   )أ(

  :البيئية باستخدام ج دورة احلياة، بغية
  زئبق؛احلد من توليد النفايات احملتوية على   ‘١’
 فايات احملتوية على زئبقومعاجلة الن وفرز ونقل معتشجيع العمل على حدة جل  ‘٢’

  ؛بشكل سليم بيئياً
  احلد من إطالقات الزئبق من مرافق الترميد ومدافن القمامة؛  ‘٣’

التعاون عن كثب مع اهليئات املالئمة التابعة التفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء   )ب(
سبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية من املوافقة امل

  :أجل
، أو  اليت حتتوي على الزئبق أو على مكونات الزئبقلنفاياتاتقييد جتارة   ‘١’

واالسترجاع وإعادة التخلص ما مل تكن لغرض التخلص التدرجيي منها، 
  ؛بيئياًالتدوير بشكل سليم 

ومواصلة تطوير وتنفيذ املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن اإلدارة   ‘٢’
، ومساعدة البلدان النامية والبلدان السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على الزئبق

  .اليت متر اقتصادا مبرحلة انتقال يف تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية

   للزئبقاًبيئيالعثور على حلول للتخزين السليم   - ٦
الزئبق املستمد من مصادر بشرية  إدارةيتعني .  تدمريهالزئبق عنصر مكون لألرض ال ميكن  - ٩

ودف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل احلد من .  يف البيئةهاملنشأ بطريقة تقلل من إمكانية إطالق
تحداث واستخدام حلول ختزين اإلطالقات من خمزونات الزئبق ونفاياته أو القضاء عليها، بواسطة اس

  :وميكن حتقيق ذلك بواسطة. وطنية وإقليمية ودون إقليمية سليمة بيئياً وطويلة األجل
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وضع وترويج مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية   )أ(
  :من أجليام،  ومسؤولاملصلحة مبا يف ذلك املستهلكني واملنتجنيوحتديد أدوار خمتلف أصحاب 

  ؛ أو قصري األجلختزين ائي أو طويل األجل  ‘١’
  إدارة املخزونات القائمة؛  ‘٢’

 التابعة التفاقية بازل بشأن إدارة النفايات ذات الصلةالتعاون عن كثب مع اهليئات   )ب(
  .احملتوية على زئبق ونقلها

   القائمة  امللوثةمعاجلة املواقعالعمل على   - ٧
 استخدام الزئبق بشكل كبري يف العصر احلديث، فإن كميات كبرية من الزئبق توجد نظراً إىل  - ١٠

ومتثل تلك . يف نفايات املناجم، ومدافن القمامة، واملواقع الصناعية املرتفعة التلوث وغريها من املواقع
إىل احلد من ودف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع . املواقع ديداً مستمراً بإطالقات يف املستقبل

وميكن حتقيق . إطالقات الزئبق وإمكانات اإلطالق يف املستقبل بواسطة معاجلة املواقع امللوثة القائمة
  :ذلك بواسطة

لتحديد املواقع امللوثة وتقييمها وترتيب منهجيات وضع وتنفيذ استراتيجيات و  )أ(
  أولوياا ومعاجلتها؛

 بشأن أفضل قع امللوثة بالزئبق وتوجيهات لتحديد املواوضع وترويج مبادئ توجيهية  )ب(
  :التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية

  من أجل منع انتشار التلوث بالزئبق؛  ‘١’
  . وإعادة تأهيلها، إن كان جمدياًاملواقع امللوثة ومعاجلتهاإدارة و  ‘٢’

  زيادة املعرفة  - ٨
حتسني الفهم و  تطوير تساعد يفمن شأن البيانات واملعلومات والبحوث عن الزئبق أن  - ١١

. والتنسيق وأن تيسر حتسني تقييمات املخاطر وإدارة املخاطر بالنسبة للتحديات اليت يثريها الزئبق
 ضرورياً شرطاً الصلة ذاتوبالنسبة للكثري من البلدان، يعترب حتسني قاعدة املعارف وتوافر املعلومات 

ودف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل زيادة .  آنفا٧ً  إىل١ختاذ اإلجراءات الواردة يف الفروع ال
تطوير وميكن حتقيق ذلك بواسطة . املعرفة بواسطة معاجلة فجوات البيانات واملعلومات بشأن الزئبق

  :حتسنيو
  القوائم احلصرية عن االستخدام واالستهالك واإلطالقات البيئية على الصعيد الوطين؛  )أ(
  ئبق الراهنة يف شىت الوسائط؛رصد مستويات الز  )ب(
 وخصوصاً  على صحة البشر واملركبات احملتوية على الزئبقتقييم تأثري الزئبق  )ج(

  ؛ بنشر تلك املعلومات وعلى البيئةاتمعات الضعيفة،
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   ومصريه؛ يف البيئةهتاملعلومات عن نقل الزئبق وحتويله ودور  )د(
  ؛زئبق واملنتجات احملتوية على الزئبقاملعلومات عن التجارة واملبادالت يف ال  )ه(
  .حتسني مجع املعلومات وتبادل املعلومات  )و(

  مسائل شاملة لعدة قطاعات متصلة بالتنفيذ  - جيم
تشمل العناصر املذكورة يف هذا الفرع تدابري قد ترغب احلكومات يف تنفيذها لزيادة احتمال   - ١٢

 ليت يثريها الزئبق مبوجب أي إطار قد يعتمد، جهوداًأن تكون اجلهود اليت تبذهلا للتصدي للتحديات ا
  :شاكلهاما  أو ومن املمكن أن يشمل ذلك اخلطوات التالية. فعالة

 وآليات قائمة، أو إنشاء  وممارساتبواسطة استخدام إجراءاتتبادل املعلومات   )أ(
  : على الزئبق، مبا يف ذلك وحبسب املالءمةةرقاباجلديد منها، بشأن تبادل املعلومات املتصلة بال

  حتديد حلقات الوصل الوطنية؛  ‘١’
  ؛تبادل معلوماتآلية   ‘٢’

إزكاء الوعي العام باستخدام إجراءات وممارسات وآليات قائمة أو إنشاء اجلديد   )ب(
  منها؛

  :تنفيذ استراتيجيات تكون  )ج(
  ون اإلقليمية؛قد وضعت ونفذت على الصعد الوطنية واإلقليمية ود  ‘١’
  ؛متوفرة للجمهور   ‘٢’
  يتم استعراضها واستيفائها بشكل دوري؛  ‘٣’

  :الرصد واإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذلك  )د(
  الرصد الذايت لتنفيذ االستراتيجيات؛  ‘١’
  اإلبالغ عن التنفيذ؛  ‘٢’

