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  لزئبقعين باملا املفتوح العضوية  املخصصالفريق العامل
  االجتماع األول

  ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦ - ١٢، بانكوك
  * األعمال املؤقت من جدول٤البند 

تعزيز التدابري الطوعية من أجل يارات اخلاستعراض وتقييم 
 والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

 دراسة بشأن خيارات من أجل الرقابة العاملية على الزئبق

واد  إدارة املاملعنون رابعاً ٢٤/٣أنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مقرره   - ١
فريقاً عامالً خمصصاً مفتوح العضوية للحكومات واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي "الكيميائية، 

رات من أجل تعزيز التدابري الطوعية والصكوك اوممثلي أصحاب املصلحة الستعراض وتقييم واخلي
  . ميثلها الزئبقوذلك ملواجهة التحديات العاملية اليت" القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

 املفتوح العضوية  املخصص رابعاً على أن يسترشد الفريق العامل٢٤/٣وينص املقرر   - ٢
  : التاليةباألولويات
  احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية؛  )أ("
  الزئبق؛إجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات   )ب(
احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات   )ج(
  اإلنتاجية؛
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احلد من املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك النظر يف إيقاف التعدين األويل   )د(
  للزئبق، مع مراعاة ترتيب أمهية املصادر؛

  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق؛  )ه(
، لعالج ]من املقرر[) د (٢٤التصدي، يف ضوء نتائج التحليل املشار إليه يف الفقرة   )و(

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

  تصادية االجتماعية؛والرصد البيئي واآلثار االق
ينص املقرر كذلك على أن يقوم الفريق العامل، بالنسبة لكل من األولويات املشار إليها و  - ٣

جدوى وفعالية النهج الطوعية "و؛ "نطاق تدابري واستراتيجيات االستجابة املتاحة"أعاله، بدراسة 
  ".ابري استراتيجيات االستجابةتكاليف ومنافع تد"و؛ "خيارات التنفيذ"و؛ "والنهج امللزمة قانوناً

وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على الفريق العامل، القيام أيضاً، بالنسبة لكل من تدابري   - ٤
القدرات واإلمكانيات املتوافرة يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان "واستراتيجيات االستجابة، بدراسة 

احلاجة إىل بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل "و" تقالالنامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة ان
  ".التكنولوجيات واملصادر املناسبة من التمويل

إىل املدير التنفيذي جتميع املعلومات ذات الصلة األخرى " رابعاً أيضاً ٢٤/٣يطلب املقرر و  - ٥
لذلك املقرر، وتيسرياً لعمل ووفقاً ". املتاحة لكي ينظر فيها الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية

دراسة بشأن اخليارات من أجل الرقابة العاملية على "الفريق العامل، أعد املدير التنفيذي تقريراً بعنوان 
  .ومل حترر املذكرة رمسياً من قبل األمانة. ، يرد يف املرفق هلذه املذكرة"الزئبق

  :قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف التايل  - ٦
أن ينظر يف التقرير الوارد يف املرفق هلذه املذكرة، وخباصة ما إذا كان يغطي بوجه   )أ(  

  كاٍف كل من اخليارات املتاحة فيما يتعلق بكل أولوية من األولويات؛
أن يقرر ما إذا كانت هناك معلومات إضافية مطلوبة عن أي من اخليارات ملواصلة   )ب(  
  دراستها؛
على أن تقدم يف موعد يتفق عليه أية معلومات إضافية مطلوبة أن يشجع احلكومات   )ج(  

  ملواصلة النظر يف اخليارات املعروضة يف التقرير املرفق؛
 على ، ما على أنه األنسب إلدارة جمال أولوية معنياً خياربدا مىت ماأن يوافق،   )د(  

  مواصلة تنفيذ ذلك اخليار احملدد؛
 إلجراء استعراضات أخرى أو تقضياءات إضافية إجرأي  األمانة باختاذأن يوصي   )ه(  

  .معلومات إضافية لينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاينتوفري 
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  تنفيذي ملخص

  مقدمة  - ١

، إنشاء فريق عامل خمصص مفتوح العضوية ‘رابعا ’٢٤/٣قرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئية، مبوجب مقَرره 
عزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة اليت ميكن الستعراض وتقييم اخليارات اخلاصة بت

ويوفر هذا التحليل معلومات إىل الفريق العامل . االعتماد عليها يف مواجهة مع التحديات العاملية اليت ميثلها الزئبق
  .املخصص مفتوح العضوية ملساعدته يف إجراء االستعراض والتقييم

 التحليل، بعد املقدمة، ثالثة أجزاء رئيسية، حيث يتضمن اجلزء الثاين معلومات واعتبارات عامة بشأن ويتضمن هذا
جدوى وفعالية النهج الطوعية والنهج املُلِزمة قانوناً يف مواجهة التحديات البيئية وحتديات التنمية املستدامة على املستوى 

ى الفريق العامل املخصص مفتوح العضوية تطبيقها يف احلكم على مدى ويتضمن هذا اجلزء املعايري اليت قد ير. العاملي
ويتضمن اجلزء الثالث، وهو اجلزء األساسي من التحليل، حتديد ومناقشة . جدوى وفعالية اخليارات الدولية اخلاصة بالزئبق

اليت ميكن األخذ ا لتعزيز اإلجراءات خيارات تنفيذ التدابري الطوعية احملسنة والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة 
اجلزء الرابع فيتضمن جمموعة من اجلداول اليت حتدد األهداف  أما. الدولية اليت تتخذ يف املدى الطويل بشأن الزئبق

ارة يف االستراتيجية وتدابري املواجهة املتاحة اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق األولويات العاملية السبعة اليت حددها جملس اإلد
  .‘رابعاً’ ٢٤/٣  مقَرره

  جدوى وفعالية النهج الطوعية والنهج املُلِزمة قانوناً  - ٢

قد يتأثر تفضيل التعامل مع مشكلة بيئية دولية معينة عن طريق ج طوعي أو ج ملِزم قانوناً   .اعتبارات عامة  ١-٢
تريد أن تضع قيوداً على خياراا يف حالة  ية ألا الوقد تفضل بعض الدول أحياناً النهج الطوع. بالكثري من االعتبارات

فقد تسمح االلتزامات السياسية الطوعية بالتوسع يف إجراء التجارب، والتكيف واملرونة .. التقيد بالتزامات ملزمة قانوناً
 التعهدات يف املعتاد عملية ألن تغيري االلتزامات السياسية أيسر من تغيري التعهدات املُلِزمة قانوناً حيث يتطلب تغيري هذه

وملا كان ذلك كذلك، استخِدمت جمموعة من النهج يف االتفاقات البيئية الدولية املُلِزمة لتوفري قدر من . تعديل رمسية
وقد ختشى الدول التقيد بتعهدات ملِزمة قانوناً إذا كانت درجة . املرونة يف ضوء تغري املعارف العلمية أو العوامل األخرى

ولدى التفاوض يف . معلومة مؤكدة أو غري  رة املخاطر اليت تواجهها، أو إذا كانت تكلفة التقيد ذه التعهدات غريخطو
  .صك يتصل بالسياسات، قد ترتع الدول إىل اختاذ مسلك استراتيجي يف املوازنة بني طموح االلتزام وإمكانية تنفيذه

إىل تنفيذ التعهدات املُلِزمة قانوناً والتقيد ا بدرجة أكرب مما حيدث يف ومثة عوامل عديدة جتعل من املرجح أن متيل الدول 
فعندما يربم اتمع الدويل صكاً ملزماً قانوناً ينطوي على التزامات ذات جدوى، يعد ذلك مبثابة . حالة التعهدات الطوعية

مشكلة خطرية كما أنه يعترب االلتزامات اليت ينص بيان واضح من اتمع الدويل بأنه يعترب املشكلة اليت يعاجلها هذا الصك 
كذلك . أما االلتزامات السياسية الطوعية فإا تنقل هذه الرسائل بدرجة أقل من الوضوح. عليها هذا الصك جديرة بالثقة

املرجح أن   من– قانوين  وبالتايل تصرفت بشكل غري  - ما قد أخلت بتعهد ملِزم قانوناً فإن تأثري أي زعم مؤداه أن دولة
كانت االلتزامات الدولية املُلِزمة قانوناً   وملا. ما قد أخلت بالتزام سياسية طوعي يكون أقوى من تأثري زعم مماثل بأن دولة

كذلك . خيتلف مبرور الوقت على خالف االلتزامات السياسية الطوعية فإن تنفيذ الدول هلا قد ال" القانون"تعد يف حكم 
ى التشريع اليت جتري على املستوى احمللي بالنسبة لصك دويل ملِزم قانوناً تزيد من احتمال أن تقوم فإن عملية التصديق عل
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وباملثل، فعلى املستوى الدويل، فإن املكانة الرفيعة اليت يتمتع ا الصك امللِزم قانوناً . الدولة بتنفيذ الصك والتقيد به
ن احتماالت مشاركة مجيع من يهمه األمر من البلدان، واملنظمات احلكومية واألعباء املعنوية املرتبطة به ميكن أن تزيد م

ومن ناحية أخرى فإن الصكوك . الدولية، ومنظمات اتمع املدين، والقطاع اخلاص يف إعداد هذا الصك أو احترامه
د ضرورياً يف العادة يف املُلِزمة قانوناً من األرجح أن توجد وأن تعزز وجود نوع من الدعم املؤسسي الدويل الذي يع

  .التعامل مع املشكالت البيئية الدولية
وتعد تكاليف التفاوض يف إبرام اتفاق متعدد األطراف ووضعه يف صورته النهائية دالة على مدى تعقيد القضايا املطروحة 

 أقل املوارد يف حالة وعموماً، يتطلب ذلك فترة أقل من الوقت وقدراً. للتفاوض ومدى دعم املفاوضات للمشاركة الشاملة
التفاوض يف اتفاق يقوم على قدر أعلى من اليقني فيما يتعلق مبصدر املخاطر وطبيعتها ومدى حدا ومدى احلاجة إىل 

وملا كانت التوقعات اخلاصة بالتنفيذ العام . به يتضمن آليات جديدة أو معقدة لتنفيذه أو التقيد  اإلجراءات الدولية، وال
.  به قد تكون أدىن يف النهج الطوعية، قد تكون تكاليف التنفيذ بالنسبة للبلدان كل على حدة أقل أيضاًلالتفاق والتقيد

من الناحية االقتصادية وحتد من " تكافؤ الفرص"بيد أن النهج املُلِزمة قانوناً قد تكون أكثر كفاءة من حيث أا تؤدي إىل 
ديد واالبتكار، وتعزز سرعة االنتقال إىل عمليات وتقنيات بديلة ، وتشجع التج"ركوب املوجة واالستفادة دون عناء"

وبغض النظر عما إذا كان االتفاق طوعياً أو ملِزماً قانوناً، ميكن أن ترتبط فعاليته ارتباطاً وثيقاً مبدى . على املستوى العاملي
  .يف تنفيذهتوافر املساعدات املالية والتقنية اليت ميكن أن حتصل عليها البلدان النامية 

حيدد التحليل املعايري اليت قد يرغب الفريق العامل املخصص مفتوح العضوية يف . معايري تقييم النهج الدولية  ٢-٢
  .استخدامها يف تقييم مدى جدوى وفعالية النهج املُلِزمة قانوناً اليت يناقشها اجلزء الثالث

 االعتبارات السياسية اليت تعكس الديناميكيات السياسية  األساسيفإن جدوى النهج الدولية حتددها . معايري اجلدوى
  :وهذه االعتبارات السياسية قد حتددها عوامل عديدة، مثل. الوطنية، واإلقليمية، والدولية

 حالة اإلملام باخلطر •
 احلاجة إىل اختاذ إجراء دويل •
 التكاليف •
 توافر تكنولوجيات بديلة لتقليل مستوى التلوث •
 الناحية القانونيةإمكانية التنفيذ من  •

واهلدف الذي حيدده مقَرر جملس . تقاس مدى فعالية أي نظام دويل مبدى جناحه يف حتقيق أهدافه. معايري الفعالية
ومن بني املعايري . هو احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان والبيئة من جراء التلوث بالزئبق‘ رابعاً’ ٢٤/٣ اإلدارة

  :يلي ريق العامل أن يأخذها يف االعتبار عند تقييم مدى الفعالية احملتملة للنظام مااليت قد يرغب الف
 مدى طموح االلتزامات •
 نطاق التغطية •
 وضوح االلتزامات ودقتها •
 مدى إمكانية حتقيق االلتزامات •
 مشاركة الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة •
 االمتثال •
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 الشفافية •
 الدعم املايل والتقين •
  الظروف املتغريةالتجاوب مع •
 .وحسن التوقيت •

  يارات اخلاصة بتنفيذ التدابري الطوعية املعززة والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمةاخل  - ٣

اجلزء الثالث، وهو اجلزء األساسي من التحليل، حيدد ويناقش اخليارات اخلاصة بتنفيذ النهج الطوعية والتدابري املُلِزمة قانوناً 
ويبدأ كل خيار حيدده التحليل بوصف . ميكن تطبيقها لتعزيز اإلجراءات الدولية طويلة األجل اخلاصة بالزئبقاليت 

ومعلومات عامة تشمل، حسب مقتضى احلال، السوابق وثيقة الصلة باملوضوع أو أمثلة مشاة من املمارسات الدولية، 
وتلي ذلك مناقشة قصرية .  اخلاصة باملواد والنفايات الكيميائيةوخصوصاً االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والتفامهات

وحيدد التحليل بعد ذلك بعض االعتبارات اخلاصة . حول كيفية تعامل هذا اخليار مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق
 قد تربط هذا اخليار باالتفاقات والنهج باملوارد املتصلة باخليار، مثل املساعدات التقنية واملالية للبلدان النامية، والعالقة اليت

. األخرى داخل جمموعة املواد والنفايات الكيميائية، واملوارد اليت قد تلزم لتطوير اخليار وإدارته على املستوى الدويل
أن ومن املهم أن يؤخذ يف االعتبار . وأخرياً، يتضمن كل خيار ملخصاً لبعض التدابري اليت قد يكون من الالزم اختاذها

القرار اخلاص بتحديد وتبين خيار معني يف إطار اتفاقية قائمة هو من شأن مؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية، وليس من 
  .شأن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

وكثري من . أخرىاعتماد أو تنفيذ الصكوك والنهج الطوعية واملُلِزمة قانوناً يف ترادف أو ترابط مع تدابري   يتم وكثرياً ما
اخليارات اليت يناقشها اجلزء الثالث تعاجل، يف حالة تنفيذها، أولويات عاملية خمتلفة فيما يتعلق بالزئبق، وجوانب خمتلفة من 

ينطوي خيار معني على  وبالتايل، فعندما ال. نفس األولويات، أو تعاجل نفس األولويات ولكن بدرجات خمتلفة من العمق
ة الشاملة لألولويات العاملية اخلاصة بالزئبق، قد يكون من الالزم أو من احملبذ النظر يف استكمال هذا اخليار إمكانية املعاجل

  .خبيار آخر أو أكثر
  يارات اخلاصة بتنفيذ التدابري الطوعية املعززةاخل  ١-٣

 اخلاصة باحلد من املخاطر املترتبة عامليةاليتضمن االلتزام بزيادة اجلهود للتصدي للتحديات ‘ رابعاً ’٢٤/٣ملا كان املقَرر 
على إطالقات الزئبق، يركز هذا اجلزء على اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية اليت ميكن اختاذها على املستوى العاملي، مع 

طة على االعتراف بأن تنفيذ هذه التدابري قد يكون على املستوى الدويل أو اإلقليمي أو احمللي، وقد يتضمن تنفيذ أنش
وفيما يتصل بالشراكات، يتحاشى التحليل وضع افتراضات مسبقة بشأن استنتاجات أو توصيات . أساس الشراكة

 اخلاصة بالزئبق، كطلب  العامليةالشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة الذين يقومون بوضع إطار شامل للشراكة
القطاع اخلاص  بني القطاع العام وشراكاتالويرى التحليل أن  .‘رابعاً ’٢٤/٣من املقَرر   ٢٧  اإلدارة مبوجب الفقرة جملس

 اخلاصة بالزئبق يف برنامج األمم املتحدة للبيئة تعد من العناصر املهمة يف ج استراتيجي لنقل التكنولوجيا ة العامليةالشراكو
كات بأا أدوات قيمة للتنفيذ وباإلضافة إىل ذلك، يصف التحليل الشرا. الزئبق وتوفري املساعدات من أجل التعامل مع

وتشمل . ميكن استخدامها ضمن أي تدابري عاملية للتصدي ملشكلة الزئبق، سواء كانت هذه التدابري طوعية أو ملِزمة قانوناً
  :يلي اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية املُعززة ما
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صدار إعالن رفيع املستوى بشأن الزئبق إن إ. إصدار إعالن رفيع املستوى بشأن الزئبق وخطة للتنفيذ  ١-١-٣
وخطة للتنفيذ ميكن أن يزيد الوعي بني احلكومات واتمع املدين بالتحديات اليت ميثلها الزئبق، ويقوي من اإلرادة 
السياسية للتصدي هلذه التحديات، وإنشاء آليات والشروع يف عمليات لتسهيل بذل جهود عاملية شاملة ومنسقة بشأن 

وميكن وضع اإلعالن وخطة العمل على منط النصوص األساسية الثالثة اليت يتضمنها .  اجلهات صاحبة املصلحةالزئبق بني
املُلِزم قانوناً بشأن مجيع  النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، أو على منط أي نص آخر، مثل الصك غري

خطة التنفيذ كجزء من النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وميكن أن يتم تنفيذ اإلعالن و. أنواع الغابات
  .برنامج الزئبق الذي وضعه برنامج األمم املتحدة للبيئة، أو ضمن أي برنامج آخر يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة  أو
ملِزمة قانوناً   للسلوك غريميكن للحكومات وضع قواعد. وضع مدونة لقواعد السلوك اخلاصة بالزئبق  ٢-١-٣

وميكن تصميم قواعد . لتنفيذ املمارسات املوصى ا فيما يتعلق بالتعامل مع الكثري من األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق
خاصة بالزئبق الستخدامها يف سياق التشريعات الوطنية، كما ميكن أن تكون هذه القواعد مبثابة معيار قياسي للممارسات 

وكبديل لذلك، أو بالترادف مع اإلجراءات اليت . توجد فيها تشريعات وطنية يف هذا الشأن ة يف احلاالت اليت الالعام
تتخذها احلكومات، ميكن للقطاع اخلاص أن يتوسع يف وضع وتنفيذ قواعد سلوك طوعية للصناعات اليت تؤدي إىل 