ا مبرحلة االعتراف باالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا  )ه(
 خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي ة مع مراعا الكافيةلموارد املالية واملساعدة التقنيةانتقال ل

  :وبناء القدرات
ودعم مالئمة بيئياً  ومساعدة تقنية جديدة وإضافية اليت توفر موارد مالية  ‘١’

يت متر  البلدان النامية والبلدان الراتوتدعيم قد بناء من أجلتكنولوجي 
 الختاذ اإلجراءات املالئمة بيئياً واملنسجمة مع اقتصاداا مبرحلة انتقال

  ؛الفقراستراتيجياا للحد من 
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تستخدم مرافق وعمليات جديدة أو قائمة لتسهيل توفري املوارد واملساعدات،   ‘٢’
من خالل برنامج شراكة الزئبق التابع على سبيل املثال مبا يف ذلك ما يتم 

  ؛ األمم املتحدة للبيئةلربنامج
  اليت يتم استعراضها دورياً بشأن فعاليتها؛  ‘٣’

  :تقييم الفعالية واستعراض االلتزامات، مبا يف ذلك  )و(
  تقييم دوري لفعالية إطار الزئبق يف إجناز أهدافه؛  ‘١’
البت فيما إن كانت اإلجراءات وااللتزامات املتخذة مبوجب اإلطار كافية أو   ‘٢’

  .تنقيححتتاج إىل 

  توجيه السياسات والشؤون اإلدارية  - دال
تتصل العناصر الواردة يف هذا الفرع بتوجيه السياسات العامة واإلشراف على اإلطار وشؤونه   - ١٣

والدعم اإلداري  يات توجيه السياسات العامة أو اإلشرافلم عومن املمكن أن يشمل ذلك. اإلدارية
يز التعاون والتنسيق مع اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، وينبغي أن تتضمن االعتراف بضرورة تعز

  .ومع املنظمات الدولية واهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املختصة
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  املرفق الثاين
  )١(بيانات املواقف الوطنية واإلقليمية

  تحديات العاملية اليت ميثلها الزئبقامل للتصدي للقانوين شإطار بالنسبة إىل آراء املنطقة األفريقية   - أوالً

  معلومات أساسية  -ألف 
إن األخطار اليت يشكلها الزئبق من خالل مناولته وانبعاثاته يف البيئة أشد بالنسبة إىل سكان   - ١

. القارة األفريقية الذين ال تتاح هلم فرصة تذكر لتجنب أخطار التعرض أو حلماية أنفسهم منها
ن األفريقيني بصورة عامة، يكونون، بسبب ضعف التعليم واالفتقار إىل وباإلضافة إىل ذلك، فإ

املعلومات غري مدركني لألخطار احلالية وال يكون أمامهم سبيل للحصول على العناية الطبية اآلنية 
ويفاقم هذه احلالة النمو السكاين السريع الذي له آثار على االحتياجات من البىن التحتية . والصحيحة

  .رةيف القا
والتأثريات االقتصادية واالجتماعية احملتملة والتكاليف البيئية املترتبة على التلوث بالزئبق من   - ٢

وعالوة على . جراء استعماله وإساءة استعماله كبرية وتتحملها اتمعات الفقرية بصورة غري متناسبة
أنشطة مثل التعدين بواسطة ذلك، ثبت أن اتمعات األفريقية املعرضة للتلوث بالزئبق عن طريق 

، تعاين من آثار صحية معاكسة، مثل الضرر  القلوي-احلرفيني والتعدين ضيق النطاق، ومصانع الكلور 
ومنظمة األمم /منظمة الصحة العاملية(الذي يصيب األعصاب واخنفاض اخلصوبة وأمراض القلب 

  ).املتحدة للتنمية الصناعية
اليت تكون دون املستوى أو قرب اية دورة حياا مصدر وتشكل الصادرات من املنتجات   - ٣

على الزئبق تولد بكميات متزايدة احملتوية نفايات لل فإن ،وباإلضافة إىل ذلك. قلق رئيسي ألفريقيا
الضخامة، وبينما القوانني البيئية تزداد تشدداً يف البلدان الصناعية، متيل الصناعات املنتجة للزئبق واملولدة 

التخلص من ألوجه استخدام الزئبق و‘‘ الدرب ذات املقاومة األقل’’البحث الالئق عن للنفايات إىل 
وهذا البحث قد حدا بالصناعات وحبكومات الدول املتقدمة النمو والصناعية إىل . النفايات املرتبطة به

ألفريقية الواقعة التركيز على تصدير الزئبق ومنتجات الزئبق ونفاياته إىل البلدان النامية، وخاصة البلدان ا
وليس . وهذا االجتاه يضاعف من مشاكل أفريقيا فيما يتعلق بإدارة الزئبق. جنويب الصحراء الكربى

  أمانة اتفاقية(لدى أفريقيا أيضاً قدرات تقنية وتكنولوجية ومؤسسية إلدارة الزئبق على حنو سليم بيئياً 
  ).٢٠٠٤بازل، 

  التحديات  -باء 
 إلدارة املواد الكيميائية عن كامل دورة حياا وإىل تكامل هذه اإلدارة، االفتقار إىل القدرات  - ٤

يسفر عن استراتيجيات إمنائية ذات مستوى ضعيف من االستدامة وعن حاالت تآزر ضعيفة مع 

                                                   
 .تدرج البيانات الوطنية واإلقليمية بصورا املقدمة من البلدان ومل حترر رمسياً  )١(
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وتشمل القيود، حمدودية املوارد . قطاعات ذات أولوية مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة
ختاذ إجراءات مالئمة يف اإلدارة الفعالة للمواد الكيميائية، وتيسري يام احلكومات باوالطاقات لكفالة ق

صالحات التنظيمية الالزمة، واإلنفاذ الفعال للتشريعات، ورصد استخدام الزئبق واملنتجات اليت إلا
  .حتتوي على الزئبق

القيود املفروضة على زدياد استخدام وإنتاج املواد الكيميائية عاملياً، سوف تزداد اومع   - ٥
املؤسسات األفريقية إلدارة املواد الكيميائية، وهي تعاين بالفعل من حمدودية املوارد والطاقات، ويزداد 

ويتطلب األمر وضع تدابري ونظم، مثل الصكوك امللزمة قانوناً، تتناول الزئبق . العبء الواقع عليها
من سهولة تعرض البشر هلا، ويف الوقت ذاته، دراسة خلفض التعرض للتأثريات السلبية للزئبق ولإلقالل 

تعددة املالفجوات اهلامة يف تكامل السياسات ويف التنسيق املؤسسي املتصل بتنفيذ االتفاقات البيئية 
  .على األصعدة اإلقليمي والوطين واحمللي ذات الصلة باملواد الكيميائية األطراف

إنفاذ التشريعات، ومجع املعلومات ونشرها، زيادة القدرات لوضع و/ويتطلب األمر بناء  - ٦
وخطط االستجابة يف حاالت الطوارئ، ووضع سياسة إلدارة املخاطر، والتنفيذ واإلنفاذ، وإصالح 

  .املواقع امللوثة، ومعاجلة األشخاص املصابني بالتسمم وتنفيذ برامج تثقيفية فعالة

  التربير  -جيم 
 للحاجة إىل صك ملزم قانوناً ملواجهة التحدي العاملي تدرك املنطقة األفريقية عند دراستها  - ٧

وسوف يوفر الصك . الذي يشكله الزئبق، أن الزئبق مادة ملوثة عاملية ذات آثار صحية وبيئية خطرة
 لكل األولويات العاملية ويتناول احلاجات واحلاالت اخلاصة للبلدان النامية، كافيةامللزم قانوناً التدابري ال

  :تالحظ ما يليولذلك فإا 
هناك حاجة إىل صك شامل ملزم قانوناً للتصدي لكامل دورة حياة الزئبق جبميع أشكاله،  •

مبا يف ذلك احلاجة إىل إجراءات والتزامات طويلة األجل يف جمال السيطرة العاملية على 
 .الزئبق مع صالحيات والتزامات على املستويات السياسية

ت، أكثر عدالة ويوفر ظروفاً متكافئة جلميع البلدان فيما إن ما يكون ملزماً من االلتزاما •
يتعلق بااللتزامات اليت يتم الوفاء ا واملساعدة اليت تقدم، مع إيالء االعتبار ملبدأ 

 .املسؤوليات املشتركة واملتفاوتة
 .إن التجارة العاملية بالزئبق ال ميكن أن تنظم إال يف إطار ملزم من الناحية القانونية •
 تدابري بيئية متعلقة بالتجارة يف إطار اتفاق بيئي متعدد األطراف بشأن الزئبق من وضع •

شأنه أن يسمح لألطراف بوضع قوانني وطنية للتجارة تزيل الشواغل العاملية بشأن الزئبق 
  .أو محائية/دون أن تعترب متييزية و

ومن شأن . لزم قانوناًيتم تيسري سبل الوصول إىل اآلليات الدولية املالية بواسطة اتفاق م •
زيادة فرص توفري موارد مالية إضافية وجديدة أن ميكن البلدان من خفض مصادر الزئبق 
بصورة فعالة دون التأثري على التجارة أو على أهداف احلد من الفقر أو األهداف اإلمنائية 

  .وأنسب طريقة سليمة لتعزيز املساعدة التقنية هو عرب إطار قانوين. األخرى
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فهي قد توفر مسامهة . تعد الشراكات بديالً مستداماً كافياً لاللتزامات الدولية امللزمةال  •
  .مؤقتة تكميلية هامة حنو مكافحة الزئبق

توفر الصكوك امللزمة قانوناً اخليار األفضل للبلدان املتقدمة والنامية لوضع خمتلف اجلداول  •
يضاً إمكانية إضافة معادن مسية أخرى وتوفر الصكوك امللزمة قانوناً أ. الزمنية لالمتثال

  .مستقبالً مثال ذلك الرصاص والكادميوم
وهي تكفل أال يكون التنفيذ معزوالً ومؤقتاً وإمنا شامالً وعاملياً، باإلضافة إىل ذلك فهي  •

  .تقيد مجيع األطراف يف األجل البعيد بطريقة متوازنة
ضمني الزئبق يف أولوياا الوطنية حتظى احلكومات اليت تتخذ مثل هذا اإلطار بالدعم لت •

  .واإلقليمية ويف اختاذ خطوات لتنفيذ هذه اإلجراءات

  اتفاقية قائمة بذاا للزئبق  -دال 
يؤيد املوقف األفريقي إنشاء اتفاقية قائمة بذاا تتضمن عناصر تتصل بالتوجيه الشامل   - ٨

‘‘ الصارمة’’طار خليطاً من االلتزامات ويتضمن اإل. للسياسات واإلشراف واإلدارة داخل إطار قانوين
اليت من شأا جمتمعة أن تتصدى لكامل نطاق مشكلة الزئبق العاملية ) التقديرية(‘‘ املرنة’’و) اإللزامية(

 :على النحو املبني أدناه

  التعبري عن االلتزام السياسي  )أ(  العناصر اليت تشكل إطار املسألة  - ألف
  مبادئ اإلطار ونطاقه   )ب(
  اهلدف  )ج(

اإلجراءات احملددة للتصدي للتحديات  -  باء
  اليت يشكلها الزئبق

  خفض عرض الزئبق  )أ(
  لى الزئبق يف املنتجات والعملياتخفض الطلب ع  )ب(
  د من التجارة الدولية يف الزئبقاحل  )ج(
يف الغالف اجلوي أو القضاء خفض انبعاثات الزئبق   )د(

  عليها
يف النفايات احملتوية على  ئياًبيحتقيق اإلدارة السليمة   )ه(

  الزئبق
  بيئياً لتخزين الزئبقإجياد احللول السليمة   )و(
  إصالح املواقع امللوثة القائمة  )ز(
  زيادة املعرفة  )ح(

  تبادل املعلومات وتوعية اجلمهور  )أ(  الترتيبات املتصلة بالتنفيذ  - جيم
  استراتيجيات التنفيذ  )ب(
  الستعراضاالرصد وتقدمي التقارير و  )ج(
  وارد املالية واملساعدة التقنيةامل  )د(
  تقييم الفعالية واستعراض االلتزامات  )ه(

  اإلرشاد السياسايت أو عملية اإلشراف  )أ(  اإلرشاد السياسايت واإلدارة  - دال
  اخلدمات اإلدارية  )ب(
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وى ملستئبق على ازك حمتمل لتنظيم الموقف جمموعة بلدان وسط وشرق أوروبا بشأن ص  - ثانياً
  العاملي

قة وسط وشرق أوروبا احلاضرة يف املشاورات اإلقليمية، اليت عقدت يف ناقشت بلدان منط  - ٩
 الزئبق راقبة الذي يبدو أكثر فعالية ملك نوع الص،)رومانيا( يف خبارست، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١١يوم 