  .زئبق اليت يكون اإلنسان سبباً يف تسراتسرب الزئبق، حبيث تغطي هذه القواعد مجيع أو معظم مصادر ال
ميكن أن يساعد . العمل الدويل من خالل نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات، مبا يف ذلك الشراكات  ٣-١-٣

وجود ج استراتيجي لنقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات من أجل التعامل مع الزئبق يف حتديد احتياجات معينة، وكذلك 
رد املتاحة والثغرات القائمة، كما ميكن أن يساعد يف تنسيق تقدمي املساعدات وحتديد األولويات من أجل زيادة حتديد املوا

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك من خالل : وميكن أن يستفيد هذا النهج من أنشطة مثل. الفعالية
؛ وتعزيز تنفيذ خطة بايل االستراتيجية  يف برنامج األمم املتحدة للبيئةزئبق بالة اخلاصة العامليةالشراكاجلهود اجلارية لتقوية 

، وخصوصاً فيما يتعلق بالزئبق؛ وإقامة شراكة استراتيجية بشأن الزئبق بني برنامج األمم للدعم التكنولوجي وبناء القدرات
يادة دعم مرفق البيئة العاملية ملشروعات نقل األمم املتحدة للتنمية، ومرفق البيئة العاملية؛ وزاملتحدة للبيئة وبرنامج 

التجديد اخلامس ملوارد مرفق (التكنولوجيا وتقدمي املساعدات املتصلة بالزئبق أثناء التجديد التايل ملوارد مرفق البيئة العاملية 
  ).البيئة العاملية

ت، واملنظمات احلكومية الدولية ، ميكن للحكوما. برامج العنونة البيئية العاملية وشهادات التوافق البيئي  ٤-١-٣
احلكومية والقطاع اخلاص إنشاء برامج للعنونة البيئية وشهادات التوافق البيئي أو التوسع يف استخدام  واملنظمات غري

  .قائم منها للحد من إنتاج، واستخدام وانبعاث الزئبق يف املنتجات وعمليات اإلنتاج هو  ما
٢-٣   ا مبوجب األحكام احلالية للصكوك القانونية الدولية القائمةاخليارات اليت ميكن األخذ  

يتضمن هذا القسم حتديد ووصف اخليارات املتاحة يف إطار الصكوك القانونية الدولية املُلِزمة القائمة، أو اليت ميكن 
خليارات على التدابري وتعتمد مجيع ا. اعتمادها بتطبيق األحكام اخلاصة بإدارة أنواع أخرى من املواد مبوجب هذه الصكوك

تتطلب إنشاء أي صكوك أو عمليات دولية جديدة  واآلليات احلالية مبوجب املعاهدات ذات الصلة، وبالتايل فإا ال
ومع ذلك، فليس من املرجح أن حيقق أي من هذه اخليارات تغطية شاملة جلميع . مصرح ا مبوجب هذه املعاهدات غري

رابعاً، ولكنها قد تشكل باألحرى، مكونات  ’٢٤/٣اصة بالزئبق واملنصوص عليها يف املقَرر األولويات العاملية السبعة اخل
  :وهي تشمل. فردية يف استراتيجية عاملية شاملة
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فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة يضطلع . نفايات الزئبق مبوجب اتفاقية بازل  ١-٢-٣
لوضع مبادئ توجيهية تقنية لنفايات الزئبق وتنفيذ مشاريع جتريبية بشأن اإلدارة البيئية السليمة خبطة عمل اتفاقية بازل 

وميكن للحكومات تعزيز الفعالية املمكنة هلذه املبادئ التوجيهية التقنية بضمان حصول . لنفايات الزئبق يف بعض البلدان
فيذها وبأن ختصص مجيع البلدان موارد كافية لتنفيذ هذه املبادئ البلدان النامية على مساعدات تقنية ومالية كافية لدعم تن

  .التوجيهية على املستوى احمللي
يستطيع أطراف اتفاقية روتردام اختاذ خطوات إلضافة . التجارة الدولية يف الزئبق مبوجب اتفاقية روتردام  ٢-٢-٣

ق واملنتجات احملتوية على زئبق خاضعة إلجراء املوافقة مجيع استخدامات الزئبق إىل االتفاقية، حبيث تصبح التجارة يف الزئب
وميكن أن يكون إلضافة االستخدامات الصناعية وغريها من استخدامات الزئبق تأثري إجيايب، وإن كان . املسبقة عن عِِلْم

ة، أي احلد من الطلب تراكمياً، يف سبيل حتقيق األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق، وخصوصاً تلك املتصلة بالتجارة الدولي
  .عاملياً العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية، واحلد، بدرجة أقل، من املعروض من الزئبق

ميكن أن يتفق أطراف اتفاقية استكهومل . ميثيل الزئبق مبوجب اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية الثابتة  ٣-٢-٣
فاستناداً إىل نص . قصد   الزئبق إىل املرفق جيم باالتفاقية اخلاص بامللوثات العضوية الثابتة املنتجة عن غريعلى إضافة ميثيل

 من االتفاقية، وإىل املداوالت اليت جتريها جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، ميكن فقط أن تصبح إطالقات ٥ املادة
أن ) وليس إطالقات الزئبق صورته املعدنية أو يف أي صورة أخرى(ن دون قصد ميثيل الزئبق اليت تكون بفعل اإلنسان ولك

وميكن أن تشمل هذه اإلطالقات أشكال التغيري يف استخدام . جيم تنطبق عليها شروط اإلدراج يف القائمة املبينة يف امللحق
  .راضي احملصوليةاألراضي، ومواقع دفن نفايات املناطق احلضرية، واستخدام محأة الصرف الصحي يف األ

احلق يف املعرفة مبوجب بروتوكول كييف اخلاص بتسجيل إطالق امللوثات ونقلها امللحق باتفاقية   ٤-٢-٣
ميكن أن يكون بروتوكول كييف اخلاص بتسجيل إطالق امللوثات ونقلها، وهو بروتوكول ملحق باتفاقية . آرهوس
 ميكن أن – يف صنع القرار واللجوء إىل العدالة يف املسائل البيئيةبشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة آرهوس 

وعلى . املصادر الصناعيةيكون أداة ملِزمة قانوناً لضمان حق اجلمهور يف معرفة إطالقات الزئبق وامللوثات األخرى من 
رما يف إطار جلنة األمم قد وِضعا وجتري إداالرغم من أن اتفاقية آرهوس وبروتوكول تسجيل إطالق امللوثات ونقلها 

وميكن للبلدان الواقعة خارج . املتحدة االقتصادية ألوروبا، فإما مفتوحان أمام عضوية أي عضو من أعضاء األمم املتحدة
اللجنة االقتصادية ألوروبا تعزيز قدرة مواطنيها على رصد التلوث بالزئبق، ومواجهته، بل وإمكانية منع حدوث التلوث 

  .تسجيل إطالق امللوثات ونقلهاضمامها إىل برتوكول بالزئبق بان
يف الوقت الذي تناقش فيه احلكومات . التآزر احملتمل مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  ٥-٢-٣

 قد ترغب يف بعده وكيفية احلد من املخاطر املترتبة على الزئبق، فإا كيفية التصدي لتغري املناخ خالل العقد املقبل وما
من خالل التقليل من غازات " املنافع املشتركة"املسامهة يف حتقيق اهلدفني معاً باستكشاف إمكانية احلد من الزئبق وحتقيق 

وتنشأ أفضل الفرص يف هذا اال من واقع أن سياسات احلد من غازات . االحتباس احلراري وغري ذلك من أشكال التآزر
رتب عليه احتراق كميات أقل من الفحم تؤدي أيضا إىل التقليل من انبعاث الزئبق يف االحتباس احلراري اليت يت

  .اجلوي الغالف
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  اخليارات اخلاصة بتعديل الصكوك القانونية الدولية القائمة  ٣-٣
. لقائمةحيدد هذا القسم ويناقش اخليارات اخلاصة بتعديل الشروط األساسية املنصوص عليها يف الصكوك القانونية الدولية ا

وميكن أن تسمح هذه اخليارات بالتصدي بطريقة شاملة للتحديات العاملية اليت ميثلها الزئبق، دون أن يترتب على ذلك 
  :يلي وتشمل هذه اخليارات ما. إنشاء صك قانوين جديد متاماً

ل الزئبق ميكن أن إن تعديل اتفاقية استكهومل لتوسيع نطاق تغطيتها ليشم. توسيع نطاق اتفاقية استكهومل  ١-٣-٣
يسمح بالتصدي لبعض أو مجيع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق مع االستفادة من التدابري واآلليات واملؤسسات القائمة 

ومع ذلك، رمبا يكون النهج السياسي الوحيد املمكن لتعديل اتفاقية . يف إطار اتفاقية استكهومل، مبا يف ذلك آلية التمويل
، يرتبط مبقتضاه غالبية ثالثة أرباع "نظام يقوم على ِشقني"، وهذا ميكن أن يسفر عن ٢١  املادةاستكهومل مبوجب

ووجود شكلني مطبقني لالتفاقية . األطراف بتعديل صيغة االتفاقية بينما ترتبط األطراف األخرى املتبقية بالصيغة األصلية
  .ميكن أن يقلل من فعالية كليهما

 والربوتوكول امللحق ا بشأن املعادن الثقيلة أمام للحدود هلواء بعيد املدى العابر تلوث افتح اتفاقية  ٢-٣-٣
 والربوتوكول امللحق ا بشأن للحدود  تلوث اهلواء بعيد املدى العابرمن املرجح أن يؤدي فنح اتفاقية. املشاركة العاملية

تحدة االقتصادية ألوروبا إىل صك عاملي ملِزم قانوناً األعضاء يف جلنة األمم امل املعادن الثقيلة أمام مشاركة الدول غري
ولدى مناقشة هذه املسألة، تعرض . يتعامل مع املصادر الرئيسية النبعاثات الزئبق اليت يكون اإلنسان سبباً يف حدوثها

 سجل املعاهدات يعد وال. "م على ِشقنيونظام يق"للحدود لكيفية تاليف   املدى العابربعيد تلوث اهلواء أطراف اتفاقية
األخرى اليت أبرمتها الدول األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واليت أدِخلت عليها تعديالت لتصبح 

يعد سجل  ال – "النظام الذي يقوم على ِشقني"األعضاء يف هذه اللجنة مع تاليف مشكلة  مفتوحة أمام انضمام الدول غري
تلق تأييداً واسع النطاق من جانب  ملم يدخل أي من هذه التعديالت حيز النفاذ كما أا فل – هذه املعاهدات مشجعاً

وبالنسبة للصكوك اليت أبرمتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية . للحدود  تلوث اهلواء بعيد املدى العابراألطراف يف اتفاقية
أعضاء جلنة األمم املتحدة  تنضم إليها أي دول من غري ألوروبا وكانت على الدوام مفتوحة أمام العضوية العاملية، مل

  .االقتصادية ألوروبا
  اخليارات اخلاصة بالصكوك القانونية الدولية اجلديدة  ٤-٣

حيدد هذا القسم ويناقش اخليارات اخلاصة بالصكوك اجلديدة اليت ميكن استخدامها يف مواجهة التحديات العاملية اليت ميثلها 
  : التوصل إىل بروتوكول يكون مبثابة اتفاقية قائمة بذاا ملحقة مبعاهدة قائمة أو مبعاهدة جديدةالزئبق، مبا يف ذلك

إن وضع واعتماد بروتوكول قائم بذاته . وضع بروتوكول بشأن الزئبق يكون ملحقاً باتفاقية استكهومل  ١-٤-٣
املرغوبة اليت  ل شامل، مع تاليف األوضاع غرييلحق باتفاقية استكهومل ميكن أن يسفر عن صك قانوين يتناول الزئبق بشك

وسيكون من املزايا الرئيسية لوضع بروتوكول . ميكن أن تترتب على تعديل االتفاقية لتغطي خماطر الزئبق جبميع أشكاهلا
بالفعل خاص بالزئبق ملحق باتفاقية استكهومل أنه سيكون من املمكن االستفادة من املؤسسات والتدابري واآلليات القائمة 

  .يف إطار اتفاقية استكهومل والبناء عليها
مل يقرر مؤمتر استكهومل لألطراف خالف ذلك، ميكن أن جتري املفاوضات اخلاصة بربوتوكول الزئبق حتت سلطة  وما

 يف مل يعتمد مؤمتر األطراف جاً بديالً، سيكون النظر وما. االتفاقية، وليس جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة
بروتوكول الزئبق وإمكانية اعتماده بواسطة مؤمتر األطراف وفقاً للنظام الداخلي العادي املطبق يف االتفاقية فيما يتعلق 

  .باالجتماعات واختاذ القرارات، وهو يشمل يف الوقت احلاضر قاعدة اختاذ القرارات بتوافق اآلراء
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إن أي اتفاقية مستقلة قائمة بذاا بشأن الزئبق، شأا شأن . إبرام اتفاقية بشأن الزئبق تكون قائمة بذاا  ٢-٤-٣
أن االلتزامات اليت ستنص  اخليار اخلاص بالتوصل إىل بروتوكول خاص بالزئبق، ميكن أن تكون واسعة أو ضيقة، كما

 الربوتوكول هي والعقبات الرئيسية املرتبطة خبيار. توافق عليه احلكومات عليها ميكن أن تكون عميقة أو ضحلة بقدر ما
إذا كان الربتوكول ميثل اتفاقية قائمة بذاا، فإن املفاوضات ستجري يف إطار عمليات جملس إدارة برنامج  أنه يف حالة ما

األمم املتحدة للبيئة وليس يف إطار اتفاقية استكهومل، وأن من املرجح أن تكون الفرص أضيق فيما يتعلق باالستفادة من 
ومع ذلك، فإن تكاليف تنفيذ االتفاقية . فاقات القائمة، وبالتايل ستكون تكاليف دعم االتفاقية أعلىآليات ومؤسسات االت

ختتلف كثرياً عن التكاليف يف حالة خيار وضع بروتوكول ملحق  على املستوى احمللي اليت تفوق تلك التكاليف بكثري لن
، بروتوكول/ج إطاري: ا بشأن الزئبق جاً أساسياً من اثننيوميكن أن يأخذ عقد اتفاقية قائمة بذا. باتفاقية استكهومل

وميكن للدول أن تصمم أحد النهجني للتعامل مع الزئبق فقط، أو للتعامل مع الزئبق وغريه من . ج تدابري للرقابةأو 
  .امللوثات العضوية الثابتة

  تدابري واستراتيجيات االستجابة  - ٤

واملعلومات . اتيجيات االستجابة املتاحة لتحقيق األولويات العاملية السبعة اخلاصة بالزئبقحيدد القسم الرابع تدابري واستر
ويتضمن كل جدول هدفاً استراتيجياً أو . )جدول لكل أولوية من هذه األولويات(املتصلة بذلك مقدمة يف سبعة جداول 

ستجابة املمكنة اليت ميكن أن تسهم يف حتقيق كل أكثر مما يتصل بتحقيق األولوية موضوع احلديث، والعديد من تدابري اال
والغرض من هذه اجلداول هو تزويد الفريق العامل املخصص مفتوح العضوية . هدف من هذه األهداف االستراتيجية

مبجموعة من اإلجراءات املفيدة اليت ميكن للجهات صاحبة املصلحة أن تأخذ ا للتصدي جلانب معني من جوانب مشكلة 
وقد يرغب أعضاء الفريق العامل يف النظر يف هذه املعلومات وهم يدرسون إمكانية وفعالية الـنهج الطوعية  .الزئبق

  .واملُلزمة قانوناً اليت يناقشها اجلزء الثالث من التحليل
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  املختصرة واألمساء الرموز

AIDS متالزمة نقص املناعة املكتسبة 
ARM رابطة التعدين املسؤول 
ASM ب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغريتعدين الذه 
BAT أفضل التقنيات املتاحة  
BEP أفضل املمارسات البيئية  
CCS استخالص الكربون وخزنه  

CDM آلية التنمية النظيفة  
CFCs الكلوروفلوروكربونات  

CIS رابطة الدول املستقلة 
CO2 ثاين أكسيد الكربون  
COP مؤمتر األطراف  

COP/MOP ذي ميثل اجتماعاً لألطرافمؤمتر األطراف ال  
CRC جلنة استعراض املواد الكيميائية  
ESM ًاإلدارة السليمة بيئيا 

EU االحتاد األورويب  
FAO منظمة األغذية والزراعة  

FCTC اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  
GC جملس اإلدارة 

GEF مرفق البيئة العاملية  
GEF-5 ملوارد مرفق البيئة العامليةالتجديد اخلامس   

GEN الشبكة العاملية للعنونة البيئية  
GHG غاز االحتباس احلراري 

Hg الزئبق  
ICCM املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية  
ICMM لس الدويل للتعدين واملعادنا  
IGCG الدورة املتكاملة الستخراج الغاز من الفحم  

IGO منظمة حكومية دولية 
IMO نظمة البحرية الدوليةامل  
INC جلنة التفاوض احلكومية الدولية  
ISO املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  

IUAPPA االحتاد الدويل للرابطات املعنية مبنع تلوث اهلواء  
KPCS خطة عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ  

LRTAP اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر للحدود  
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MARPOL ية منع التلوث البحري الناجم عن السفناتفاق  
MEA اتفاق بيئي متعدد األطراف  

NAFTA اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية  
NGO حكومية  منظمة غري 
ODA املساعدة اإلمنائية الرمسية  
ODS مادة مستنفدة لألوزون 

OEWG فريق عامل خمصص مفتوح العضوية  
OEWG 6 املخصص املفتوح العضوية املنبثق عن اتفاقية بازلاالجتماع السادس للفريق العامل   

OSPAR اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي  
PFOS السلفونات املشبعة بالكلور أوكتني  

PIC املوافقة املسبقة عن ِعلْم 
PIP العضوية الثابتة امللوثات غري  

POPRC جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة  
POP امللوثات العضوية الثابتة  

PrepCom جلنة حتضريية 
PRTR سجل إطالق ونقل امللوثات  

PTS مادة مسية ثابتة 
QSP برنامج البداية السريعة  

SAICM النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  
SP برنامج استراتيجي 

UN األمم املتحدة  
UNDP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

UNECE جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  
UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة  

UNFCCC اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  
UNIDO منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

USD دوالر أمريكي 
USEPA وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة  

VCM ملتلمركلوريد الفينيل غري ا 
WHO منظمة الصحة العاملية 

WSSD مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  
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  حتليل اخليارات املمكنة ملواجهة التحديات العاملية
  املتمثلة يف احلد من األخطار النامجة عن إطالقات الزئبق

  مقدمة  - ا

  معلومات أساسية والغرض من التحليل  ١-١

بأن اجلهود املبذولة حالياً "، ٢٤/٣ألمم املتحدة للبيئة، يف اجلزء الرابع من مقَرره اعترف جملس إدارة برنامج ا  - ١
وخيلص جملس اإلدارة، " للحد من األخطار النامجة عن الزئبق ليست كافية للتصدي للتحديات العاملية اليت يشكلها الزئبق