  إقليمياًظر فيها بوصفها موقفاًعلى الصعد العاملية واإلقليمية والوطنية، وقامت بوضع هذه الوثيقة للن
، أكتوبر/ تشرين األول١٠-٦نريويب، (للفريق العامل املفتوح العضوية لكي تعرض على الدورة الثانية 

ة وسط وشرقي أوروبا البيان الذي أدلت قط يف منوتؤيد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب). ٢٠٠٨
  . كامالًبه الرئاسة الفرنسية تأييداً

ى بلدان وسط وشرق أوروبا أن هناك أدلة علمية على أن الزئبق ومركباته هي ملوثات وتر  - ١٠
هلا و، وأا تتراكم يف السلسلة الغذائية، ال تتحلل يف البيئةتثري القلق على نطاق العامل، وأا تبقى ثابتة 

 مثل  ضعفاً، وعلى وجه اخلصوص اموعات السكانية األكثرعلى الصحة البشريةآثار ضارة كبرية 
  .احلوامل واموعات األحيائية، واألطفال
وتشمل املشاكل اليت عاشتها املنطقة على وجه التحديد جوانب كثرية منها حاالت التلوث   - ١١

بالزئبق أو االنسكابات، واملمارسات غري السليمة يف إدارة الزئبق، والعمليات الصناعية اجلارية أو اليت 
إطالقات للزئبق واستخدام أدوات طبية وغريها من املنتجات األخرى احملتوية أوقفت واليت تنتج عنها 

  .على الزئبق
ف ، من األطرا املشكلة، وسعت بعض هذه البلدانهاختذت بلدان املنطقة خطوات ملعاجلة هذ  - ١٢
ذا ، ألن تستخدم هنقل امللوثات اجلوية البعيد املدىالتابع لربوتوكول توكول املعادن الثقيلة ويف بر

غري أن هذه البلدان ترى أن هذا الربوتوكول وحده  ليس احلل . الربوتوكول يف معاجلة هذه املشكلة
النهائي ملشكلة الزئبق، والبد من اختاذ إجراءات  على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية للحيلولة 

 وسط وشرق أوروبا على خيار وهلذا فقد اتفقت بلدان. دون وقوع آثار سلبية  بسبب الزئبق ومركباته
  . ملعاجلة الزئبقصل ملزم قانونياً

ها من االتفاقيات اتفاقيات استكهومل، وروتردام، وبازل وغري(وعلى ضوء التجارب السابقة   - ١٣
، ومع التسليم بأمهية  مسامهات النهوج الطوعية، من املنتظر أن يوفر الصك امللزم )والربوتوكوالت

  .يل األجل للقضاء على خطر الزئبق وطو فعاالً حالًقانونياً
لألولويات  يف التصدي الصكوك امللزمة قانونياًووبناء على حتليل فعالية الصكوك الطوعية   - ١٤

 ، فإننا نعترب الصك امللزم قانونيا٢٤/٣ًالعاملية السبعة بشأن الزئبق اليت حددها مقرر جملس اإلدارة 
وتعتقد بلدان منطقة وسط . ق مقارنة باخليارات األخرىسيكون أكثر فعالية يف  القضاء على خطر الزئب

وشرق أوروبا أنه ال بد ألي اتفاق يقترح ملعاجلة املشاكل احملددة يف املنطقة، من أن يتضمن اخلصائص 
  :التالية

نطاق واسع يشمل مجيع األنشطة البشرية اليت تؤدي إىل إطالق الزئبق ويتناول دورة  •
  ؛احلياة الكاملة للزئبق
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تطوير   ملسألة املنتجات احملتوية على الزئبق، مبا فيها املعدات الطبية، وخصوصاًيتصدى •
  ؛البدائل املناسبة والترويج هلا

  ؛توفري أدوات ملعاجلة املواقع امللوثة بطريقة فعالة •
 إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك التخزين السليم حلول سليمة بيئياًتوفري  •

  ؛بيئياً
لتمكني البلدان النامية والبلدان اليت متر وارد مالية جديدة وإضافية كافية إجياد م •

ا يف ذلك آليات لنقل من التحكم بفعالية يف مصادر الزئبق، مباقتصاداا مبرحلة انتقال 
  ؛التكنولوجيا

تشجع استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف املصانع القائمة اليت  •
  ؛دم الزئبق أو ينبعث منها الزئبقتستخ

  ؛زيادة اقتسام املعارف يف ااالت  املتصلة بالزئبق •
  .أحكام تسمح بتوسيع نطاق الصك ليشمل مواد أخرى تثري شواغل على نطاق العامل •

  :وسيكون الصك امللزم قانونيا أكثر فعالية لألسباب التالية
كن أن يكون مبثابة إطار شامل يساعد يف إجياد حل طويل األجل حلل مسألة الزئبق ومي •

  ؛للتعاون الطوعي يف هذا اال
تشارك بلدان كثرية يف مشاريع شراكة (يتيح اال  ملشاركة البلدان على نطاق العامل  •

مواد " اتفاقيات تتناول تنفذ حالياًعلى أساس طوعي وهناك أكثر من مائة من البلدان 
  ؛"كيميائية

تتخذ قرارات (ىل اتفاق والتزام على مستوى رفيع الحتمال التوصل إيفتح الفرصة  •
 على املستويني الدويل والوطين  على مستوى رفيع للغاية مما تنفيذ الصك امللزم قانونياً

  ؛) للدعم السياسي للتنفيذيشكل  ضماناً
يف بلدان ذ تدابري تقليل األخطار يتنف (ذعملية التنفيآللية مالية دائمة لدعم يهيئ الفرصة  •

  ؛)والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يعتمد على الدعم املايل وشرق أوروبا وسط
  ؛وأفضل املمارسات البيئية/ييسر نقل أفضل التقنيات املتاحة •
يشجع على تطوير تشريعات وطنية  وتطبيق صكوك تنظيمية جديدة على املستويات  •

  الوطنية؛
  كة  يف تنفيذ العملية؛يتيح ملختلف أصحاب املصلحة الفرص  للمشار •
   للقضاء على اخلطر؛ زمنياًحيدد إطاراً •
يوفر الفرصة لتحقيق ختفيض كبري يف استعمال الزئبق يف املنتجات والتجارة، مبا يف /يتيح •

  ذلك االجتار غري املشروع يف الزئبق على املستوى العاملي؛
  .يةميكن أن يقلل بفعالية من االنبعاثات النامجة من العمليات الصناع •
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  اخليارات احملتملة للصكوك امللزمة قانونياً  - ألف
  )٢(تفضل هذه املنطقة  اختاذ صك ملزم قانونياً  - ١٥