ل للحد من األخطار على الصحة البشرية والبيئة، بناء على ذلك، إىل أن احلاجة تقتضي إجراءات أخرى دولية طويلة األج
وأنه هلذا السبب سيتم استعراض وتقييم اخليارات املتعلقة بتعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة 

  )١("القائمة، وذلك من أجل إحراز تقدم يف معاجلة هذه املسألة  أو
 فريق عامل خمصص مفتوح العضوية أمام احلكومات واملنظمات اإلقليمية إنشاء‘ رابعاً ’٢٤/٣ تضمن املقَرر  - ٢

ويسترشد الفريق العامل باألولويات السبعة . للتكامل االقتصادي وممثلي أصحاب املصلحة إلجراء هذا االستعراض والتقييم
  : من املقَرر، وهي١٩  املنصوص عليها يف الفقرة

  الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية؛احلد من انبعاثات الزئبق يف ) أ"... (
  إجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبق؛) ب(
احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجـات والعمليـات             ) ج(

  اإلنتاجية؛
ظر يف إيقـاف التعـدين األويل       احلد من املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك الن         ) د(

  للزئبق، مع مراعاة ترتيب أمهية املصادر؛
  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق؛) ه(
لعالج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة العامـة والصـحة            ... التصدي) و(

  البيئية؛
ض هلا البشـر والبيئـة،   زيادة املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعر     ) ز(

  ..."والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعية
  :يلي وتشمل اختصاصات الفريق العامل املخصص ما  - ٣

  ]:‘رابعا ’٢٤/٣من املقَرر  [١٩دراسة ما يلي، بالنسبة لكل من األولويات املنصوص عليها يف الفقرة "
  تاحة؛نطاق تدابري واستراتيجيات االستجابة امل    ‘١’

                                                   
 ١٧-١٦، الفقرتان "الزئبق"، إدارة املواد الكيميائية، اجلزء الرابع، ٢٤/٣جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، املقرر   )١(
  ].‘رابعاَ ’٢٤/٣يلي باملقَرر  ويشار إليه فيما) [٢٠٠٧(
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 جدوى وفعالية النهج الطوعية والنهج امللزمة قانوناً؛    ‘٢’

 خيارات التنفيذ؛    ‘٣’

  )٢(..."تكاليف ومنافع تدابري واستراتيجيات االستجابة    ‘٤’
إىل فرع املواد الكيميائية بشعبة التكنولوجيات والصناعة واالقتصاد يف ‘ رابعاً ’٢٤/٣كذلك يطلب املقَرر   - ٤

يعد التقارير التحليلية والتقارير املوجزة " املتحدة للبيئة أن يقوم بدور األمانة للفريق العامل املخصص وأن برنامج األمم
ويتضمن هذا التحليل معلومات لالجتماع األول للفريق العامل املخصص ملساعدته يف مناقشة  )٣(."الضرورية لعمل الفريق

  .األخطار النامجة عن إطالقات الزئبقزيادة اجلهود أو اختاذ تدابري إضافية للحد من 
  النطاق واهليكل  ٢-١

 لتعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية العامليةيقع التركيز األساسي يف هذا التحليل على اخليارات   - ٥
. املية اليت ميثلها الزئبقاجلديدة أو القائمة اليت ميكن أن حتد من األخطار على صحة اإلنسان والبيئة من جراء التحديات الع

املُلِزمة قانوناً اليت تكون عاملية النطاق أو اليت ميكن أن تكون عاملية النطاق،  وبالتايل، يناقش التحليل الصكوك املُلِزمة وغري
 وجاري. وكذلك التدابري الطوعية اليت ميكن تعزيزها من خالل التطبيق أو املشاركة أو التنسيق على املستوى العاملي

بالفعل إعداد العديد من هذه اخليارات، وخصوصاً اخليارات الطوعية، أو استخدامها من جانب دولة أو أكثر، أو من 
وعلى الرغم من . جانب اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف واحد أو أكثر من القطاعات االقتصادية أو األقاليم اجلغرافية

يدعي تقدمي    لتوضيح أو تفسري كيفية عمل أحد اخليارات العاملية، فإنه الأن التحليل يستشهد أحياناً ببعض هذه األمثلة
املنظمات  الكثري من الصكوك أو الـنهج الكاملة اليت ميكن أن تستخدمها احلكومات، أو املنظمات احلكومية الدولية، أو

كة ملواجهة التحديات اليت احلكومية، أو القطاع اخلاص بشكل فردي، أو على أساس إقليمي أو على أساس الشرا غري
يتعرض لألوضاع اليت ميكن فيها مواجهة حتديات إقليمية معينة مما ميثله الزئبق من  وعالوة على ذلك، فإنه ال. ميثلها الزئبق

  .خالل االتفاقات اإلقليمية
شقني مها  دد عملية ذات، الذي حي‘رابعا ’٢٤/٣وفيما يتعلق بالشراكات، يتقيد التحليل بالنهج املقترح يف املقَرر   - ٦
إنشاء فريق عامل خمصص مفتوح العضوية الستعراض  )٢(  و) ٢٧ الفقرة( العاملية يف جمال الزئبق ةلشراكاالتوسع يف  )١(

وهكذا، يبني . )٢٨ الفقرة(وتقييم اخليارات من أجل تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة 
رر التزامات جملس اإلدارة احلالية فيما يتعلق باملضي يف تطوير برنامج الشراكات واستطالع إمكانية اختاذ تدابري هذا املقَ

  .إضافية، من بينها تدابري ملزمة قانوناً، ملواجهة مشكلة الزئبق العاملية
كامل بني اجلهود ذات الصلة يكن واضحاً يف وقت إعداده كيف ميكن حتقيق التنسيق والت ويسلم التحليل بأنه مل  - ٧

ويفترض التحليل أن حتقيق هذا التكامل . ٢٨   و٢٧اليت تبذل يف إطار العمليات املزدوجة املنصوص عليها يف الفقرتني 
. سيكون أحد املهام اليت سيتصدى هلا املشاركون يف كل عملية، واليت سيتصدى هلا جملس اإلدارة يف مرحلة الحقة

وبناء عليه، . إذا كان التكامل ميكن أن يتحقق أو كيفية حتقيقه   تعليمات واضحة حول ماذلك، فلم تعط أي ومع

                                                   
  .من املرجع السابق) ب(٣٠ الفقرة  )٢(
  .من املرجع السابق) ب(٣٧ الفقرة  )٣(
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يتضمن التحليل افتراضات مسبقة بشأن االستنتاجات أو التوصيات اليت سيخلص إليها الشركاء واجلهات األخرى  ال
  .عاملية خاصة بالزئبقشراكات صاحبة املصلحة الذين يقومون بوضع إطار شامل 

، يتضمن التحليل أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ٣-١-٣وكما جاء يف املناقشة الواردة يف اجلزء   - ٨
 اخلاصة بالزئبق يف برنامج األمم املتحدة للبيئة متثل مكونات مهمة يف النهج االستراتيجي لنقل  العامليةالشراكاتو

وباإلضافة إىل ذلك، يصف التحليل الشراكات بأا أدوات تنفيذ . قالتكنولوجيا وتقدمي املساعدة من أجل التعامل مع الزئب
وقد يرغب . قيمة ميكن استخدامها يف أي ج عاملي ملواجهة مشكلة الزئبق، مبا يف ذلك الـنهج الطوعية أو املُلِزمة قانوناً

مج الشراكات يف االعتبار، كما الفريق العامل املخصص يف أن ينظر يف كيفية أخذ التقدم يف سبيل وضع إطار شامل لربنا
  .أنه قد يرغب، يف ضوء هذا التقدم، يف اعتبار برنامج الشراكات املعزز على أنه خيار إضايف متميز للتدابري الطوعية املعززة

وملا كان اهلدف من التحليل هو تزويد الفريق العامل املخصص مبعلومات قد جيد أا مفيدة وهو يضع اخليارات   - ٩
يتعرض التحليل لوضع توصيات بشأن سبل العمل اليت قد   توصيات اليت ميكن تقدميها إىل جملس اإلدارة، الويضع ال

يتضمن التحليل تقييم جدوى أو فعالية اخليارات اخلاصة بالـنهج الطوعية أو املُلِزمة قانوناً اليت   وباملثل، ال. يسلكها الفريق
يتضمن التحليل تقديراً   كذلك ال. ه املهمة لتقدير الفريق العامل املخصصحيددها التحليل يف اجلزء الثالث، ويترك هذ

  .للتكاليف واملنافع املترتبة على تدابري واستراتيجيات االستجابة
 ٢٤/٣وحياول التحليل استخدام كلمات وعبارات متوافقة مع الكلمات والعبارات املماثلة املستخدمة يف املقَرر   - ١٠
  :‘رابعاً’

  . من املقَرر١٩ هي األولويات السبعة الوارد بياا يف الفقرة" ت العاملية اخلاصة بالزئبق األولويا"
هي النهج املختلفة للتدابري العاملية الطوعية املعززة أو الصكوك املُلِزمة قانوناً احملددة يف اجلزء " خيارات التنفيذ"

  .عض أو مجيع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبقالثالث من هذا التحليل، واليت ميكن استخدامها لتحقيق ب
هي األهداف اليت إذا حتققت سوف تسهم بدرجة جوهرية يف مواجهة إحدى أولويات " األهداف االستراتيجية"

  .الزئبق العاملية من خالل مصدر، أو قطاع اقتصادي، أو نشاط مهم
دة اليت قد تتخذها احلكومات أو اجلهات األخرى  هي األنشطة أو اإلجراءات احملد"تدابري االستجابة املتاحة"

  .صاحبة املصلحة لتحقيق هدف استراتيجي أو أكثر، واليت ميكن اختاذها طوعياً أو مبوجب شرط ملِزم قانوناً

  :ويقع التحليل يف أربعة أجزاء  - ١١
  .هو املقدمة) وهو اجلزء احلايل(اجلزء األول 

ويبدأ . ارات املتصلة جبدوى وفعالية النهج الدولية الطوعية وامللزمة قانوناُأما اجلزء الثاين فيحدد ويناقش االعتب
هذا اجلزء مبناقشة عامة لبعض االعتبارات املتصلة بالصكوك الطوعية أو امللزمة قانوناً ملواجهة القضايا العاملية مثل 

خصص يف دراسة اجلدوى والفعالية مث حيدد هذا اجلزء املعايري اليت قد يطبقها الفريق العامل امل. قضية الزئبق
  .احملتملتني للخيارات اخلاصة باختاذ إجراء دويل طويل األجل بشأن الزئبق

وحيدد اجلزء الثالث، وهو لب التحليل، اخليارات اخلاصة بتنفيذ التدابري الطوعية املعززة والصكوك القانونية 
. اذ إجراءات دولية معززة طويلة األجل بشأن الزئبقالدولية اجلديدة أو القائمة اليت ميكن اتباعها من أجل اخت

اخليارات اخلاصة  )٢(اخليارات اخلاصة بتعزيز التدابري الطوعية؛  )١: (ويأيت ذلك يف أربعة أقسام منفصلة هي
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بالنهج اليت ميكن اتباعها يف إطار األحكام احلالية املنصوص عليها يف الصكوك القانونية الدولية القائمة؛ 
واخليارات اخلاصة بالصكوك القانونية  )٤( يارات اخلاصة بتعديل الصكوك القانونية الدولية القائمة؛ واخل )٣(

وبالنسبة لكل خيار من اخليارات احملددة، يصف هذا اجلزء اخليار وكيفية عمله، مبا يف ذلك . الدولية اجلديد
 ميكن أن يتناوهلا اخليار؛ ويناقش بعض املعلومات العامة ذات الصلة؛ وحيدد أولويات الزئبق العاملية اليت

االعتبارات اخلاصة باملوارد مما قد يكون مناسباً إلجراء تقييم جلدوى وفعالية اخليار؛ ويلخص بعض التدابري اليت 
  .قد تكون الزمة لتبين اخليار أو تنفيذه

يات العاملية السبعة اخلاصة بالزئبق أما اجلزء الرابع فيحدد تدابري واستراتيجيات االستجابة املتاحة لتحقيق األولو
جدول لكل أولوية من (وهذه املعلومات مقدمة يف سبعة جداول . ‘رابعا ’٢٤/٣ من املقَرر ١٩ املبينة يف الفقرة

، يتضمن كل منها هدفني استراتيجيني أو أكثر مما يتصل بتحقيق األولوية املعنية، وتدابري )هذه األولويات
  .هم يف حتقيق كل هدف من األهداف االستراتيجيةاالستجابة اليت قد تس

وينتهي التحليل بقسم للمراجع يوضح املراجع والوثائق الرئيسية اليت يستشهد ا التحليل، مبا يف ذلك بيان   - ١٢
  .عناوينها على اإلنترنت يف حالة وجود مثل هذه العناوين

  جدوى وفعالية النهج الطوعية واملُلِزمة قانوناً  - ٢

ويبدأ هذا اجلزء . حيدد هذا اجلزء ويناقش االعتبارات املتصلة جبدوى وفعالية النهج الدولية الطوعية وامللزمة قانوناً  - ١٣
قضية  مبناقشة عامة لبعض االعتبارات املتصلة باستخدام الصكوك الطوعية أو امللزمة قانوناً ملواجهة القضايا العاملية مثل

  .الثالث ميكن تطبيقها يف دراسة اجلدوى والفعالية املمكنة للخيارات الوارد بياا يف اجلزءمث حيدد املعايري اليت . الزئبق
. أوالً، أن النهج الطوعية قد تأخذ أشكاالً متعددة. وقبل بداية املناقشة العامة، ينبغي طرح بعض النقاط التمهيدية  - ١٤

تحليل، أساساً على االلتزامات السياسية املتعددة األطراف، مثل وتركز املناقشة اخلاصة بالنهج الطوعية، يف هذا اجلزء من ال
ومع ذلك، فإن النهج الطوعية قد تتضمن أيضاً . االلتزامات السياسية الرفيعة املستوى وغري امللزمة قانوناً من جانب الدول

املبادئ التوجيهية اليت يضعها تعاوناً ثنائياً أو متعدد األطراف من جانب الدول دون أن يصاحب ذلك التزام سياسي، مثل 
 كما أن النهج الطوعية قد تشمل اختاذ الدول )٤(.برنامج األمم املتحدة للبيئة إلجراء املوافقة الطوعية املسبقة عن ِعلْم

إلجراءات من جانب واحد، مثل احلظر الذي فرضته الواليات املتحدة على استخدام الكلوروفلوروكربونات يف عبوات 
 وقد تشمل )٥(.١٩٧٧يف املائة يف سنة  ٢٥دى إىل خفض اإلطالقات العاملية للكلوروفلوروكربونات بنسبة الرش، مما أ

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، اليت قد تستخدم مبوجب النهج الطوعية أو للمساعدة يف تنفيذ النهج امللِزمة قانوناً 

                                                   
مبادئ لندن التوجيهية لتبادل املعلومات بشأن املواد الكيميائية املتداولة يف  برنامج األمم املتحدة للبيئة، إدارةجملس   )٤(

. وتردام امللزمة قانوناًوقد ألغي إجراء املوافقة الطوعية املسبقة عن ِعلم مبقتضى اتفاقية ر). ١٩٨٩ (١٥/٣٠  ، املقررالتجارة الدولية
راجع اتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلم بالنسبة مبواد كيمائية خطرة معينة ومبيدات اآلفات املتداولة يف التجارة 

  .١٩٩٨ سبتمرب/أيلول  ١٠الدولية، 
 William R. Moomaw, The Environmental Era - From Two Sides of the Atlantic, Newsletter of the راجع  )٥(

International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change, No. 3/01 (Bonn, F.R.G. 2001)  
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للمواد الكيميائية، أدت العمليات اليت يشارك فيها العديد من أصحاب ويف جمال اإلدارة الدولية . الدول  أطرافاً من غري
  )٦(.املصلحة إىل دعوة ممثلي اتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، لالنضمام إىل أصحاب املصلحة يف التعهد بالتزامات

وعلى سبيل . أو ترابط مع تدابري أخرىثانياً، ميكن اعتماد أو تنفيذ النهج الطوعية أو امللِزمة قانوناً يف ترادف   - ١٥
املثال، فإن كثرياً من اخليارات احملددة يف اجلزء الثالث من هذا التحليل سوف تعاجل، يف حلة تنفيذها، أولويات عاملية خمتلفة 

. مقفيما يتعلق بالزئبق، أو جوانب خمتلفة من نفس األولويات، أو تعاجل نفس األولويات ولكن بدرجات خمتلفة من الع
يستعرض الظروف  وعلى الرغم من أن التخليل يفترض أن النهج املترادفة أو املترابطة للتعامل مع الزئبق أمر ممكن، فإنه ال

  )٧(.كافة التغريات األساسية الكثرية املمكنةحياول حتديد  املعينة اليت قد يكون ذلك مرغوباً فيها، كما أنه ال
إذا كان من  أي ما:  التغطيةباتساع أو نطاقل املخصص النظر فيها وهي تتصل ومثة نقطة قد يود الفريق العام  - ١٦

األجدى التعامل مع التحديات العاملية اخلاصة بالزئبق مبوجب صك شامل جامع؛ أو مبوجب تدخالت حمددة أضق نطاقاً؛ 
 مدى جدوى االعتماد وميكن أن تتضمن هذه الدراسة أيضاً(مبوجب صك شامل ميكن استكماله جبهود أخرى حمددة   أو

وكما سيتبني يف اجلزء الثالث، فإن اتساع أو . ) باجلزء الثالث١٢٩ انظر املناقشة الواردة يف الفقرة – على صكوك إقليمية
إذا كان طوعياً أو ملزماً قانوناً، على الرغم من أنه يكون من األسهل يف بعض  يتحدد بالضرورة مبا  نطاق أي خيار ال
يتأثر    االلتزامات يف أي خيار قدعمق أو طموحوعلى النقيض من ذلك، فإن . اق واسع يف صك طوعياألحيان حتقيق نط

  .بشكل مباشر بطبيعته القانونية
وأخرياً، فإن دوالً أو أطرافاً من القطاع اخلاص قد تتخذ مسلكاً استراتيجياً توقعاً لدخول االلتزامات املعقودة يف   - ١٧

وعلى سبيل املثال، أشارت التقارير إىل انتهاج هذا املسلك بالفعل يف إطار بروتوكول . ز النفاذإطار صك ملِزم قانوناً حي
مونتريال، فيما يتعلق بتوسع األطراف يف إنتاج وختزين املواد املستنفدة لطبقة األوزون توقعاً للوقف التدرجيي إلنتاج هذه 