  اتفاقية قائمة بذاا

  :املزايا
  ؛٢٠٠٩ القرار جملس اإلدارة يف عام ذميكن أن يتخ •
  بشأن مجيع األولويات العاملية؛هناك احتمال لوضع تدابري  •
   جديد أو استعمال صكوك مالية قائمة؛احتماالن إما لتنفيذ صك مايل •
مواد ثابتة ومتراكمة إدخال معادن ثقيلة أخرى، و(ع نطاقه إىل مدى أكرب ياحتمال توس •

  ؛) وغري عضوية ومسيةأحيائياً
  .حكومات أكثر يف  عملية املفاوضات، مما ينتج عنه دراسة أوسع للمسائلقد تنخرط  •
  :املساوئ

  ؛) إنشاؤه  بالتآزر مع اتفاقيات كيميائية أخريميكن(جديد هيكل أساسي قد يتطلب  •
  .قد يتطلب آلية مالية جديدة •

  بروتوكول التفاقية استكهومل

  :املزايا
  .اقع  وله هيكله  األساسي الضرورييقوم على أساس صك مطبق على أرض الو •
  .املساوئ

على قرارات جملس ليس توقيت املفاوضات يتوقف على  قرارات مؤمتر األطراف و •
  ؛برنامج األمم املتحدة للبيئةإدارة 

  ؛تخذ بتوافق اآلراءتقرارات مؤمتر األطراف بشأن إقرار املفاوضات جيب أن  •
  ؛خلواص امللوثات العضوية الثابتةقد حيصر النطاق يف  املواد اليت هلا خواص مشاة  •
  . يف كليتهاإلطار القانوين ليس واضحاً •

                                                   
فيما اآلراء  بعضحول الشكل املفضل، ولذا قررت املنطقة مجع مل يتم التوصل يف املناقشة اإلقليمية إىل نتيجة   )٢(

 .اجلاري حبثهما حالياً شكلي الصكني امللزمني قانونياًبيتعلق 
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اهليكل احملتمل التفاق  اقاً بيئياً متعدد األطراف بشأن الزئبق؟ملاذا خنتار اتف: االحتاد األورويب  -ثالثاً 
  بيئي متعدد األطراف بشأن الزئبق

العاملية تقدم هذه الورقة اقتراح االحتاد األورويب بشأن استعراض وتقييم خيارات املكافحة   - ١٦
 الدورة املقبلة الفعالة للزئبق، واملسامهة يف وضع توصيات واضحة كمدخل من أجل صنع القرارات يف

  .برنامج األمم املتحدة للبيئةلس إدارة 
ويطرح ما يلي ذكره ميزات إجياد سلطة قانونية لألعمال املنسقة دولياً بشأن الزئبق، ويقترح   - ١٧

ويتمثل اهلدف الشامل لذلك يف محاية صحة البشر والبيئة . هيكالً حمتمالً التفاق بيئي متعدد األطراف
ق ومركباته بواسطة تدنية إطالقات الزئبق االصطناعية يف اهلواء واملاء واألرض، والقضاء من إطالق الزئب

  .عليها عاملياً يف اية األمر، إن أمكن ذلك عملياً

   متعدد األطراف بشأن الزئبق؟اً بيئياًتار اتفاقملاذا خن
ق، فإنه يدعو إىل وضع بعد أن قام االحتاد األورويب بتحليل خمتلف اخليارات بشكل شامل ودقي  - ١٨

  :اتفاق بيئي متعدد األطراف بشأن الزئبق ألن مبقدور مثل هذا االتفاق أن
) د وغري املتعمدماملتع( حياة الزئبق، من اإلنتاج يغطي مبرونة مجيع مراحل دورة •

ولذلك، فإن االتفاق البيئي املتعدد . واستخداماته إىل اإلطالقات واملخزونات والنفايات
 يف الطلب على الصعيد العاملي، حيث تتزايد كبرين أن يسفر عن ختفيض األطراف ميك
 أسعار الزئبق؛

ميكن البلدان من تنفيذ تدابري متصلة بالتجارة للحد من انبعاثات الزئبق بطريقة متعددة  •
األطراف ومتفق عليها بشفافية وغري متييزية، امتثاالً للمادة العشرين من اتفاقية الغات 

 الصلة األخرى؛ذات التجارة العاملية وقواعد منظمة 

يوفر جاً دولياً متسقاً حيث أن الزئبق، مثله يف ذلك مثل امللوثات العضوية الثابتة، مادة  •
 ثابتة ومتراكمة عضوياً ومسية إيكولوجياً وبشرياً، وهلا خواص انتقال بعيد املدى؛

العابرة احلدود تستند إىل توافق ينص على عملية توجيهية ملزمة عاملياً إزاء املشاكل البيئية  •
آراء مجيع البلدان وتتفق مع القانون الدويل، ومن مث ختلق سلطة تشريعية على األجل 

 الطويل بطريقة متوازنة إىل جانب الرصد العاملي واالمتثال الفعال؛

يوجد جماالً للمنافسة الرتيهة جلميع أصحاب املصلحة ومن مث ينشئ حوافز للتنمية  •
وال ميكن جلميع الشركاء، .  وتطبيق تكنولوجيات وبدائل للزئبق صديقة للبيئةاملستدامة

وعلى وجه اخلصوص القطاع اخلاص، أن تعتمد على طلب مستقر وطويل األجل على 
 تلك التطورات إال من خالل إطار قانوين متفق عليه بصورة عاملية؛

بق يف أولوياا الوطنية واختاذ يدعم قيام احلكومات اليت تتبع مثل هذا اإلطار بإدراج الزئ •
ومن مث فإن اتفاقاً بيئياً متعدد األطراف يكفل . إجراءات أخرى للوفاء بالتزامات اإلطار
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مشاركة واسعة أيضاً من قبل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، إىل 
 التحكم يف مشكلة الزئبق جانب وضع حوافز للملكية وبناء القدرات، ومن مث يساعد يف

 عاملياً؛

يعزز التعاون والتنسيق فيما بني اتفاق بيئي متعدد األطراف بشأن الزئبق وج اإلدارة  •
الدولية األخرى للمواد الكيميائية، مستفيداً من أي نواتج ائية للعملية اليت جيري القيام 

 هومل؛ا يف الوقت الراهن مبوجب اتفاقيات بازل وروتردام واستك

 حيظر بفعالية أي استخدام غري مستصوب للزئبق؛ •

يشجع على التزام مايل طويل األمد من قبل اجلهات املاحنة للحد من انبعاثات الزئبق على  •
وبالنظر إىل ندرة املوارد املالية، فإن االستعداد لتقدمي دعم مايل للبلدان . صعيد عاملي

لة انتقال املؤهلة لن يتوقف على السياسات اليومية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرح
 .من جانب احلكومات املاحنة

وفيما نسلم مبا أسفرت عنه الشراكات الطوعية وغريها من املبادرات الطوعية من نواتج   - ١٩
جيدة، فإن اخلربة أظهرت أن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف تعترب أدوات مالئمة لتغطية املسائل 

ويلة األجل اليت يتعني معاجلتها بطرق متعددة لكفالة التنفيذ الناجح الذي يشمل الكثري من الط
احلكومات ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري 

  .احلكومية، وغريها من أصحاب املصلحة

  زئبقاهليكل احملتمل التفاق بيئي متعدد األطراف بشأن ال
ويود االحتاد األورويب أن يعرب، بدون استباق ملا قد يسفر عنه مواصلة النظر يف املضمون   - ٢٠

  الذي يستند إىل(ه للهيكل التايل التفصيلي لالتفاق البيئي املتعدد األطراف بشأن الزئبق، عن تأييد
  ).٢/٤ من الوثيقة ١٠ الفقرة
ستويات خمتلفة من التزامات األطراف ذا قد حيتوي اتفاق بيئي متعدد األطراف على م  - ٢١

فقد تكون هناك تدابري . االتفاق فيما يتعلق باألعمال احملددة ملعاجلة التحديات العاملية اليت خيلقها الزئبق
، حمددة على صعيد عاملي، وتدابري استنسابية تعطي ..") تعمل األطراف على"مثالً، (إلزامية متفق عليها 

تعمل، بقدر "، .." تعمل جاهدة على"مثالً، (تنفيذها على الصعيد الوطين الدول حرية حركة يف 
لكي تأخذ يف االعتبار ..")  جيوز أن"، مثالً(، وتدابري طوعية )، إىل آخره"ينبغي"، "اإلمكان

  .باالهتمامات واألحوال اخلاصة لألطراف
 تعزز من التعاون وأخرياً، سيتم إعداد اتفاق بيئي متعدد األطراف بشأن الزئبق بطريقة  - ٢٢

والتنسيق فيما بني األمانة والصكوك القائمة يف جمال املواد الكيميائية والنفايات، استناداً إىل أي ناتج 
  .ائي للعملية اليت جيري القيام ا يف الوقت الراهن مبوجب اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل
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العناصر اليت تشكل إطار   -ألف

  املسألة
   عن االلتزام السياسي التعبري  -١
  مبادئ اإلطار ونطاقه   -٢
محاية صحة البشر والبيئة من إطالق : "اهلدف  -٣

الزئبق ومركباته بواسطة تدنية إطالقات الزئبق 
االصطناعية يف اهلواء واملاء واألرض، والقضاء 

 يف اية األمر، إن أمكن ذلك عليها عاملياً
  ."عملياً

صدي اإلجراءات احملددة للت  - باء
  للتحديات اليت يشكلها الزئبق

  خفض عرض الزئبق   -١
  ياتخفض الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمل  -٢
  احلد من التجارة الدولية يف الزئبق   -٣
خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي أو القضاء   -٤

  عليها 
 يف النفايات احملتوية على بيئياًحتقيق اإلدارة السليمة   -٥

  الزئبق 
   لتخزين الزئبق بيئياًإجياد احللول السليمة   -٦
  إصالح املواقع امللوثة القائمة  -٧
  زيادة املعرفة  -٨

  تبادل املعلومات وتوعية اجلمهور   -١  الترتيبات املتصلة بالتنفيذ  -جيم
  استراتيجيات التنفيذ   -٢
  الرصد وتقدمي التقارير واالستعراض   -٣
  تقنية املوارد املالية واملساعدة ال  -٤
  تقييم الفعالية واستعراض االلتزامات  -٥

  اإلرشاد السياسايت أو عملية اإلشراف  -١  اإلرشاد السياسايت واإلدارة  - دال
  اخلدمات اإلدارية  -٢

جامايكا، جزر القمر، اجلمهورية الدومينيكية، سانت فنسنت وجزر غرينادين،  توفالو،  - رابعاً
  ايت، مدغشقر، موريشيوس وهاييتسانت لوسيا، سورينام، سيشيل، كرييب

مبناسبة انعقاد االجتماع الثاين للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق يف   - ٢٣
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦نريويب، بكينيا، يف الفترة من 

مع الدويل قلقه إزاء حنن، الدول اجلُزرية الصغرية النامية واالقتصادات الصغرية، نشاطر ات  - ٢٤
  .سالمة البيئةب اتمعات الضعيفة، وخص يفألوباصحة البشر، باآلثار الضارة النامجة عن الزئبق 
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إذ نسلّم بأنّ الوضع العاملي فيما يتعلّق بالزئبق ال ميكن التصدي له بفعالية إالّ من خالل   - ٢٥
  .قليمية واإلقليمية والدوليةمواجهته على كافة املستويات احمللية والوطنية ودون اإل

 بأمهية الدور الذي يقوم به مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومات وإذ نسلّم أيضاً  - ٢٦
، يف التصدي  الدوليةوالقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية والدوائر األكادميية واملنظمات احلكومية

ا الصدد ضرورة أن يتعاون أصحاب املصلحة كلّهم من بفعالية للوضع فيما يتعلق بالزئبق، ونؤيد يف هذ
  .أجل تيسري األخذ بنهج متكامل ومنسق يف معاجلة الزئبق

نرحب بوضع عناصر الشراكة العاملية بشأن الزئبق بصيغتها الواردة يف الوثيقة   - ٢٧
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/8.  

رة واإلجراءات املتخذة على املستوى العاملي نلتزم مبواصلة املشاركة بنشاط يف املناقشات الدائو  - ٢٨
  .للحالة العاملية املتعلقة بالزئبق ج فعال يف التصدي وضعمن أجل 

نربز التحديات والقيود واالحتياجات اخلاصة اليت تواجهها الدول اجلُزرية الصغرية النامية يف و  - ٢٩
برنامج عمل بربادوس لتحقيق التنمية املستدامة سبيل حتقيق التنمية املستدامة، وذلك حبسب ما جاء يف 

للدول اجلزرية الصغرية النامية ويف استراتيجية موريشيوس بشأن مواصلة تنفيذ خطة حتقيق التنمية 
  .املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

ة نالحظ بقلق بالغ احتمال حدوث تلوث بالزئبق لغذاء سكان العديد من الدول اجلزريو  - ٣٠
الصغرية النامية ومن االقتصادات الصغرية، وأساسه األمساك، ناجم عن مصادر التلوث احمللية والدولية 