 ألن بروتوكول مونتريال يقيد إنتاج واستهالك املواد املستنفدة  وقد كان مثل هذا السلوك ممكناً إىل حد كبري)٨(.املواد
 ويف حالة )٩(.حيظر متاماً استخدام هذه املواد ، ولكنه ال)أي اإلنتاج زائداً الواردات ناقصاً الصادرات(لطبقة األوزون 

وقعاً حلظر استرياده وتصديره، الزئبق، قد تلجأ الدول أو اجلهات األخرى إىل مسلك استراتيجي مماثل، مثل ختزين الزئبق ت
األمر الذي يؤدي إىل زيادة االحتياطيات العاملية من الزئبق أو استهالكه مما يؤدي بدوره إىل احلد من حتقيق األهداف 

وميكن التغلب على هذا السلوك من خالل تدابري مصاغة بعناية للرقابة على استخدام الزئبق يف . املنصوص عليها يف الصك
كذلك فإن املفاوضات الشفافة، وعمليات الرقابة الفعالة، وتوافر البيانات اليت ميكن .  ويف عمليات اإلنتاجاملنتجات

. التحقق من سالمتها بشكل مستقل قد تساعد يف إثناء الدول واجلهات األخرى عن اللجوء إىل هذا السلوك االستراتيجي
                                                   

  على سبيل املثال املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، إعالن ديب بشأن اإلدارة الدولية للمواد الكيميائيةراجع  )٦(
)٢٠٠٦.(  
املستخدمة يف مواجهة املشاكل البيئية، مبا يف ذلك الزئبق، " اجلمع بني الصكوك"لالطالع على حتليل متعمق الستخدام   )٧(

 INSTRUMENT MIXES FOR يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، راجع الوطينعلى املستوى 

ENVIRONMENTAL POLICY (2007) ، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالصادر عن.  
 Tseming Yang, International Treaty Enforcement as a Public Good:  The Role of على سبيل املثال راجع  )٨(

Institutional Deterrent Sanctions in International Environmental Agreements, 27 MICH. J. INT'L L. 1131, 1145 (2006) 

(citing Report of the Implementation Committee under the Non-compliance Procedure for the Montreal Protocol on the 

Work of Its Twenty-Seventh Meeting, para. 15, UNEP/OzL.Pro/ImpCom/27/4 (Oct. 13, 2001))  
  .٢ ، و٦-١، ٥-١ مونتريال، املواد بروتوكولراجع   )٩(
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يكون قبل أوائل  الزئبق، فإن دخوله حيز النفاذ من املرجح أالوإذا أمكن التوصل إىل صك عاملي ملِزم قانوناً بشأن 
وقد يرغب الفريق العامل املخصص يف النظر يف التدابري املؤقتة اليت قد تكون الزمة إلعاقة هذا السلوك . ٢٠١٢ سنة

  .االستراتيجي يف هذه احلالة
  اعتبارات عامة  ١-٢

ة معينة عن طريق ج طوعي أو ج ملِزم قانوناً بالكثري من قد يتأثر تفضيل التعامل مع مشكلة بيئية دولي  - ١٨
تريد أن تضع قيوداً على خياراا يف حالة التقيد  فقد تفضل بعض الدول أحياناً النهج الطوعية ألا ال. االعتبارات

خول يف اتفاق ملزم نظراً وعلى سبيل املثال، قد تتردد دولة أو أكثر من الدول الكربى يف الد. بالتزامات ملزمة قانوناً
لوجود أولويات داخلية أو دولية متنافسة، أو نظراً لعزوف عامة عن استخدام القانون الدويل يف التعامل مع املشكلة املعينة 

امللزم قانوناً الذي تضمنه جدول أعمال املوئل  وميكن العثور على مثال للوضع األول يف التعهد غري. حمل املناقشة
 فبالنسبة لبعض الدول، كان االهتمام بتأثري ذلك على مناجم الرصاص أو )١٠(:إزالة الرصاص من البرتين ب١٩٩٦ لسنة

على معامل تكرير البرتين يفوق استعدادها لتأييد اتفاق ملزم قانوناً، على الرغم من أن خطورة الرصاص على صحة 
  .لفة كانت متاحةاإلنسان كانت معروفة جيداً كما أن البدائل ادية من حيث التك

ورمبا يرجع ذلك إىل . وقد تسمح االلتزامات السياسية الطوعية بالتوسع يف إجراء التجارب، والتكيف واملرونة  - ١٩
أن تغيري االلتزامات السياسية الطوعية أيسر من تغيري التعهدات املُلِزمة قانوناً حيث يتطلب تغيري هذه التعهدات يف املعتاد 

وملا كان ذلك كذلك، استخِدمت . ق رمسية، وإجراًء رمسياً لالنسحاب قد تترتب عليه فترة انتظارعملية تعديل وتصدي
جمموعة من النهج يف االتفاقات البيئية الدولية املُلِزمة لتوفري قدر من املرونة يف ضوء تغري املعارف العلمية أو العوامل 

كنها وضع مبادئ توجيهية أو توصيات بشأن العديد من إنشاء جمالس علمية وتقنية مي: وتشمل هذه النهج. األخرى
املسائل، ويكون ذلك عادة مبزيد من السرعة والكفاءة تفوق سرعة وكفاءة مؤمترات األطراف اليت تتصرف بالشكل الذي 

فق، يتراءى هلا؛ ووضع قوائم باملواد اخلاضعة لإلشراف أو جداول للتخلص التدرجيي من بعض املواد تكون مدرجة يف مر
 واتفاقية )١١(مثل بروتوكول مونتريال(فقد يكون ذلك أيسر من إدخال تعديل على اجلهاز املختص بذلك يف املعاهدة 

تتطلب على الدوام توافقاً يف اآلراء، مثل إجراءات بروتوكول مونتريال   واختاذ القرارات األساسية اليت ال)١٢(استكهومل؛
  )١٣(.اخلاصة بتعديل املالحق

شى الدول التقيد بتعهدات ملِزمة قانوناً إذا كانت درجة خطورة املخاطر اليت تواجهها أو إذا كانت وقد خت  - ٢٠
وبدالً من ذلك، قد ترتع الدول إىل اختاذ مسلك استراتيجي يف املوازنة بني . مؤكدة  تكلفة التقيد ذه التعهدات غري

إىل التوصل إىل اتفاق بشأن حل ملزم قانوناً قد حتول أحياناً وبالتايل، فإن احلاجة . طموح االلتزامات وإمكانية تنفيذها
. دون التوصل إىل آلية قوية لإلنفاذ، وخصوصاً إذا كان املفاوضون يعملون طبقاً لقاعدة اختاذ القرارات بتوافق اآلراء

                                                   
)١٠(  U.N. Human Settlements Program, The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global 

Plan of Action, para. 43(bb) (1996)  
  .، بعد تعديله١٩٨٧سبتمرب /أيلول ١٦بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون،   )١١(
  .٢٠٠١مايو /أيار ٢٣تفاقية استوكهلم بشأن امللوثات العضوية الثابتة، ا  )١٢(
إذا ثبتت استحالة الوصول إىل توافق يف اآلراء، ميكن الجتماع األطراف اخلاص بالربوتوكول تعديل املالحق بأغلبية   )١٣(

املدرجة  بالنسبة لألطراف غري("لدان املتقدمة والب") ٥ بالنسبة لألطراف املدرجة أمساؤها يف امللحق("ثلثي أصوات البلدان النامية 
  .٩-٢راجع بروتوكول مونتريال، املادة ". ٥ أمساؤها يف امللحق
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أن توجد على سبيل املثال يف تتضمن االتفاقات البيئية الدولية أنواعاً من آليات اإلنفاذ القوية اليت ميكن  وبشكل أعم، ال
  )١٤(.اتفاقات التجارة واالستثمار

  التنفيذ واالمتثال  ١-١-٢

إن مسألة ما إذا كانت االلتزامات اليت ينص عليها أي اتفاق تكون قابلة لإلنفاذ تتصل مبسألة جوهرية بدرجة   - ٢١
نفيذه بفاعلية أكثر من االلتزام السياسي الطوعي، إذا كان االتفاق امللزم قانوناً من األرجح االمتثال له أو ت أكرب وهي ما

وهناك العديد من العوامل اليت جتعل من األرجح تنفيذ االلتزامات امللزمة قانوناً والتقيد ا بدرجة . رغم االختالف بينهما
  .أكرب من االلتزامات الطوعية

امات هادفة، يكون ذلك مبثابة بيان واضح على أن فعندما يربم اتمع الدويل صكاً ملزم قانوناً وينطوي على التز  - ٢٢
أما االلتزام السياسي . اتمع الدويل ينظر إىل املشكلة اليت يعاجلها الصك على أا مشكلة خطرية وأن االلتزامات معقولة

ل رسالة وعلى سبيل املثال، فإن ميثاق األمم املتحدة كان سيجم. الطوعي فينقل هذه الرسالة بدرجة أقل من الوضوح
وهذه الرسالة الدالة على اخلطر تؤدي إىل زيادة احتماالت التنفيذ . خمتلفة لو أنه كان على شكل التزام سياسي طوعي

مثل الدول منفردة، واملنظمات احلكومية الدولية، واتمع املدين، والقطاع  – واالمتثال، ألن اجلهات الفاعلة املعنية
  .االلتزام على أنه أكثر مصداقية ومن املرجح احترامهمن املرجح أن تنظر إىل  – اخلاص

ونتيجة لذلك، ميكن أن يكون اإلعالن حملياً . تتضمن آليات قوية لإلنفاذ واملعتاد أن االتفاقات البيئية الدولية ال  - ٢٣
املرجح أن يكون تأثري أي ومن . ودولياً فيما يتعلق بعدم تقيد الدولة بالتزاماا أداة مهمة للتشجيع على التنفيذ واالمتثال

 – وبالتايل تكون قد تصرفت بشكل خيالف القانون – زعم بأن دولة ما قد انتهكت تعهداً ملزماً من الناحية القانونية
التشريع يعد إحدى الطرق الرئيسية اليت تستطيع "تف بالتزام سياسي طوعي، ألن   أقوى من زعم مماثل بأن الدولة مل

ما ويكون من  ومع ذلك، فعندما تكون القضية هلا أمهية سياسية يف بلد) ١٥(."مصداقية التزامااالدول بواسطتها زيادة 
السهل اكتشاف االنتهاكات، فإن الضغوط السياسية الداخلية والعامة من أجل االمتثال قد تكون فعالة حىت يف حالة عدم 

   عليها تعهد دويل ملزم قانوناًاختاذ إجراءات رمسية إضافية وبدون اللجوء إىل القوة اليت ينطوي
، فإن تغري تنفيذ الدول هلا مبرور الوقت قد "قانون"وملا كانت االلتزامات الدولية امللزمة قانوناً ينظر إليها على أا   - ٢٤

لسياسات تتغري ا فمن الشائع عندما تتغري احلكومات أو القادة أال. يكون أقل مما هو يف حالة االلتزامات السياسية الطوعية
ويف هذه احلاالت، يكون من السهل إعادة النظر يف السياسات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ االلتزام السياسي الطوعي . الوطنية

. يتطلب التخلي علناً عن االتفاق أو تعديله، ولكنه قد يتحقق ببساطة بتجاهل وجود االتفاق  وهذا ال. أو االمتثال له

                                                   
بينما قد يقول البعض إن ذلك يرجع إىل أن الدول تتعامل مع التجارة واالستثمار جبدية أكثر من تعاملها مع البيئة   )١٤(

أن آليات اإلنفاذ يف االتفاقات التجارية يكون من املقصود منها يف العادة تسوية والصحة، رمبا يكون من األسباب األكثر واقعية 
) أو يتعرض(ما بأنه تعرض  وبالتايل تكون هذه اخلالفات أشبة بقضية قانونية يدعي فيها كيان. أكثر خالفات معينة بني دولتني أو

االتفاقات البيئية متعددة األطراف يكون املقصود منها وعلى خالف ذلك، فنظراً ألن . لضرر مباشر من جراء تصرفات كيان آخر
إذا كانت تصرفات  عموماً معاجلة مشاكل عاملية تنطوي على تصرفات مجاعية، توجد آليات عدم االمتثال هلا عادة لتحديد ما

لية العامة للصك للخطر، قد يؤدي إىل تعريض الفعا) احلد من االنبعاثات مثل امتناعه عن تقدمي التقارير أو(ما أو تقصريه  طرف
  .يكون السبب املباشر لضرر ميكن قياسه يقع على أي طرف معني آخر ولكنه قد ال

 Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, 54 راجع  )١٥(

INTERNATIONAL ORGANIZATION 421, 426 (2000).  
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تعهدات الدولية مبوجب الصكوك امللزمة قانوناً عندما تتغري احلكومات، فمن األصعب تتوقف ال وعلى خالف ذلك، ال
تغيريها أو االنسحاب منها، كما أن عدم امتثال احلكومة اجلديدة ميكن أن يكون واضحاً للعلن، وخصوصاً عندما يتضمن 

  .االتفاق شروطاً إلزامية عن اإلبالغ
ق على صك دويل ملزم قانوناً وإصدار تشريع بتنفيذه قد تزيد من احتمال قيام والعملية الداخلية اخلاصة بالتصدي  - ٢٥

كما أن عملية التفاوض بشأن االلتزامات امللزمة قانوناً والدخول فيها من األرجح أن تشمل . الدولة بتنفيذه واالمتثال له
سي طوعي، نظراً لآلثار القانونية اليت تنطوي مجيع األقسام املعنية املختصة يف احلكومة أكثر من عملية التعهد بالتزام سيا

وزيادة درجة االرتباط . على مزيد من اجلدية املرتبطة بالدخول يف صك ملزم، وإن كان ذلك يتوقف على طبيعة البلد
والوعي على هذا النحو قد تعزز من احتمال كون هذه اجلهات احلكومية أكثر استعداداً لتحمل املسؤوليات اليت ختص 

  .ها يف تنفيذ االتفاقكل من
وباملثل، فعلى املستوى الدويل، ميكن أن يؤدي ارتفاع مكانة الصك امللزم قانوناً وارتفاع درجة املخاطر املرتبطة   - ٢٦

به إىل زيادة احتماالت مشاركة مجيع البلدان، واملنظمات احلكومية الدولية، ومنظمات اتمع املدين، والقطاع اخلاص 
وهذه املشاركة األكرب أثناء املفاوضات قد تستمر خالل الفترة التالية العتماد الصك، مما يؤدي . ع إلعدادهاالنصيا فيه، أو

إىل تعزيز الترويج للصك ودعمه من جانب مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، وهذا قد يؤدي بدوره إىل زيادة فعالية تنفيذ 
 جانباً من قيمة االعتماد على العمليات القائمة على املشاركة من جانب وهذه الديناميكية تفسر أيضاً. الصك واالمتثال له

  .امللزمة قانوناً العديد من اجلهات صاحبة املصلحة يف وضع الصكوك العاملية غري
والصكوك امللزمة قانوناً من األرجح أن ختلق وأن تعزز الدعم من جانب املؤسسات الدولية، وهو يف العادة أمر   - ٢٧

مؤمتر األطراف، الذي تستطيع فيه الدول : وتشمل هذه املؤسسات.  التعامل مع املشاكل البيئية الدوليةضروري يف
املشاركة مراقبة تنفيذ االتفاق، واستعراض وتقييم مدى فعاليته، وتبين سياسات وتدابري إضافية الغرض منها تعزيز السعي 

ا يف ذلك القيام باملهام املتصلة بالترتيب لالجتماعات، وتسهيل من أجل حتقيق أهدافه؛ وأمانة تتوىل إدارة املعاهدة، مب
االتصاالت بني األطراف واملراقبني، وجتميع التقارير؛ وجهاز مساعد أو أكثر، مثل جهاز علمي يقوم بإجراء حبوث بشأن 

ألطراف؛ وآلية مالية املسائل العلمية ذات الصلة؛ وإجراءات لالمتثال وآليات لرصد وتسهيل االمتثال من جانب مجيع ا
ومعظم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وامللزمة قانوناً تتضمن إقامة هذه . ملساعدة البلدان النامية يف تنفيذ التزاماا

مثل بروتوكول مونتريال، واتفاقيات بازل، (هي يف سبيلها إىل إقامتها  املؤسسات وآليات الدعم بدرجات متفاوتة أو
وميكن أن تكون . تكهومل؛ واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبروتوكول كيوتو امللحق اوروتردام واس

وعلى سبيل املثال، . لبعض الصكوك الدولية الطوعية مؤسسات وآليات دعم مماثلة، ولكن ذلك يكون عادة بدرجة أقل
نبثق عن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية سوف جيتمع فإن املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية امل

يتضمن  بوترية أقل من مؤمتر األطراف، كما أن أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية أصغر؛ وال
 النشاط الذي ميكن أن يتم فيما بني املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية أي أحكام يف الوقت احلاضر بشأن

عمليات الرصد، ومن املقرر أن يتلقى الصندوق االستئماين لربنامج البداية   االجتماعات، أو تقدمي احلكومات للتقارير، أو
  .السريعة التابع للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مسامهات ملدة مخس سنوات فقط من تاريخ بدايته
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  التكاليف  ٢-١-٢

يناقش هذا القسم بعض االعتبارات العامة املتصلة بتكاليف التفاوض يف إبرام االتفاقات املتعددة األطراف   - ٢٨
وهو التكاليف ) رغم أمهيته الشديدة بالنسبة للزئبق(ومثة اعتبار إضايف مهم مل يتطرق له هذا القسم بالتفصيل . وتنفيذها

  .لعدم العملرتبة على صحة اإلنسان، والصاحل العام والبيئة نتيجة احلالية واملستقبلية املت
  املفاوضات

تعد تكاليف التفاوض يف إبرام اتفاق متعدد األطراف ووضعه يف صورته النهائية دالة على مدى تعقيد القضايا   - ٢٩
ترمجة  مثل(اركة الشاملة ومدى دعم املفاوضات للمش) وبالتايل عدد دورات االجتماعات الالزمة(املطروحة للتفاوض 

الوثائق واالجتماعات إىل مجيع لغات األمم املتحدة ودعم تكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية أو غريهم من ممثلي 
وعموماً، يتطلب ذلك قدراً أقل من الوقت واملوارد يف حالة التفاوض يف اتفاق يقوم على قدر . )اجلهات صاحبة املصلحة

يتضمن    فيما يتعلق مبصدر املخاطر وطبيعتها ومدى حدا ومدى احلاجة إىل اإلجراءات الدولية، والأعلى من اليقني
مليون دوالر  ٣,٢وقد بلغت تكاليف التفاوض يف اتفاقية روتردام حنو . به آليات جديدة أو معقدة لتنفيذه أو التقيد

ماليني دوالر أمريكي   ٦كهومل أقل قليالً من  وكانت تكاليف التفاوض يف اتفاقية است)١٦(؛)١٩٩٨-١٩٩٦(أمريكي 
امللزم قانوناً لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية   بينما بلغت التكاليف يف حالة النهج االستراتيجي غري)١٧(؛)٢٠٠١-١٩٩٨(

 أو تشمل هذه األرقام التكاليف اليت تتحملها الدول املضيفة وال) ١٨()٢٠٠٦-٢٠٠٣(ماليني دوالر أمريكي  ٦,٥ حنو
اليت تتحملها الدول منفردة للمشاركة يف املفاوضات، ولكنها تشمل تكاليف دعم مشاركة البلدان النامية وبعض اجلهات 

تأخذ هذه التكاليف يف االعتبار عنصر التضخم أو التقلبات اليت تطرأ على قيمة   كذلك ال. األخرى صاحبة املصلحة
، وخصوصاً فيما يتعلق بتكاليف ٢٠٠١ ية لالجتماعات كثرياً منذ سنةوقد تغريت التكاليف الفعل. الدوالر األمريكي

  .توفري األمن لالجتماعات

                                                   
 الدولية للتفاوض يف صك دويل ملزم قانوناً لتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم، ست دورات، اللجنة احلكومية  )١٦(

. UNEP/FAO/PIC/INC.6/3 (1999)، ١٢أنشطة األمانة يف الفترة االنتقالية واستعراض الوضع فيما يتعلق بالصندوق االستئماين، 
دولية ومؤمتر املندوبني املفوضني، مبا يف ذلك خدمات املؤمتر، وسفر ويغطي هذا الرقم مخس دورات للجنة التفاوض احلكومة ال

ويالحظ أن املفاوضات اخلاصة باالتفاقية جاءت عقب فترة ممتدة من . املشاركني، وتكاليف األمانة الرئيسية خالل فترة التفاوض
  . عملية املفاوضاتالتطبيق الطوعي إلجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم، األمر الذي أتاح خربة سهلت

 اللجنة احلكومية الدولية للتفاوض يف صك دويل ملزم قانوناً لتنفيذ اإلجراءات الدولية اخلاصة ببعض امللوثات راجع  )١٧(
دورات، أنشطة األمانة واستعراض الوضع فيما يتعلق باحلسابات اليت يتم متويلها من خارج امليزانية،  العضوية الثابتة، ست

وقد اقتضت مفاوضات استوكهلم مثانية اجتماعات حكومية دولية ). ٢٠٠٢ يونيه/حزيران (UNEP/POPS/INC.6/3، ١٢ الفقرة
ماليني دوالر أمريكي تكاليف املوظفني، ومقار االجتماعات، واملعدات، واالتصاالت  ٦تتضمن التكاليف البالغة  وال. رئيسية

  .للبيئةوالتكاليف األخرى اليت حتملها برنامج األمم املتحدة 
وقد . ٢٠٠٧أغسطس /آب ٧اتصال بالربيد اإللكتروين مع أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،   )١٨(

مشلت مفاوضات النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية عقد ثالثة اجتماعات للجنة التحضريية مبشاركة العديد من 
  .الكيميائية لحة، والعديد من االجتماعات اإلقليمية، وعقد مؤمتر دويل بشأن إدارة املواداجلهات صاحبة املص
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  التنفيذ
إذا كان االختيار سيقع على النهج الطوعية أو النهج امللزمة   من املرجح أن تتأثر تكاليف إجراءات التنفيذ مبا  - ٣٠

تفاق والتقيد به قد تكون أدىن يف النهج الطوعية، قد تكون تكاليف وملا كانت التوقعات اخلاصة بالتنفيذ العام لال. قانوناً
وقد تشعر احلكومات . بل إا قد تكون أقل بكثري يف بعض احلاالت – التنفيذ بالنسبة للبلدان كل على حدة أقل أيضاً

كاليف تنفيذ بند معني من إذا كانت ترغب يف حتمل ت  بأا ستتمتع مبزيد من املرونة يف حالة النهج الطوعية يف تقرير ما
  .ومىت يتعني عليها حتمل هذه التكاليف) أو االتفاق برمته(أحكام االتفاق 

أو على مجيع األطراف ضمن فئة معينة (وعندما يتم وضع تدابري للرقابة ملزمة ميكن تطبيقها على مجيع األطراف   - ٣١
ركوب املوجة واالستفادة "من الناحية االقتصادية وحتد من " صتكافؤ الفر"قد تؤدي النهج امللزمة قانوناً إىل ) من البلدان
وقد . ، وتشجع التجديد واالبتكار، وتعزز سرعة االنتقال إىل عمليات وتقنيات بديلة على املستوى العاملي"دون عناء

ى السواء فعالة بصفة األطراف عل تكون النهج امللزمة قانوناً اليت تتضمن فرض قيود جتارية دولية تطبق على األطراف وغري
  .خاصة يف هذا الصدد

ومن بني أجنح االتفاقات البيئية املتعددة األطراف االتفاقات اليت تتضمن أحكاماً بشأن آليات للتمويل ذات طابع   - ٣٢
طراف يوصف بروتوكول مونتريال بأنه واحد من أكثر االتفاقات البيئية املتعددة األ وعلى سبيل املثال، كثرياً ما. إلزامي

فبدون مثل هذه اآلليات، ) ١٩(.فعالية، ويرجع ذلك يف جانب منه إىل وجود الصندوق املتعدد األطراف وهو صندوق ملِزم
وبدون وجود ضمانات على أن هذه اآلليات سوف يتم متويلها بالكامل، قد يتردد الكثري من البلدان النامية يف املوافقة 

ر االتفاق خلشيتها من أن نقص املوارد قد جيعل من الصعب أو من املستحيل على شروط طموحة وقابلة للتحقق يف إطا
ميكن أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر  – سواء كان طوعياً أو ملزماً – وبالتايل، فإن فعالية أي اتفاق. عليها أن تتقيد ا

امهات املالية الطوعية أقل من سخية وأقل ومن احملتمل أن تكون املس. املساعدات املالية والتقنية للمساعدة يف تنفيذه
وقد تترتب على الصكوك ) ٢٠(.توجد إال يف الصكوك امللزمة قانوناً  أما آليات التمويل اإللزامية فال. ميكن االعتماد عليه مما

ا من املمكن إذ  امللزمة قانوناً تكاليف كبرية بالنسبة للدول املاحنة، ولكن هذه التكاليف قد تكون حامسة فيما يتعلق مبا
  .تطبيق ج عاملي طموح، وملزم قانوناً

ويتضمن . وتتوقف تكاليف دعم املؤسسات املنبثقة عن املعاهدة على مدى اخلدمات اإلدارية اليت يتطلبها االتفاق  - ٣٣
ية السنوية للنهج ويتبني من املقارنة أن امليزان. ٢٠٠٦ اجلدول التايل ميزانيات بعض أمانات االتفاقات امللزمة قانوناً لسنة

                                                   
 Jimin Zhao, The Multilateral Fund and China's Compliance with the Montreal راجع على سبيل املثال  )١٩(

Protocol, 11 Journal of Environment & Development 331 (2002); Duncan Brack, Monitoring the Montreal Protocol, in 

Verification Yearbook 209, 209 (2003).  
تتضمن كل من اتفاقية بازل  ال حيث  – تتضمن مجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف بالطبع آليات متويل إلزامية ال  )٢٠(

ينص معظم   وال. ت طويلة بني األطراف حول هذا املوضوعواتفاقية روتردام مثل هذه اآلليات، وشهدت كالمها مناقشات لسنوا
الصكوك الطوعية على أي آلية للتمويل، وإن كان بعضها، مثل النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، يتضمن 

هلذه الصناديق، يغلب وعلى الرغم من أن بعض البلدان يقدم مسامهات سخية . صناديق استئمانية يتم متويلها مبسامهات طوعية
  .على هذه الصناديق أن تكون مواردها أقل مما يليب الطلب ويساعد على الوفاء بأهداف االتفاق
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وهو اتفاق طوعي يعمل يف أمانته يف الوقت احلاضر أربعة موظفني  – االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
  )٢١(.مليون دوالر أمريكي ١,٢ – متفرغني

  
  )٢٢()بالدوالر األمريكي (٢٠٠٦ميزانية سنة   املوقع  املوظفون  األمانة

  ٣٣  ٥٥٤ ٣٦٥  بون  ١٢٩,٥  املناخ

  ٣  ٣٢٣ ٥٣٢  نريويب  ١١  ألوزونا

  ٤  ١٢١ ٩٤٠  جنيف  ٢٠  بازل

  ٣  ٧١٠ ٢٢٤  روما/جنيف  ١٨,٨  روتردام

  ٥  ٢٧٥ ٦٣٦  جنيف  ١٧,٧٥  استكهومل
  
  معايري تقييم النهج الدولية  ٢-٢

حيدد هذا القسم بعض املعايري اليت قد يرغب الفريق العامل املخصص يف استخدامها يف تقييم اجلدوى والفعالية   - ٣٤
وميكن أن يكون حتقيق التوازن السليم بني . حملتملتني للنهج الطوعية والنهج امللزمة قانوناً اليت يناقشها اجلزء الثالثا

للتوصل إىل توافق يف اآلراء ببني وجهات ) أي الطريقة األنسب(تكون أسهل طريقة   وغالباً ما. اجلدوى والفعالية أمراً حمرياً
وقد . فعال يف التعامل مع املشكلة لقاسم املشترك األدىن، وهو الذي قد يسفر عن اتفاق غريالنظر املتباينة هي األخذ با

يصبح حتقيق مشاركة واسعة من جانب الدول من األمور اليت تنطوي على مزيد من التحديات كلما أصبحت االتفاقات 
  .أكثر طموحاً وأكثر وضوحاً وأكثر شفافية

                                                   
ويالحظ أن األموال اليت تساهم ). ٢٠٠٦ (٢  ، اجلدول١/متر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية، القرار أوالًؤ املراجع  )٢١(

نة قد تكون أقل بكثري من املبلغ املدرج بامليزانية، وخصوصاً عندما تكون املسامهات طوعية  لدعم األمالا احلكومات بالفع
  .تكون استجابة لتقديرات استرشادية وال

تشري األرقام إىل امليزانيات األساسية لألمانات، وتشمل املوظفني، واملعدات، واملقر، وخدمات املؤمترات واالجتماعات،   )٢٢(
األنشطة "تشمل  تشمل أيضاً تكاليف مشاركة البلدان النامية يف االجتماعات، كما أن ميزانية املناخ ال الوالنفقات العامة، و

التفاقية األمم املتحدة لتغري املناخ وبروتوكول كيوتو املنبثق عنها، وهي اخلدمات اليت تقدما األمانة بدعم من مسامهات " التكميلية
 ,UNFCCC, Decision 12/CP.11: املصادر. دوالراً أمريكياً ١٤  ٠٥٩ ٦٩٧ – ٢٠٠٦ انيةطوعية، بلغ جمموعها التناسيب يف ميز

Programme Budget for the Biennium 2006-2007, at 23, FCCC/CP/2005/Add.1 (2006); Montreal Protocol, Decision 

XVII/42: Financial matters: Financial reports and budgets, Annex IV, at 87, UNEP/OzL.Conv.7/7-

UNEP/OzL.Pro./17/11 (2005); Basel Convention, Decision VII/41: Financial matters, Annex I, at 79, 

UNEP/CHW.7/33 (2004); Rotterdam Convention, Decision RC-2/7: Amendment of the financing and budget 

arrangements for the biennium 2005–2006, Table 1, at 32, UNEP/FAO/RC/COP.2/19 (2005); Stockholm Convention, 

Decision SC-1/4: Financing and Budget for the Biennium 2006-2007, Table 1, at 33, UNEP/POPS/COP.1/31 (2005).  
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  معايري اجلدوى  ١-٢-٢

جدوى النهج الدولية أساساً من واقع االعتبارات السياسية اليت تعكس الديناميكيات السياسية الوطنية، تتحدد   - ٣٥
  :وهذه االعتبارات السياسية قد حتددها عوامل عديدة. واإلقليمية والدولية

وهي تشمل . ام تؤثر حالة معرفة أي اخلطر بشكل مباشر على احلاجة املتصورة إىل اختاذ إجراء. حالة املعرفة  - ٣٦
ومن اجلوانب اليت تشملها جماالت املعرفة املهمة طبيعة . معرفة العلماء، واملسؤولني احلكوميني، ووسائل اإلعالم، واجلمهور

، )إذا كان حيدث يف الوقت احلاضر، أو سيحدث يف املدى القريب، أو يف املستقبل البعيد أي ما(اخلطر، ومدى إحلاحه 
رجعة فيها ومدى شدا، والتوزيع احملتمل للضرر بني خمتلف املناطق اجلغرافية وقطاعات  وكون األضرار املتوقعة ال

وقد حتاول احلكومات تاليف تقييد أيديها بتعهدات دولية عندما يكون هناك قدر كبري من عدم اليقني بشأن . اتمع
االقتصادية أو السياسية املترتبة على الوفاء خطورة املشكلة املراد مواجهتها أو طبيعتها، أو بشأن التكاليف واألعباء 

وينبغي مالحظة أن حالة املعرفة فيما يتعلق باملخاطر النامجة عن الزئبق عالية جداً كما تدل على ذلك ) ٢٣(.بالتعهدات
 املتحدة للبيئة، املقَررات العديدة اليت اعتمدها جملس اإلدارة بشأن الزئبق، والتقارير والتقييمات اليت أصدرها برنامج األمم

والقواعد والنصائح الصحية اليت أصدرا البلدان منفردة، والدراسات العلمية والصحية العديدة اليت قامت بإعدادها 
  .احلكومات، والدوائر األكادميية، والقطاع اخلاص، وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة

نت هناك حاجة حمسوسة إىل اختاذ إجراء عاملي على مدى إذا كا يعتمد أمر ما. احلاجة إىل اختاذ إجراء عاملي  - ٣٧
إذا كان هذا الضرر بسبب حركة   ما؛ وما قدرة البلدان على التصرف بشكل منفرد حلماية نفسها بشكل فعال من ضرر

ء من جانب ما ملواجهة الضرر قد تتأثر من جراء عدم اختاذ إجرا إذا كانت اجلهود اليت يبذهلا بلد احلدود؛ وما امللوثات عرب
اليت تتعرض هلا البلدان منفردة ميكن أن ) مبا يف ذلك اآلثار االجتماعية واالقتصادية(إذا كانت األضرار   بلد آخر؛ وما

قد تعرض بلداناً أخرى ألخطار إضافية بيئية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو غري ذلك من " آثار بفعل االنتشار"تكون هلا 
اليت تؤمن ا اجلهات صاحبة املصلحة والنفوذ وتعرب عنها بقوة، أن تؤثر على احلاجة وميكن للطموحات . األخطار

تؤثر هذه احلاجة بدورها على مدة استعداد الدول للموافقة على أهداف، وجداول  احملسوسة إىل اختاذ إجراءات، وأن
  .ذلك من االلتزامات الطموحة زمنية وغري

 أي اتفاق أو ج دويل تكاليف وضع االتفاق، وتكاليف إنشاء وتشغيل ميكن أن تتضمن تكاليف. التكاليف  - ٣٨
مثل التصديق على االتفاق، أو املشاركة يف مؤمترات (املؤسسات اليت يتقرر إنشاؤها، وتكاليف القيام باألنشطة املرتبطة به 

ءات أخرى مما جيري اختاذه ؛ وتكاليف التنفيذ على املستوى احمللي خبالف أي إجرا)األطراف أو االجتماعات األخرى
وميثل التنفيذ على املستوى احمللي يف العادة أكرب قدر من التكاليف، وهذه التكاليف ميكن أن تتحملها خمتلف . بالفعل

مثل التكاليف اليت تتحملها احلكومات يف البداية فيما يتعلق بوضع التشريعات (اجلهات صاحبة املصلحة مبرور الوقت 
ومثة عامل آخر . )ف اإلنفاذ اليت تتحملها فيما بعد وتكاليف االمتثال اليت قد يتحملها القطاع اخلاصوالقواعد، وتكالي

، أو التقليل من األعباء اليت قد تتحملها من الوفوراتمتصل بالتكاليف قد ترى احلكومات أن تأخذه يف االعتبار وهو 
 جماالت مثل الرعاية الصحية أو عالج املواقع امللوثة، أو أا قد وقد حيدث ذلك يف. جراء تنفيذ اإلجراءات العاملية املعززة

                                                   
 Kal Raustiala, Form and Substance in International Agreements, 99 AMERICAN JOURNAL OF راجع  )٢٣(

INTERNATIONAL LAW 581, 592 (2005).  
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وقد تشمل التكاليف املتوقعة بالنسبة للبلدان . إىل ذلك  حتقق منافع نتيجة لزيادة إنتاجية العمال، أو إطالة أعمارهم، وما
  .ةاملتقدمة تكاليف دعم آليات التمويل أو غري ذلك من أشكال املساعدات للبلدان النامي

يرتبط هذا املعيار ارتباطاً وثيقاً بالتكاليف، ألن تكاليف التنفيذ على املستوى احمللي تتوقف . توافر التكنولوجيا  - ٣٩
وتعد ضرورة متكني البلدان . يف جانب كبري منها على وجود منتجات وعمليات بديلة أقل تلويثاً، وتوافرها وتكاليفها

جيات والتدريب على استخدامها، مبا يف ذلك شروط احلصول على التراخيص، النامية من احلصول على هذه التكنولو
وميكن أن يكون للنهج امللزمة قانوناً، على وجه اخلصوص، تأثري مهم . األمور اليت ينبغي أيضاً أن تؤخذ يف االعتبار من

تثال باحلد من االنبعاثات وشروط  اليت متكن القطاعات اخلاضعة للتنظيم من االمبفرض األساليب التكنولوجيةفيما يتعلق 
  .التقليل منها بتكلفة أقل بكثري من التكاليف اليت كانت مقدرة يف األصل

ما، إما  دويل إذا كانت هناك معوقات قانونية أمام ج يتصل هذا املعيار مبا. إمكانية التنفيذ من الناحية القانونية  - ٤٠
  . البلدان املشاركةمن جراء القانون الدويل أو القانون احمللي يف

  معايري الفعالية  ٢-٢-٢

‘ رابعا’ ٢٤/٣ واهلدف املبني بالتفصيل يف املقَرر. تقاس فعالية أي نظام دويل مبدى جناحه يف حتقيق أهدافه  - ٤١
وعموما، فإن أكثر االتفاقات فعالية سوف . احلد من األخطار على صحة اإلنسان والبيئة من جراء التلوث بالزئبق هو

  .وهناك ترابط وثيق بني الكثري من املعايري املبينة أدناه. ؤدي إىل درجة مرتفعة من االمتثال اللتزامات بيئية طموحةت
اشتراطه  مدى"االتفاق أو عمق رمبا كان العامل األهم الذي يساهم يف فعالية أي اتفاق . طموح االلتزامات  - ٤٢

واالتفاق الذي تكون األهداف ) ٢٤(."ه يف حالة عدم وجود هذا االتفاقكان من املمكن أن تفعل على الدويل أن تقلع عما
يكون قادراً على مواجهة التحديات اليت  طموحة أو اليت تكون االلتزامات اليت ينص عليها ضعيفة لن اليت يتوخاها غري

  .يرمي إىل مواجهتها، حىت وإن امتثلت مجيع البلدان اللتزاماا مبوجبه
إذا   ما يرتبط هذا املعيار ارتباطاً وثيقاً بالطموح أو العمق، وهو يتعلق مبدى اتساع االلتزامات؛ أي .نطاق التغطية  - ٤٣

وكما أشري يف الفقرتني . كانت تتوخى التعامل مع بعض األسباب املؤدية إىل املشكلة أو مع الكثري منها أو معها مجيعاً
وكبديل لذلك، ميكن . كن مواجهته بصك شامل جامع واسع التغطية، فيما سبق، فإن حتدياً عاملياً مثل الزئبق مي١٦ و ١٥

وسوف تزداد التحديات اخلاصة بالتنسيق عموماً كلما ازداد . مواجهته بالربط بني صكوك أو ج خمتلفة ضيقة النطاق
  .عدد الصكوك أو عدد النهج

– ملزمة قانوناً سواء كانت طوعية أو – دوليةنادراً جداً ما تنص االتفاقات البيئة ال. وضوح االلتزامات ودقتها  - ٤٤
فبدون هذا التحكيم املستقل، ميكن أن يؤدي االختالف . على تفسريات مقنعة لنصوصها من جانب األطراف األخرى 

الدقيقة إىل خروج التعاون عن مساره الصحيح وإىل التراخي وعدم   بني األطراف بشأن معىن االلتزامات الغامضة أو غري
فااللتزامات الواضحة والدقيقة من األيسر فهمها كما أا تتضمن مؤشرات أفضل ميكن للحكومات واجلهات  .العمل

  .صاحبة املصلحة أن حتدد على أساسها مدى التقيد بتحقيقها

                                                   
 George W. Downs et al., Is the Good News About Compliance Good News About Cooperation?, 50 راجع  )٢٤(

INTERNATIONAL ORGANIZATION 379, 383 (1996).  