  .البشرية املنشأ
 األثر االقتصادي السليب احملتمل الذي قد يلحقه التلوث بالزئبق بصناعة صيد نالحظ أيضاًو  - ٣١

ادات الصغرية اليت تعتمد على املتاجرة الدولية األمساك يف تلك الدول اجلزرية الصغرية النامية واالقتص
  .باملنتجات البحرية

نطلب مساعدة اتمع الدويل من أجل زيادة تعزيز ضوابط محاية حدودنا من أي توريد غري و  - ٣٢
لتدرجيي ا يطرأ نتيجة ألي برنامج للتخلّص أو املواد اليت حتتوي على الزئبق، قد/مرغوب فيه للزئبق و

  . بالزئبقللحالة العاملية فيما يتعلقأجل التصدي ينفَّذ من 
نسلّم بالتنوع االقتصادي داخل الدول اجلزرية الصغرية النامية واالقتصادات الصغرية و  - ٣٣

  .ومبختلف قدرات فرادى الدول على التصدي بفعالية للوضع فيما يتعلّق بالزئبق
ملعاجلة الزئبق جيب أن ينسق ويتعاون مع نسلم بأنّ أي ج يوضع على املستوى الدويل و  - ٣٤

ستكهومل وبروتوكول ااالتفاقيات القائمة بشأن املواد الكيميائية، أي اتفاقيات بازل وروتردام و
واملبادرات ذات الصلة لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة   بشأن الزئبقشراكة العامليةللمونتريال وكذلك 
  .ةاحلكومية الدوليالتابعة للمنظمات 
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ندعو إىل أن يتم إيالء اهتمام خاص للدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل مساعدا على و  - ٣٥
تقييم املخاطر وإدارا، وأن تراعى يف ذلك القيود املالزمة ذات الصلة بصغر حجم الرقعة األرضية 

  .وحمدودية القدرات التقنية واملالية والبشرية
الدول اجلزرية الصغرية النامية واالقتصادات الصغرية يف املناقشات ندعو إىل توسيع مشاركة و  - ٣٦

  .واإلجراءات املقبلة بشأن الزئبق على كافة املستويات
  :حنن، الدول اجلُزرية الصغرية النامية واالقتصادات الصغرية، ندعو إىل القيام مبا يليو  - ٣٧

 من إعالن ريو ٧يزه املبدأ تطبيق مبدأ املسؤولية املشتركة واملتفاوتة وفق ما جي  )أ(  
وكذلك مبادئ إعالن ريو األخرى، مبا يف ذلك النهج التحوطي ومبدأ تغرمي امللوث وحق اتمع احمللي 

  يف املعرفة عند تنفيذ األنشطة املتصلة بالزئبق؛
احلالة ، يف معاجلة املمدة املنتج مسؤوليةواعتماد مفاهيم مثل الوصاية على املنتجات و  )ب(  

  ؛الزئبقاملتعلقة ب مليةالعا
احملتوية مبا يف ذلك النفايات ية املتشاركة يف إدارة النفايات اخلطرة نقاملسؤولية التو  )ج(  
سلط الضوء على  نصوص،ويف هذا اخل.  ومركبات الزئبق واملنتجات احملتوية على الزئبقعلى الزئبق

زين السليم بيئياً لألجل املتوسط واألجل  الدول اجلزرية الصغرية النامية يف التخهالتحدي الذي تواجه
  ؛الطويل، وكذلك يف التخلص من الزئبق ونفايات الزئبق

  ؛نة بيئياً للمنتجات والعمليات احملتوية على الزئبقومأمواحلصول على بدائل ميسورة   )د(  
والشروع يف ترتيبات مالية وافية ومتاحة ومستدامة تكون مكرسة لألنشطة املتصلة   )ه(  

  الصندوق املتعدد األطراف املنشأ مبوجب بروتوكول مونتريال مثاالًيعتربويف هذا اخلصوص، . ئبقبالز
  ؛حيتذى

وبرامج لبناء القدرات للقطاعني العام واخلاص واملنظمات غري احلكومية والتنظيمات   )و(  
  ؛األهلية

أن وتطوير، وحيث يلزم، حتسني وتقوية آليات وشبكات التثقيف والتوعية بش  )ز(  
  .القضايا املتصلة بالزئبق

 ندرك احلاجة إىل ، الدول اجلزرية النامية الصغرية والبلدان ذات االقتصادات الصغرية،وحنن  - ٣٨
  .عمل عاجل ومركز ومنسق على املستوى الدويل ملعاجلة املسائل املتصلة بالزئبق

 الذي ٢٤/٣مم املتحدة للبيئة برنامج األويف رأينا أن األولويات املوجزة يف مقرر جملس إدارة   - ٣٩
  :شمل استجابته الشروع يفت

  ؛وضع أهداف وجداول زمنية للخفض  ‘١’  
  ؛تقييدات للمنتجات/ومعايري  ‘٢’  
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  ؛ ائية وجداول لإلزالة املرحليةومواعيد  ‘٣’  
  ؛واستراتيجيات للتنفيذ  ‘٤’  
زاً ومنسقاً ميكن أن  تستحق عمالً عاملياً مرك،وتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم  ‘٥’

  .ينجز على أفضل وجه من خالل صك ملزم قانونياً، ال من خالل ترتيبات طوعية
بتنفيذه للتصدي للحالة العاملية ولذلك، فإننا نوصي بوضع صك دويل مستقل ملزم قانونياً و  - ٤٠

لصك امللزم قانونياً  ونوصي أيضاً بأن تتبع، خالل املرحلة املؤقتة من التفاوض بشأن ا.لزئبقاملتعلقة با
وميكن لنتائج هذه . التدابري الطوعية، مبا يف ذلك الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف واملبادرات الوطنية
وينبغي أن يتضمن . التدابري أن تساعد يف تزويد املفاوضات بشأن وضع الصك امللزم قانونياً باملعلومات

  .ستوعب ملوثات شبيهة أخرى يف املستقبل، إذا لزم األمرالصك امللزم قانونياً أحكاماً ميكن أن ت
غري أنه ينبغي . انونياًقوحنن نسلّم بأنه ميكن إنشاء وتنفيذ ترتيبات شراكة مبوجب صك ملزم   - ٤١

  .لآلخرها ا إحداًداعم ،أن يكون الصك امللزم قانونياً وترتيبات الشراكة مبوجبه
  املتعلقة بالزئبقحالة العامليةللزم قانونياً للتصدي وحنن نسلّم أيضاً بأن وضع أي صك مل  - ٤٢