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2 

27 

وباإلضافة إىل اشتماهلا على التزامات واضحة وطموحة، جيب أن تتضمن االتفاقات . إمكانية حتقيق االلتزامات  - ٤٥
تتضمن مثل هذه االلتزامات، سيكون عدد البلدان اليت تتقيد ا قليل  مل وما. عالة التزامات ميكن حتقيقها بدرجة معقولةالف

وبالنسبة للمشاكل العاملية . أو، يف حالة الصكوك امللزمة قانوناً، سيكون عدد البلدان اليت تصدق عليها أو تنضم إليها قليل
رية من الغموض أو اليت تتطلب تكنولوجيات تعد تكاليفها يف الوقت احلاضر مانعة أو الصعبة اليت حتيط ا درجة كب

ويتضمن الصك املبدئي، مبوجب هذا النهج أيضاً، . متاحة عملياً، قد يكون من املناسب وجود ج إطاري أو مرحلي غري
يف مرحلة تالية مما ميكن أن يؤدي إىل كذلك فإنه يتضمن آليات إجرائية لتبين صكوك تكميلية . إنشاء إطار مؤسسي للعمل

وميكن لألطراف أن تستخدم هذه اآلليات كلما ازدادت ثقتها يف قدرا على قبول . توسيع نطاق التغطية أو تعميقها
ولالطالع على مناقشة متعمقة للنهج اإلطاري، (. أو ازداد اقتناعها حباجتها إىل أن تفعل ذلك – التزامات أكثر طموحاً

  ).، أدناه١-٢-٤-٣رجوع إىل، اجلزء ميكن ال
بالنسبة للتحديات اليت تتطلب إجراءات مجاعية مثل الزئبق، واليت يساهم عدد كبري من البلدان يف . املشاركة  - ٤٦

وميكن أن تمىن . إحداث املشكلة العاملية بفعل كثري من األنشطة املختلفة، تعد املشاركة الواسعة من جانب الدول ضرورية
وباإلضافة . تشارك يف االتفاق أن دولة أو عدداً قليالً من الدول املنتجة أو املستهلكة مل   أي اتفاق بضعف شديد لوفعالية

إىل ذلك، فإن فعالية االتفاقات البيئية تعززها على الدوام تقريباً مشاركة جمموعة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة يف 
  .اتمع املدين

ة أي اتفاق أو ج على دعم آليات للرصد، والتقييم وتيسري االمتثال ميكن أن تكون من املعايري إن قدر. االمتثال  - ٤٧
ويوحي العديد . املهمة لقياس الفعالية عندما تكون االلتزامات اليت ينص عليها االتفاق طموحة ومبينة بوضوح

وألن املنافع املترتبة .  صياغة االستجابة العامليةالسمات يف مشكلة الزئبق بضرورة إيالء اهتمام خاص ملسألة االمتثال يف من
على احلد من التلوث بالزئبق تعد من قبيل املنافع العامة مثل التمتع واء ومياه وأغذية غري ملوثة، ميكن أن تساور بعض 

يلقي   ومما. خرون من تدابري مكافحة التلوث اليت يقِدم عليها اآل"واالستفادة دون عناءركوب املوجة "الدولة رغبة يف 
تكون  ال الضوء على هذه االنتهازية أن التكلفة واملنافع االقتصادية املترتبة على مواجهة مشكلة الزئبق قد

  .بالتساوي موزعة
ووجود . من العوامل املهمة يف حتقيق االمتثال ألي اتفاق دويل اهتمام البلد بسمعته، كما سبق التنويه. الشفافية  - ٤٨

لرصد، واإلبالغ وتقاسم املعلومات يعزز املعرفة والثقة، ويسهم يف إجناح معظم االتفاقات البيئية الفعالة آليات شفافة ل
  )٢٥ (.املتعددة األطراف

عندما تكون البلدان النامية على ثقة من أا ستحصل على موارد مالية وتقنية كافية . الدعم املايل والتقين  - ٤٩
الدولية، فإا تكون يف العادة أكثر استعداداً للموافقة على االلتزامات الطموحة اليت تساعد ملساعدا يف تنفيذ التزاماا 

وعالوة على ذلك، فمن املرجح بدرجة أكرب أن متتثل . على حتقيق األهداف اليت يتوخاها النهج بشكل أفضل
توافر هذه املوارد بانتظام من املعايري وبالتايل، يعد مدى . االلتزامات ألا ستكون أكثر قدرة على أن تفعل ذلك هلذه

  .املهمة للفعالية

                                                   
 David G. Victor et al., Introduction and Overview, in THE IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OFراجع  )٢٥(

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMMITMENTS:  THEORY AND PRACTICE 1, 20 (David G. Victor et al. eds., 1998).  
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إن االتفاقات والنهج الفعالة ميكنها أن تتجاوب مع الظروف املتغرية وأن تتكيف . التجاوب مع الظروف املتغرية  - ٥٠
عرفة معها، مثلما حيدث عند ظهور تكنولوجيات جديدة، أو ظهور ديناميكيات سياسية جديدة، أو عندما تنضج امل

باملشكلة ويزداد اإلملام ا، مبا يف ذلك من خالل اخلربات اليت تكتسبها الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف جمال 
وقد اكتسبت الدول، يف إطار النهج امللزمة قانوناً مرونة وقدرة على التجاوب بطرق . العمل اجلماعي ملواجهة املشكلة
إطارية مث استكماهلا فيما بعد بربوتوكوالت أكثر حتديداً وتشديداً؛ واستعمال املرفقات يف عديدة من بينها اعتماد اتفاقيات 

وضع قوائم املواد الكيميائية، والشروط التقنية، وجداول االستغناء التدرجيي؛ والسماح باعتماد التعديالت والتغيريات 
  .مبوجب اإلجراءات املعجلة ، مثل التصويت باألغلبية الفائقة

ميكن النظر يف قيمة حتقيق أي ج طموح، وشامل، ينطوي على التزامات واضحة ودقيقة، . حسن التوقيت  - ٥١
  .يف ذلك تلك املتصلة باملوارد املالية والتقنية، يف ضوء الفترة الزمنية اليت قد يستغرقها وضع االتفاق ودخول حيز النفاذ  مبا
  ملعززة والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمةيارات اخلاصة بتنفيذ التدابري الطوعية ااخل  - ٣

حيدد هذا اجلزء خيارات تنفيذ النهج الطوعية وامللزمة قانوناً اليت ميكن استخدامها يف تعزيز اختاذ إجراءات دولية   - ٥٢
  :وهذه اخليارات مبينة يف أربعة أقسام هي. طويلة األجل بشأن الزئبق

  اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية املعززة،يتضمن  الذي ١-٣القسم   ‘١’
 الذي يتضمن اخليارات اليت ميكن األخذ ا يف إطار األحكام احلالية اليت تنص عليها ٢-٣والقسم   ‘٢’

  الصكوك القانونية الدولية القائمة،
   الذي يتضمن اخليارات اخلاصة بتعديل الصكوك القانونية الدولية القائمة،٣-٣القسم   ‘٣’
  . الذي يتضمن اخليارات اخلاصة بالصكوك القانونية الدولية اجلديدة٤-٣والقسم   ‘٤’

أوالً، يبدأ العرض بوصف ومعلومات عامة :  وعموماً يعرض كل خيار من اخليارات احملددة على النحو التايل  - ٥٣
سات الدولية، وخصوصاً تشمل، حسب مقتضى احلال، السوابق وثيقة الصلة باملوضوع أو أمثلة مشاة من املمار

وتلي ذلك مناقشة قصرية حول كيفية . االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والتفامهات اخلاصة باملواد والنفايات الكيميائية
 وحيدد التحليل بعد ذلك بعض االعتبارات اخلاصة باملوارد )٢٦(.تعامل هذا اخليار مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق

اخليار، مثل املساعدات التقنية واملالية للبلدان النامية، والعالقة اليت قد تربط هذا اخليار باالتفاقات والنهج األخرى املتصلة ب
داخل جمموعة املواد والنفايات الكيميائية، واملوارد اليت قد تكون الزمة لتطوير اخليار وإدارته على املستوى الدويل، 

تناقش تكاليف التنفيذ  غم من أن هذه الفقرات اخلاصة باالعتبارات املتصلة باملوارد الالر على(. حالة املوافقة عليه  يف
املستوى احمللي بالنسبة للبلدان منفردة، قد يعترب القارئ أن هذه التكاليف تكون يف جمموعها يف العادة أكرب من  على

ر ملخصاً لبعض التدابري اليت قد يكون من وأخرياً، يتضمن كل خيا.) تكاليف وضع وإدارة اتفاق على املستوى الدويل
  .اختاذها الالزم
وكما سبقت اإلشارة أيضاً، ميكن اعتماد .  فيما سبق٢-٢وميكن تقييم كل خيار بتطبيق املعايري املبينة يف اجلزء   - ٥٤

من اخليارات اليت يناقشها وكثري . أو تنفيذ الصكوك والنهج الطوعية واملُلِزمة قانوناً يف ترادف أو ترابط مع تدابري أخرى
اجلزء الثالث تعاجل، يف حالة تنفيذها، أولويات عاملية خمتلفة فيما يتعلق بالزئبق، وجوانب خمتلفة من نفس األولويات، 

                                                   
  . مبقدمة هذا التحليل٢ األولويات العاملية السبعة اخلاصة بالزئبق مبينة يف الفقرة  )٢٦(
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ينطوي خيار معني على إمكانية املعاجلة  وبالتايل، فعندما ال. تعاجل نفس األولويات ولكن بدرجات خمتلفة من العمق  أو
ولويات العاملية اخلاصة بالزئبق، قد يكون من الالزم أو من احملبذ النظر يف استكمال هذا اخليار خبيار آخر الشاملة لأل

  .أكثر  أو
  اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية املعززة  ١-٣

 الدولية حيدد هذا القسم ويصف اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية املعززة اليت ميكن أن تسهم يف اإلجراءات  - ٥٥
" التدابري الطوعية املعززة"ويفسر هذا القسم . طويلة األجل للحد من املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة من جراء الزئبق

بأا تعين أن جملس اإلدارة طلب من الفريق العامل املخصص استعراض ‘ رابعا ’٢٤/٣املنصوص عليها يف املقَرر 
 الطوعية اليت تزيد من التدابري الطوعية اجلاري تنفيذها بالفعل بشأن الزئبق، أو تكون اخليارات اخلاصة بالتدابري  وتقييم

  .إليها  باإلضافة
وتشمل اخليارات الطوعية اليت حيددها التحليل إصدار إعالن سياسي رفيع املستوى وخطة للتنفيذ؛ وإعداد مدونة   - ٥٦

من خالل نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات، مبا يف ذلك لقواعد السلوك اخلاصة بالزئبق؛ واختاذ إجراءات دولية 
ويشمل ذلك أيضاً اخليار اخلاص بتسجيل إطالق ونقل . الشراكات؛ وبرنامج العنونة البيئية العاملية وشهادات التوافق البيئي

نهج اليت ميكن اتباعها يف اخليارات اخلاصة بال"، باعتباره أحد ٤-٢-٣ امللوثات، ولكنه يناقشه مبزيد من التفصيل يف القسم
  ."إطار األحكام احلالية املنصوص عليها يف الصكوك القانونية الدولية القائمة

وعلى الرغم من تواضع عدد اخليارات اليت حيددها التحليل، ميكن تنفيذ معظمها بكثري من الطرق املختلفة اليت   - ٥٧
مية، واجلهات األخرى صاحبة املصلحة اليت تعمل معاً ضمن تشارك فيها الدول، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكو

وكما جاء يف املقدمة، يتحاشى التحليل وضع افتراضات . اليت تكون عادة يف شكل شراكات – أي عدد من الترابطات
مسبقة بشأن استنتاجات أو توصيات للشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة الذين يقومون بوضع إطار شامل للربنامج 

ويرى التحليل أن . ‘رابعاً ’٢٤/٣من املقَرر   ٢٧  اإلدارة مبوجب الفقرة  عاملي للشراكات اخلاصة بالزئبق، كطلب جملسال
شراكات القطاع اخلاص وبرنامج الشراكة اخلاصة بالزئبق تعد من العناصر املهمة يف ج استراتيجي لنقل التكنولوجيا 

وقد يرغب الفريق العامل . ق، سواء كان هذا النهج طوعياً أو ملزماً قانوناًوتوفري املساعدات من أجل التعامل مع الزئب
املخصص يف أن ينظر يف كيفية أخذ التقدم يف سبيل وضع إطار شامل لربنامج الشراكات يف االعتبار، كما أنه قد يرغب، 

  . للتدابري الطوعية املعززةيف ضوء هذا التقدم، يف اعتبار برنامج الشراكات املعزز على أنه خيار إضايف متميز
 املتمثلة يف احلد من األخطار النامجة العامليةيلزم بزيادة اجلهود ملواجهة التحديات ‘رابعا ’٢٤/٣وملا كان املقَرر   - ٥٨

، عن إطالقات الزئبق، يركز هذا القسم على اخليارات اخلاصة بالتدابري الطوعية اليت ميكن اختاذها على املستوى العاملي
االعتراف بأن تنفيذ هذه التدابري قد يكون على املستوى الدويل، أو اإلقليمي أو احمللي، وقد يتضمن تنفيذ أنشطة على  مع

وبالنسبة لبعض اخليارات اليت يناقشها هذا القسم، حيدد التحليل األوضاع اليت قد تكون فيها الشراكات . أساس الشراكة
  .يتوسع يف بياا  بشكل خاص، ولكنه البني القطاعني العام واخلاص مناسبة 

  إصدار إعالن سياسي رفيع املستوى ووضع خطة للتنفيذ  ١-١-٣

إن إصدار إعالن رفيع املستوى ووضع خطة تنفيذ خاصة بالزئبق ميكن أن يساعدا على إزكاء الوعي بني   - ٥٩
رادة السياسية للتصدي هلذه التحديات، وإنشاء احلكومات واتمع املدين بشأن التحديات اليت ميثلها الزئبق؛ ويقوي من اإل

  .آليات والشروع يف عمليات لتسهيل بذل جهود عاملية شاملة ومنسقة بشأن الزئبق بني اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة
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  معلومات أساسية  ١-١-١-٣

 يهتم ا العامل، ابتداًء من وقد استخدمت اإلعالنات السياسية رفيعة املستوى يف التصدي لكثري من القضايا اليت  - ٦٠
وميكن الشروع يف وضع . متالزمة فقدان املناعة املكتسبة والتنمية املستدامة إىل الطاقة، والغابات، وإدارة املواد الكيميائية

ة هذه اإلعالنات السياسية أو اعتمادها أو تأييدها بواسطة اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولي
وعلى الرغم من أن وضعها ميكن أحياناً أن يتطلب موارد مكثفة كاليت يتطلبها التفاوض يف االتفاقيات املتعددة . األخرى

ختضع إلجراءات التصديق من جانب الدول أو لشروط دخوهلا حيز  امللزم قانوناً يعين أا ال األطراف، فإن طابعها غري
  .ىل تأخري تطبيق الصكوك امللزمة قانوناً لسنوات عديدةالنفاذ، مما قد يؤدي يف بعض احلاالت إ

استراتيجية  كما تتضمن )٢٧(وتتضمن خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة فقرة عن الزئبق  - ٦١
 فقرات قصرية خاصة لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وخطة العمل العامليةالسياسات الشاملة التابعة للنهج االستراتيجي 

ومتثل . ومع ذلك، مل تعتمد احلكومات حىت اآلن إعالناً عاملياً رفيع املستوى وخطة للتنفيذ فيما يتعلق بالزئبق. بالزئبق
مبا يف ذلك املقَررات اليت تضمنت إنشاء  - املقَررات اليت أصدرها جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن الزئبق

لزئبق يف برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج الشراكات اخلاصة بالزئبق، والفريق العامل املخصص املفتوح برنامج ل
متثل إعالنات  بيد أن هذه املقَررات ال. خطوات مهمة يف سبيل التوصل إىل إمكانية اختاذ إجراء عاملي شامل – العضوية

ن جوهانزيرغ اخلاص بالتنمية املستدامة الصادر عن مؤمتر القمة العاملي املعين عاملية رفيعة املستوى باملعين الذي يتوخاه إعال
إعالن الدوحة اخلاص باإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ألا تعتمد رمسياً من جانب أعضاء جملس  بالتنمية املستدامة أو

توضع مبوجب عملية قائمة على مشاركة  وعالوة على ذلك، فإا مل. اإلدارة فقط، وليس من جانب مجيع احلكومات
وهو أمر قد يكون أساسياً لتحقيق األهداف  - تسفر عن مثل هذه العملية  العديد من اجلهات صاحبة املصلحة، كما مل

  .اإلعالن اليت يتوخاها
. كلنيوميكن أن يأخذ أي إعالن رفيع املستوى وخطة للتنفيذ بشأن الزئبق شكالً أساسياً على األقل من ش  - ٦٢
ميكن أن يوضع أحد الشكلني على غرار النصوص األساسية الثالثة للنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية  إذ

استراتيجية  )٢(إعالن سياسي يعرب عن التزام الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي اتمع املدين والقطاع اخلاص؛  )١: (وهي
عمل، واالحتياجات املقرر التصدي هلا واألهداف املقرر حتقيقها، وإطاراً عاماً لإلدارة، وبناء سياسية شاملة حتدد نطاق ال

خطة عمل عاملية أو وثيقة استرشادية  )٣( القدرات والتعاون التقين، واملبادئ األساسية، والترتيبات املالية واملؤسسية؛ و
  .حتدد جماالت العمل املقترحة واألنشطة الالزم تنفيذها

امللزم قانوناً بشأن مجيع أنواع  الصك غري"أما الشكل الثاين، الذي ميكن وضعه، على سبيل املثال، على غرار   - ٦٣
ما باملعاهدة، أكثر مما هو بوثائق النهج   فيمكن أن يتضمن وثيقة واحدة يكون شكلها أشبه إىل حد)٢٨("الغابات،

كن أن يتضمن هذا الشكل أقساماً عن بعض أو كل املوضوعات املماثلة ومي. االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

                                                   
  ).ز(٢٣ة العاملي املعين بالتنمية املستدامة، خطة عمل جوهانزبرغ، الفقرة  مؤمتر القمراجع  )٢٧(
 ، ومن املقرر أن تعتمده يف املستقبل ٢٠٠٧ أبريل/اعتمد منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات هذا الصك يف نيسان  )٢٨(

تقرير ة، منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات،  الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدراجع. اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  .E/CN.18/2007/8 ،E/2007/42 (SUPP) (2007)، ٢  الصفحةالدورة السابعة،
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لوثائق النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، مبا يف ذلك األهداف، واملبادئ، والنطاق، والسياسات 
  .ذلك إىل  والتدابري، والتنفيذ، والرصد، وتقدمي التقارير، وما

  يات العاملية اخلاصة بالزئبقالتعامل مع األولو  ٢-١-١-٣

 بعض أو مجيع بغض النظر عن الشكل، ميكن تصميم إعالن رفيع املستوى وخطة للتنفيذ بشأن الزئبق للتعامل مع  - ٦٤
ويف هذا الصدد، ميكن أن . ‘رابعا ’٢٤/٣ من املقَرر ١٩  احملددة يف الفقرةاألولويات العاملية السبعة اخلاصة بالزئبق

 والقسم ٢-١-٤-٣راجع القسم (غطية مماثالً أو مطابقاً لنطاق التغطية يف أي صك قانوين دويل جديد يكون نطاق الت
امللزم من  يتضمنها خيار اإلعالن الرفيع املستوى غري ، على الرغم من أن كثرياً من االلتزامات اليت)، فيما يلي٢-٢-٤-٣

  .قانوناً املرجح أن تكون أقل دقة من مما هي يف اخليارات امللزمة
  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-١-١-٣

من املرجح أن يتطلب إصدار إعالن رفيع املستوى وخطة للتنفيذ بشأن الزئبق إجراء مفاوضات مكثفة   - ٦٥
وقد تكون تكاليف هذه املفاوضات كبرية، على الرغم من أنه من املرجح أن تكون أقل قليالً مما هي يف حالة . ما حد إىل

وقد بلغت تكاليف املفاوضات اخلاصة بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية .  اخلاصة بإبرام صك ملزم قانوناًاملفاوضات
اليت تضمنت عقد ثالثة اجتماعات للجنة التحضريية شاركت فيها جهات متعددة من اجلهات صاحبة  – للمواد الكيميائية

مليون دوالر   ٦,٥حنو  – مؤمتر دويل بشأن إدارة املواد الكيميائيةاملصلحة، وعقد العديد من االجتماعات اإلقليمية، وعقد 
ويتضح من املقارنة أن تكاليف التفاوض يف اتفاقية استكهومل اليت تضمنت عقد مثانية اجتماعات رئيسية ) ٢٩(.أمريكي

يميائية، كانت أقل قليالً امتداد سنوات عديدة قبل املفاوضات اخلاصة بالنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الك على
تعكس التكاليف اليت يتحملها البلد املضيف، وتكاليف  الحظ أن هذه املبالغ ال() ٣٠(.ماليني دوالر أمريكي  ٦ من

تتضمن التكاليف اإلضافية الكبرية املتصلة باألمن يف األمم  ال مشاركة البلدان النامية، واآلثار املترتبة على التضخم، كما
تكن مطلوبة وقت إجراء  مطلوبة جلميع املفاوضات اليت جتري يف إطار األمم املتحدة اآلن، ولكنها ملاملتحدة، وهي 

  .مفاوضات استكهومل
ملزم قانوناً، شأنه شأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  ويتطلب التنفيذ الفعال ألي اتفاق غري  - ٦٦

وميكن التوصل إىل اتفاق بشأن الزئبق كجزء من النهج االستراتيجي .  دائمةالكيميائية واالتفاق اخلاص بالغابات، أمانة
لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ويف هذه احلالة ميكن إدارته بواسطة أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد 

الدولية للمواد الكيميائية، اليت يعد عدد املوظفني وهذا يتطلب توسيعاً كبرياً ألمانة النهج االستراتيجي لإلدارة . الكيميائية
ومثة خيار آخر . العاملني فيها أقل مما جيب مقارنة باختصاصاا احلالية، لعدم تغطية املسامهات املالية للميزانية املعتمدة

 كيان آخر داخل برنامج يقضي بإنشاء أمانة جديدة، ميكن أن يستضيفها برنامج الزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة أو أي
  .ويقتضي هذا اخليار أيضاً زيادة عدد املوظفني وتدبري موارد إضافية. األمم املتحدة للبيئة

توافر  ملزم بشأن الزئبق ميكن أن يكون فعاالً هو إذا كان إبرام اتفاق غري ورمبا كان العامل األهم من حيث ما  - ٦٧
.  يف تنفيذ االتفاق وحتقيق أهدافهوالبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالنامية املوارد املالية الالزمة ملساعدة البلدان 

                                                   
  .٢٠٠٧ أغسطس/آب ٧ اإللكتروين مع أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، بالربيداتصال   )٢٩(
  .، فيما سبق١٧أنشطة األمانة، امللحوظة  املعنية بامللوثات العضوية الثابتة، جلنة التفاوض احلكومية الدولية  )٣٠(
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وسوف يتطلب أي اتفاق، سواء كان ملزماً قانوناً أو العكس، ويكون من املقصود منه التعامل جبدية مع األولويات العاملية 
امللزمة قانوناً آلية  ، شأنه شأن االتفاقات األخرى غريبقامللزم اخلاص بالزئ ولن يتضمن االتفاق غري. السبعة، موارد كبرية

. ملزمة للتمويل، على خالف اتفاقية استكهومل واتفاقية املناخ وبعض االتفاقات امللزمة األخرى املتعددة األطراف
رنامج البداية امللزم قانوناً اخلاص بالزئبق صندوق استئماين طوعي، مثل صندوق ب من ذلك، قد يكون لالتفاق غري وبدالً

يكون كافياً يف ضوء املوارد  السريعة املنبثق عن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، ولكن متويله قد ال
امللزم قانوناً  ويف حالة إدارة اتفاق الزئبق غري. الالزمة، وعلى الرغم من املسامهات السخية من جانب بعض الدول املاحنة

هج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، عندئذ ميكن أن يكون من املهم جتنب امليل إىل االفتراض كجزء من الن
بأن متطلبات تنفيذه سيكون من املمكن تغطيتها باالعتماد على برنامج البداية السريعة، ألن الركون إىل ذلك ميكن أن 

الحظ أن الصندوق (.  هي شحيحة بالفعل إىل مزيد من الضغطيسفر عن تعريض موارد برنامج البداية السريعة اليت
االستئماين اخلاص بربنامج البداية السريعة سيظل مفتوحاً لتلقي مسامهات طوعية ملدة مخس سنوات فقط من تاريخ إنشائه 

  )٣١(.)٢٠٠٦ يف سنة
  الشروط اإلجرائية  ٤-١-١-٣

دار إعالن سياسي رفيع املستوى وخطة للتنفيذ مبقَرر ميكن أن تبدأ عملية الشروع يف مفاوضات من أجل إص  - ٦٨
أما إذا كانت توقعات جملس اإلدارة . يصدره جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف دورته العادية اخلامسة والعشرين

طيع الس أن يطلب تتوخى إبرام صك يكون جزءاً من النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، فعندئذ يست
ولقد كان . ملزم قانوناً من املؤمتر الدويل الثاين إلدارة املواد الكيميائية النظر يف الشروع يف مفاوضات لوضع اتفاق غري

، ٢٠٠٩ مايو/مقرراً بصفة مبدئية، وقت إعداد هذا التحليل، عقد املؤمتر الدويل الثاين إلدارة املواد الكيميائية يف شهر أيار
وميكن أن يتضمن طلب . د ثالثة أشهر من انعقاد الدورة اخلامسة والعشرون لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةأي بع

جملس اإلدارة اقتراحاً بأن يشرع املؤمتر الدويل الثاين إلدارة املواد الكيميائية يف مفاوضات وأن يضع نصب عينيه استكماهلا 
  .٢٠١٢  متر الدويل الثالث إلدارة املواد الكيميائية، املقرر انعقاده يف سنةحبيث ميكن اعتماد االتفاق يف املؤ

وسوف يتمثل التحدي الواضح يف كيف يتسىن يف هذا اإلطار الزمين توفري موارد التمويل واملوارد األخرى   - ٦٩
 للجنة حتضريية يشارك فمن املرجح أن تتطلب هذه املفاوضات تنظيم العديد من االجتماعات. الالزمة لدعم املفاوضات

وسيكون من الصعب على الدول اليت تقترح العملية اختاذ ترتيبات قبل انعقاد . فيها العديد من اجلهات صاحبة املصلحة
املؤمتر الدويل الثاين إلدارة املواد الكيميائية لضمان توافر املوارد املالية الكافية وغريها من املوارد الالزمة لدعم مفاوضات 

 التحضريية، ويرجع ذلك يف جانب منه لضيق الوقت، ويف جانب آخر ألن املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية اللجنة
ومع ذلك، فإذا تقرر إجراء املفاوضات اخلاصة بالزئبق كجزء من ). يف تلك املرحلة(يكون قد وافق على االقتراح  لن

ئية، عندئذ سيكون من األساسي تعزيز أمانة النهج االستراتيجي حبيث النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميا
تصل إىل املستوى الذي ميكن أن يسمح هلا بدعم املفاوضات مع مواصلة القيام بوظائفها احلالية املتصلة بإدارة وتنفيذ 

  .النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية

                                                   
" االختصاصات"برنامج البداية السريعة، املرفق الثاين، : ١/املؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية، القرار أوال راجع  )٣١(
)٢٠٠٦(  
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ة راغباً يف إجراء املفاوضات كجزء من عملية النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية إذا مل يكن جملس اإلدار أما  - ٧٠
للمواد الكيميائية، عندئذ ميكن لس اإلدارة أن يشرع يف مفاوضات بطريقة مماثلة للطريقة اليت اتبعها يف وضع النهج 

، بأن يطلب من املدير التنفيذي عقد ٢٢/٤   و٧/٣-االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية مبوجب مقَرريه دإ
ملزم قانوناً   اجتماع استشاري مفتوح العضوية يضم ممثلي مجيع اموعات صاحبة املصلحة للمشاركة يف وضع اتفاق غري

وسوف تتطلب هذه العملية موارد كافية لدعم االجتماع االستشاري . وخطة للتنفيذ ملواجهة التحديات اليت ميثلها الزئبق
مبا يف ذلك دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية، ورمبا أيضاً بعض اجلهات األخرى صاحبة  – و االجتماعات االستشاريةأ

  .وأي اجتماعات للجنة التحضريية قد تترتب على ذلك – املصلحة
  وضع مدونة لقواعد السلوك اخلاصة بالزئبق  ٢-١-٣

ور مع القطاع اخلاص واجلهات األخرى املعنية صاحبة املصلحة، ميكن للحكومات، بالتعاون فيما بينها وبالتشا  - ٧١
ملزمة قانوناً بشأن الزئبق، من أجل حتديد املمارسات املوصى ا للتعامل مع كثري من   وضع مدونة لقواعد السلوك غري
طنية، كما ميكن أن وميكن تصميم هذه املدونة الستخدامها يف سياق التشريعات الو. األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق

وكبديل لذلك، . توجد فيها تشريعات وطنية ال تكون مبثابة معيار للممارسات العامة يف جماالت االختصاص اليت قد
بالترادف مع اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات، ميكن للقطاع اخلاص أن يتوسع يف وضع وتنفيذ مدونة قواعد سلوك   أو

ضيات الصناعية، حبيث تغطي هذه القواعد معظم، أو مجيع مصادر الزئبق اليت يكون طوعية خاصة بالزئبق وفقاً للمقت
  .اإلنسان سبباً فيها على امتداد دورات حياا

 معلومات أساسية  ١-٢-١-٣

. ومدونة قواعد السلوك هي جمموعة من القواعد اليت حتدد املسؤوليات أو املمارسات السليمة لفرد أو منظمة  - ٧٢
دة على وضع مدونات قواعد السلوك واعتمادها طوعياً من جانب القطاع اخلاص أو الدول يف املنتديات وقد جرت العا

  .احلكومية الدولية
  مدونات قواعد السلوك اخلاصة بالصناعة  - ألف

ميكن وضع مدونات لقواعد السلوك يف القطاع اخلاص من جانب الشركات كل على حدة، أو من جانب   - ٧٣
وميكن للشركات الكبرية اليت تتمتع بقوة كافية يف . ة بأكملها على املستوى الوطين، أو اإلقليمي أو الدويلالدوائر الصناعي

السوق أن تطلب من مورديها التقيد مبدونات قواعد السلوك املتصلة حبقوق العمال، والسالمة املهنية، وحمتوى املواد أو 
  )٣٢(.ذلك من االهتمامات املنتجات من العناصر الكيميائية السمية، أو غري

، وهي مبادرة بشأن أداء "العناية املسؤولة"وعلى الصعيد الصناعي العاملي، وضعت صناعة املواد الكيميائية مبادرة   - ٧٤
تنفيذ نظم اإلدارة؛ وتتبع األداء من خالل التدابري البيئية، والتدابري :  يلي الصناعات تلتزم الشركات األعضاء مبوجبها مبا

واهلدف .  وتدابري السالمة، وتوسيع نطاق هذه املمارسات لتشمل الشركاء يف العمل على امتداد سلسلة التوريدالصحية
التنسيق بني الشركات العاملية  ، هو٢٠٠٤ الرئيسي الذي يتوخاه امليثاق العاملي ملبادرة العناية املسؤولة الذي وِضع يف سنة

                                                   
 HP (formerly Hewlett-Packard), HP Standard 007-2 Vendor Requirements for  على سبيل املثالراجع  )٣٢(

Hardware Recycling) الذي جاء فيه أن الباعة جيب أن يتفهموا قواعد السلوك اخلاصة بالصناعات ) (٢٠٠٧أبريل /نيسان ١٣
  ").اتفاق املسؤولية االجتماعية والبيئية اخلاص باملوردين"اإللكترونية وأن يوقعوا على 
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وتوجد اليوم برامج العناية املسؤولة يف .  نظام سليم إلدارة املواد الكيميائيةمع االتساق يف تقدمي تقارير األداء وقيام
  )٣٣(.شركة من الشركات اليت هلا وجود عاملي قد التزمت منفردة بامليثاق العاملي  ١٢٣ بلداً؛ وباإلضافة إىل ذلك، فإن ٥٢
.  أن خيضع أداؤها للتحقق أو لشهادة اعتمادوتبعاً لرابطة التجارة الوطنية اليت تنتمي إليها الشركة العضو، ميكن  - ٧٥

العناية املسؤولة من املتوقع أن تقدم تقارير عن أداء العناية وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشركات املشاركة يف مبادرة 
 ومع ذلك، قد. تقدم تقاريرها أا مل لو) مثل وقف عضويتها يف الرابطة(املسؤولة، كما أا قد تكون عرضة لعقوبات 

وعلى الرغم من أن برنامج . يكون تقدمي التقارير إلزامياً يف بعض البلدان كشرط للمشاركة يف برنامج العناية املسؤولة
يتضمن شروطاً حمددة بشأن الزئبق، فمن املمكن استخدامه يف مواجهة واحدة أو أكثر من األولويات   الالعناية املسؤولة

وتنص املبادئ التوجيهية احلالية على أنه جيوز للشركات .  ذلك الشركات املشاركةالعاملية اخلاصة بالزئبق، إذا رغبت يف
املشاركة تضمني تقاريرها الوطنية ملعلومات عن الزئبق، وخصوصاً فيما يتعلق بانبعاثات الزئبق يف اهلواء، والزئبق الذي 

  .حتتوي عليه النفايات، وحمتوى الزئبق يف املواد
 بتنفيذ عشرة مبادئ من مبادئ التنمية املستدامة ٢٠٠٣ دويل للتعدين واملعادن أعضاءه يف سنةوقد ألزم الس ال  - ٧٦

وتوقعاً النعقاد الدورة الرابعة والعشرين لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة ) ٣٤(.وقياس أدائها على أساس هذه املبادئ
بيان من الس الدويل للتعدين واملعادن "عادن بياناً حيمل عنوان ، أصدر الس الدويل للتعدين وامل٢٠٠٧ فرباير/يف شباط

يلزم الس "  والتزاماتنا يف جمال التنمية املستدامة،واملعادنطبقاً ملبادئ الس الدويل للتعدين "جاء فيه أنه " بشأن الزئبق
الزئبق واحلد من انبعاثاته يف اهلواء من مصادره الدويل للتعدين واملعادن أعضاءه بأمور من بينها تطبيق االشتراطات اخلاصة ب

الثابتة، والعمل على ختفيض حصصها يف اإلمدادات العاملية للزئبق توطئة لوقفها يف مرحلة تالية، واملساعدة يف نقل 
ج التكنولوجيا يف قطاع تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري، وعدم فتح مناجم يكون الغرض منها إنتا