  . ومستمراً من مجيع أصحاب املصلحةكامالً دعماً وتنفيذه بنجاح سوف تتطلب

  اهليكل الربناجمي والتنظيمي بشأن الزئبق: اقتراح مقدم من الواليات املتحدة األمريكية  - خامساً

  صك طوعي استراتيجي شامل  -ألف 
يات املتحدة أن حيال إىل جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف اجتماعه يف تقترح الوال  - ٤٣
    اهليكل الربناجمي والتنظيمي بشأن الزئبق-، اإلطار الطوعي املوسع التايل ٢٠٠٩فرباير /شباط

 دولياً سريعاً فإذا اعتمد هذا اإلطار، أمكن البدء فوراً يف التنفيذ مما يتيح تعاوناً.  للنظر فيه-) اهليكل(
  .ومركزاً، وبناء القدرات، ومتويالً والتزامات ذات مغزى صوب حتقيق ختفيضات يف الزئبق

ومن شأن اهليكل أن يرسي نطاقاً للعمل وأن يطلب إىل شعبة الكيماويات يف برنامج األمم   - ٤٤
ة للتعاون واملساعدة وحيدد املشاركون جماالت األولوي. املتحدة للبيئة أن تعمل بوصفها أمانة اهليكل

الدوليني، مثل االنبعاثات، واالستخدام يف املنتجات والعمليات، واإلمدادات، مستخدمني مقرر جملس 
وميكن أيضاً حتديد جماالت إضافية تنطوي على ختفيضات حمتملة  . كأساس يستندون إليه٢٤/٣اإلدارة 

كما ميكن توجيه دعوة إىل األطراف . تيف الزئبق كمجاالت للمساعدة التقنية وتشارك أفضل املمارسا
  .يف اتفاقية روتردام للشروع يف عملية إخضاع الزئبق األويل إلجراءات املوافقة املسبقة عن علم

 أهداف خفض الزئبق  - ١

يضع اهليكل أهدافاً وأطراً زمنية عاملية خلفض الطلب على الزئبق وخفض انبعاثاته، على أسس   - ٤٥
على علم ا إىل املدى املالئم من خالل األهداف واملقاصد اليت جيري وضعها قطاعية حمتملة، ويكون 

عن طريق الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة أو أي جهود أخرى ذات 
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وميكن للحكومات أن حتدد إجراءات األولوية احمللية للمسامهة يف أهداف اخلفض . صلة باملوضوع
ة يف قطاعات حمددة، وبعد ذلك ميكن تنفيذ هذه اإلجراءات من خالل خطط وطنية، مع تقارير العاملي

  .مرحلية سنوية

  اخلطط الوطنية  - ٢
وميكن . يوافق املشاركون على وضع خطط وطنية تساهم يف األهداف العاملية خلفض الزئبق  - ٤٦

الوطنية وأن تعتمد مع إيالء االعتبار أن تحدد أفضل املمارسات أو التكنولوجيات املناظرة يف اخلطة 
وتقدم هذه اخلطط إىل األمانة، اليت جتري موافاا بصورة . الواجب للظروف الوطنية يف البلد املعني

  .منتظمة مبعلومات مستكملة عن اجلهود الرامية إىل تنفيذ اخلطط الوطنية

 صندوق الزئبق  - ٣

 مليون دوالر لكل من السنوات األربع ٢٠ مببلغ يوافق املشاركون على متويل سنوي يقدر  - ٤٧
وميكن أن يشمل املسامهون . األوىل، على أن يستعرض مقدار هذا التمويل بعد ذلك كل أربع سنوات

وميكن للبلد الذي يطلب املساعدة أن يقدم مشاريعه إىل . يف الصندوق االقتصادات الناشئة الرئيسية
 يف املائة ٥٠( املشاريع الدعم احلكومي احمللي العيين واملباشر وحتدد. صندوق الزئبق من أجل التنفيذ

وميكن أيضاً تقدمي املشاريع . يف املشروع، واخلطط املوضوعة للمحافظة على التقدم احملرز) على األقل
إىل الصندوق عن طريق مؤسسات دولية مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونيدو وبرنامج األمم 

منائي، والبنك الدويل، أو من خالل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق اليت سيعمل كل منها املتحدة اإل
  .بوصفه وكالة منفذة يف إطار الصندوق

   الس االستشاري االستراتيجي املعين بالزئبق-اهليئة اإلدارية   - ٤
ويكون هذا الس .  إداريةينشئ اهليكل جملساً استشارياً استراتيجياً معنياً بالزئبق بوصفه هيئة  - ٤٨

مفتوحاً لكل احلكومات املهتمة باملوضوع وجيتمع مرة كل سنتني يف وقت واحد مع املنتدى البيئي 
  .الوزاري العاملي، ويعتمد نظامه الداخلي اخلاص به بتوافق آراء احلكومات يف اجتماعه األول

 أن ينشئ هيئة فرعية مؤلفة على حنو ومن شأن الس االستشاري االستراتيجي املعين بالزئبق  - ٤٩
:  بلدان مستفيدة، جتتمع مرتني يف السنة وتناط ا املسؤوليات التالية١٠ بلدان متربعة و١٠متوازن من 

تقدمي املشورة على أساس منتظم للمجلس االستشاري؛ وإدارة صندوق اهليكل الربناجمي والتنظيمي 
ع املنفذة يف إطار الصندوق واستعراضها وإقرارها؛ وإنشاء بشأن الزئبق؛ ووضع مبادئ توجيهية للمشاري

أفرقة تقنية لتطوير أفضل املمارسات واستعراض اخلطط الوطنية وما حترزه من تقدم صوب حتقيق 
وجيري إطالع اهليئة الفرعية على عمل الشراكة العاملية وعمل الفريق االستشاري . أهداف اهليكل

  .الصلةللشراكة واملؤسسات األخرى ذات 
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مسامهة الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة والفريق االستشاري   - ٥
  للشراكة

سوف تعمل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفها الساعد   - ٥٠
وسوف تستمر املشاريع اجلارية . ادر األخرىاملنفذ لتطوير املشاريع املمولة من صندوق الزئبق ومن املص

وسوف يعترف بالدور . بالفعل أو املشمولة يف جمال خطط عمل مبوجب الشراكة العاملية بشأن الزئبق
استعراض التقدم احملرز حنو : اجلاري للفريق االستشاري للشراكة يف إدارة عمل الشراكة، مبا يف ذلك

لثبات يف تطبيق املبادئ التوجيهية للتشغيل؛ ويف التقرير عن األهداف وتنفيذ خطط العمل؛ وكفالة ا
  .األنشطة
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