وقد التزم األعضاء باإلبالغ عن هذه التصرفات متاشياً مع املعايري الوطنية املطبقة ووفقاً لاللتزامات اخلاصة ) ٣٥(.الزئبق
  )٣٦(.باإلبالغ مبوجب إطار املبادرة العاملية اخلاصة باإلبالغ

ميائية، والتعدين والتصنيع ومن املهم مالحظة أن الرابطات التجارية الدولية والوطنية يف قطاعات املواد الكي  - ٧٧
السلوك اليت تضعها الدوائر  وبالتايل، فمن األرجح أن تؤيد الشركات الكبرية قواعد. تتكون عموماً من شركات كبرية

أما القطاعات الصناعية . مل ترغمها ضغوط السوق على ذلك تؤيدها الشركات الصغرية واملتوسطة ما الصناعية، بينما ال
الرمسي، مثل مشروعات تعدين الذهب بواسطة   من أفراد أو من مشروعات صغرية يف القطاع غرياليت تتكون أساساً

  .أقل احلرفيني وعلى النطاق الصغري، فإن احتمال تقيدها ذه القواعد قد يكون

                                                   
اتصال بالربيد اإللكتروين مع كايت كونزر، بالس األمريكي للكيمياء، يف . ٢٠٠٧ هيولي/متوز ٢٧حىت   )٣٣(

  .٢٠٠٧  أغسطس/آب ١٤
 الس الدويل للتعدين واملعادن من أجل التنمية املستدامة، مبادئ الس الدويل للتعدين واملعادن وضعه الذياإلطار   )٣٤(
)٢٠٠٣.(  
  ).٢٠٠٧ فرباير/شباط ٨( بيان الس الدويل للتعدين واملعادن اخلاص بالزئبق  للتعدين واملعادن،الدويلالس   )٣٥(
 العاملية جهداً طوعيا تعززه الدوائر الصناعية لوضع مبادئ توجيهية للصناعة بشأن تقدمي البالغات اإلبالغمتثل مبادرة   )٣٦(

 املبادرة راجع). يف ذلك مؤشرات األداء مبا( املعيارية اخلاصة باالستدامة، ومبادئ اإلبالغ، وتوجيهات لإلبالغ، وعناصر اإلفصاح
  .http://www.globalreporting.org/Home :التايل على شبكة اإلنترنت  املوقعراجعالعاملية لإلبالغ، 

http://www.globalreporting.org/Home
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  مدونات قواعد السلوك احلكومية الدولية  - باء

وميكن وضع هذه .  جمموعة واسعة من القضايادرجت احلكومات على إصدار مدونات قواعد سلوك دولية بشأن  - ٧٨
امللزمة قانوناً يف تشاور وثيق مع كيانات خاصة داخل القطاع الصناعي، وميكن أن يكون الغرض منها هو  الصكوك غري

  .أن تكون مبثابة أساس لقواعد حملية تتناول بعض جوانب السلوك الصناعي
الزراعة لألمم املتحدة مدونة السلوك الدولية بشان توزيع مبيدات وعلى سبيل املثال، اعتمدت منظمة األغذية و  - ٧٩

وهذه . ٢٠٠٢، مث نقِّحت لتصبح يف شكلها احلايل يف ١٩٨٩، وأُدِخلت عليها تعديالت يف ١٩٨٥ يف اآلفات واستخدامها
املرتبطة ا،  يدات اآلفات، أوحتدد معايري طوعية لسلوك مجيع الكيانات العامة واخلاصة املشتغلة بتوزيع واستخدام مب"املدونة 

مصممة لالستخدام يف سياق التشريعات "وهذه املدونة ) ٣٧(."وتعترب منذ اعتمادها معياراً مقبوالً عاملياً إلدارة مبيدات اآلفات
هم الوطنية كأساس ميكن أن تعتمد عليه السلطات احلكومية، ومصنعو املبيدات، واملشتغلون بتجارا واملواطنون الذين يهم

) ٣٨(."ذلك من اإلجراءات متثل ممارسات مقبولة إذا اإلجراءات اليت يزمعون اختاذها أو غري األمر يف احلكم على ما

أِحلقت باملدونة جمموعة كبرية من املبادئ التوجيهية اليت تتناول جماالت مثل التشريع، والتنفيذ، والرصد،  وقد
، قبول املدونة وااللتزام )CropLife International(صنعي مبيدات اآلفات وقد اشترطت الرابطة الدولية مل) ٣٩(.واملصطلحات

  )٤٠(.بتطبيق أحكامها كشرط لعضوية رابطاا الوطنية
ومما يحسب ملدونة السلوك اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة أا تساهم يف مساعدة البلدان يف وضع أو   - ٨٠

ة الوعي باملشاكل احملتملة املرتبطة باستخدام مبيدات اآلفات، وتعزيز مشاركة تقوية نظم إدارة مبيدات اآلفات، وزياد
ومع ذلك، تعترف املنظمة ببقاء جوانب . احلكومية وصناعة املبيدات يف اجلوانب املختلفة إلدارة املبيدات املنظمات غري

تتصل املشاكل بِقلة اخلربة  ث كثرياً ماضعف رئيسية يف كثري من جوانب إدارة املبيدات، معظمها يف البلدان النامية، حي
وعلى غرار كثري من مدونات قواعد السلوك األخرى، وِصفت األحكام الطوعية اليت تنص عليها ) ٤١(.التقنية وِقلة املوارد

  )٤٢(.مدونة السلوك اخلاصة باملبيدات يف شأن الرصد، واإلبالغ، واالستعراض بأا ضعيفة

                                                   
  ).٢٠٠٢(، متهيد مدونة السلوك الدولية بشان توزيع مبيدات اآلفات واستخدامهامنظمة األغذية والزراعة،   )٣٧(
  .٢-١  ، املادةالسابقجع املر  )٣٨(
 األغذية والزراعة، املبادئ التوجيهية اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة بشأن إدارة مبيدات اآلفات منظمة راجع  )٣٩(

  .اإلطار العام: تدعيماً ملدونة السلوك
دونة السلوك الدولية بشأن توزيع التقدم يف مراجعة م مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، الدورة الواحدة والثالثون، راجع  )٤٠(

  ).٢٠٠١(من املقدمة  ٢ ، الفقرة٢٠٠١/٧، وثيقة املؤمتر مبيدات اآلفات واستخدامها
 لتنفيذ املنظمة للنسخة املنقحة من مدونة ٢٠١١-٢٠٠٦الربنامج االستراتيجي للفترة  منظمة األغذية والزراعة، راجع  )٤١(

  ).٢٠٠٦ (٥ ت واستخدامها، الصفحةالسلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفا
 Michael Eddleston et al, Pesticide Poisoning in the Developing World – A Minimum سبيل املثال علىراجع   )٤٢(

Pesticides List, 360 THE LANCET 1163, 1165 (2002); Barbara Dinham, The Success of a Voluntary Code in Reducing 

Pesticide Hazards in Developing Countries, in GREEN GLOBE YEARBOOK 1996, 29, 31 (1996).  
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  ات العاملية اخلاصة بالزئبقالتعامل مع األولوي  ٢-٢-١-٣

ميكن أن تكون مدونة قواعد السلوك الدولية اليت تضعها احلكومات بالتعاون مع منظمة حكومية دولية هي   - ٨١
احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف األكثر فعالية يف التأثري على أشكال السلوك املتصلة باألولويات العاملية من أجل 

املنتجات والعمليات   واحلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف، در بشريةاجلوي اآلتية من مصا
احلد من وميكن أيضاً تعزيز . وإجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبق، اإلنتاجية

صادر، كما هو مقترح يف بيان الس الدويل للتعدين ، مبا يف ذلك مراعاة ترتيب أمهية املاملعروض من الزئبق عاملياً
 زيادة املعرفة يف جماالت مثل وميكن أن تؤدي مدونة قواعد السلوك اليت حتظى مبشاركة واسعة إىل. واملعادن بشأن الزئبق

مدونة قواعد و. نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعية
السلوك اليت تتضمن أحكاماً الغرض منها تيسري تبادل ونقل التكنولوجيا ميكن أن تسهم بدرجة أكرب يف حتقيق األولويات 

كذلك فإن مدونات قواعد السلوك اليت تضعها الدوائر الصناعية ميكن أن تساعد أيضاً . العاملية اليت حددها جملس اإلدارة
  .يف مواجهة هذه األولويات

  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-٢-١-٣

وعلى خالف معظم . إن الطبيعة الطوعية ملدونات قواعد السلوك تسمح هلا بأن تكون مرنة وواسعة النطاق  - ٨٢
الصكوك امللزمة قانوناً، وهي اليت تتناول نطاقاً أكثر حتديداً، ميكن تصميم هذه املدونات لتغطية جمموعة واسعة جداً من 

وألن هذه املدونات من السهل نسبياً تعديلها وحتديثها، ميكن اعتمادها بشكل متدرج وتعديلها أو توسيع نطاقها  .املعايري
كذلك، فإن اعتماد مبادئ توجيهية تقنية، وإعادة النظر فيها بشكل . كلما اكتسب األعضاء خربة ومعرفة من تنفيذها

  .ضع املدونة واستكماهلادوري، وحتديثها ميكن أن يكون من الطرق الفعالة يف و
ما، العتقاد شركة أو  وتنشأ مدونات قواعد السلوك اليت يتوىل وضعها وتنفيذها القطاع اخلاص، على مستوى  - ٨٣

وبالتايل، فإا تدخل ضمن تكاليف مزاولة النشاط، . صناعة بأن هذه املدونات ضرورية أو مفيدة لتسيري أعماهلا بنجاح
ومع ذلك، فإن الشروط احملددة اليت تنص عليها هذه املدونات قد . يل احلكومات ألي تكاليفتتضمن يف املعتاد حتم وال

  .تكون منخفضة، والسيما يف البلدان النامية  تكون غامضة، كما أن عمليات الرصد، واإلبالغ واالمتثال غالباً ما
ؤثر على األرجح على ممارسات ت وكما سبقت اإلشارة، فإن أي مدونة دولية طوعية لقواعد السلوك قد ال  - ٨٤

الرمسي، مثل  القطاعات الصناعية اليت تتكون أساساً من املشروعات الصغرية أو األفراد الذين يعملون يف القطاع غري
وبدالً من ذلك، قد تسهم مدونات قواعد السلوك . مشروعات تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري

ت الزئبق العاملية يف هذه القطاعات لو أا تضمنت أحكاماً وإرشادات تغري الشركات على تقدمي الدولية يف حتقيق أولويا
وحيثما تؤدي مدونات قواعد السلوك إىل اعتماد قواعد وطنية تشمل القطاع . خرباا يف جماالت مثل نقل التكنولوجيا

، بشرط أن ترافقها إرادة سياسية وموارد تقنية ومالية الرمسية  الرمسي، قد يكون هلا تأثري إجيايب على املمارسات غري غري
  .كافية للتمكني من تنفيذها

املرجح أن  ورمبا كان أسوأ عيوب أي مدونة دولية لقواعد السلوك يتم وضعها بقيادة احلكومات أا من غري  - ٨٥
فبدون . ان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالوالبلدتتضمن أحكاماً تضمن توافر موارد مالية كافية لتنفيذها يف البلدان النامية 

هذه املوارد، قد يؤدي وضع مدونة لقواعد السلوك خاصة بالزئبق إىل حفز كثري من البلدان على تبين تشريعات الغرض 
  .كاف يكون غري منها التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق، ولكن تنفيذ هذه التشريعات كثرياً ما
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  الشروط اإلجرائية  ٤-٢-١-٣

إذا كانت مدونة قواعد السلوك اخلاصة بالزئبق مببادرات من  واعتماداً على القطاعات االقتصادية املعنية وما  - ٨٦
وفيما يتعلق بوضع مدونة قواعد سلوك حكومية دولية، . القطاع العام أو اخلاص، ميكن وضع املدونة بطرق عديدة خمتلفة

فريق عامل خمصص مفتوح العضوية أو برنامج  األمم املتحدة للبيئة تفويض املدير التنفيذي، أويستطيع جملس إدارة برنامج 
الزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة يف الشروع يف عملية لوضع مسودة مدونة بالتشاور مع احلكومات، واجلهات صاحبة 

وميكن وضع مبادئ توجيهية تقنية . لتوحيد املقاييساملصلحة، واملنظمات املعنية بوضع املعايري، مثل املنظمة الدولية 
  .واعتمادها جنباً إىل جنب مع املدونة بعد االنتهاء من وضعها، أو أن يعتمدها جملس اإلدارة يف وقت الحق

  العمل الدويل من خالل نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات، مبا يف ذلك الشراكات  ٣-١-٣

قل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات ميكن أن يساعد يف حتديد االحتياجات املعينة، إن اختاذ ج استراتيجي لن  - ٨٧
ومثل . واملوارد املتاحة، والثغرات، كما ميكن أن يساعد يف تنسيق تقدمي املساعدات وحتديد أولوياا بغية تعزيز فعاليتها

واخلاص، مبا يف ذلك من خالل اجلهود اليت الشراكات بني القطاعني العام : هذا النهج ميكن أن يستفيد من أنشطة مثل
 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ وتعزيز تنفيذ خطة بايل االستراتيجية يف اخلاصة بالزئبق ة العامليةالشراكتبذل حالياً لتقوية 

ني برنامج للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، وخصوصاً فيما يتصل بالزئبق؛ وإقامة شراكة استراتيجية يف جمال الزئبق ب
األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومرفق البيئة العاملية؛ وتوسع مرفق البيئة العاملية يف تقدمي الدعم من 

التجديد (أجل نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات للمشروعات املتصلة بالزئبق أثناء جتديد موارد مرفق البيئة العاملية 
إصدار  وميكن التعامل مع هذا النهج كخيار حمدد، أو كعنصر من خيارات أخرى، مثل. ) مرفق البيئة العامليةاخلامس ملوارد

  .إعالن سياسي رفيع املستوى وخطة للتنفيذ، أو كصك شامل ملزم قانوناً
  معلومات أساسية  ١-٣-١-٣

 على لدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالوالبميكن أن تكون الصعوبات املرتبطة حبصول كثري من البلدان النامية   - ٨٨
من  – وتلقي املساعدات التقنية الالزمة الستخدام هذه التكنولوجيات بكفاءة – التكنولوجيات املبتكرة السليمة بيئياً

,  وخيتلف مدى كون ذلك مشكلة من مسألة إىل أخرى. املعوقات الرئيسية أمام مواجهة التحديات اليت ميثلها الزئبق
املؤكد أن كثرياً من تدابري االستجابة املبينة يف اجلزء الرابع من هذا التحليل ميكن اختاذها بزيادة الوعي، أو تغيري  ومن

وميكن أن تساهم التكنولوجيات املتاحة، والشراكات . املمارسات، أو بالتكنولوجيات اليت ميكن احلصول عليها بسهولة
  .ات اإلمنائية الرمسية الثنائية يف التوصل إىل حلبني القطاعني العام واخلاص واملساعد

ومع ذلك، فإن اجلهود الدولية لنقل التكنولوجيا املتصلة بالزئبق قد تواجه معوقات كبرية، منها أن   - ٨٩
وعلى سبيل املثال، فإن أفضل . التكنولوجيات اليت قد تكون البلدان النامية يف حاجة إليها ميلكها القطاع اخلاص بعض

كنولوجيات املتاحة واجلديدة لتشغيل معدات التحكم يف االنبعاثات أو احلد من إطالقات الزئبق أو منع حدوثها من الت
تكون متاحة بسهولة لكثري   ذلك من مصادر االحتراق األخرى قد ال حمطات توليد الطاقة باستخدام الفحم وغري

يغري الشركات اخلاصة على التخلي عن  وليس هناك ما. ليفهاتقدر هذه البلدان على حتمل تكا البلدان النامية أو ال من
سيطرا على هذه التكنولوجيات بأقل من أسعار السوق، وخصوصاً يف احلاالت اليت قد يواجه فيها كثري من البلدان 

 املالية هلذه يستهان به من القيمة النامية صعوبات فيما يتعلق حبماية حقوق اِمللِكية الفكرية اليت قد متثل جزءاً ال
  .التكنولوجيات



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2 

38 

ومن بني طرق التغلب على هذه املعضلة مساعدة شركات وحكومات البلدان النامية يف سداد قيمة   - ٩٠
  .التكنولوجيات السليمة بيئياً من خالل املنح، والقروض امليسرة، والتسهيالت االئتمانية التصديرية، والضمانات

روف أمام االستثمارات األجنبية املباشرة ونقل التكنولوجيا إىل البلدان املتلقية ومثة طريقة أخرى وهي حتسني الظ  - ٩١
على أساس قوى السوق، بأن يكون ذلك على سبيل املثال بتقوية السياسات االقتصادية الكلية وأطر اإلدارة السليمة، 

تكون فعالة بالنسبة ألفقر البلدان،   قد الالتحرريةبيد أن مثل هذه التدابري . يف ذلك، محاية حقوق اِمللِكية الفكرية  مبا
أن مدى كفايتها لتحفيز نقل التكنولوجيا يف البلدان األخرى قد يعتمد على مدى رحبية كل واحدة من هذه  كما

  .التكنولوجيات وتنافسيتها من حيث التكلفة
نافع العامة، ومع ذلك مكلفة أو قد تكون مما يندرج ضمن امل وقد تكون بعض التكنولوجيات األخرى غري  - ٩٢
املكلفة املستخدمة يف  وعلى سبيل املثال، فإن اللجوء إىل الطرق البسيطة غري. استخدامها قد يواجه معوقات أيضاً فإن

تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري أثناء عملية املزج ميكن أن يساعد على استخالص وتكثيف قدر كبري 
ومع ذلك فإن الكثريين . يساعد كثرياً على احلد من انبعاثات الزئبق يف اهلواء وإعادة استخدامه، ممامن الزئبق املتطاير 

يعتقدون أن بوسعهم  يعرفون شيئاً عنها، وال  يستخدمون هذه التكنولوجيات، ألم ال املعنيني باستغالل املناجم ال من
وميكن التغلب على . ام طريقة جديدة يف مزج خام الذهبحتمل التكاليف الطفيفة لشرائها، أو ألم يقاومون استخد

املعوقات، وإن كان ذلك يتطلب برامج للتوعية، والتعاون واملساعدات قد تكون مكلفة عند استخدامها على   هذه
  )٤٣(.واسع  نطاق
كن توفري ومي. وبغض النظر عن النهج املتبع يف نقل التكنولوجيات فإن تيسري هذا النهج يتطلب موارد كافية  - ٩٣

جانب من هذه املوارد مبوجب الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، كما ميكن توفري بعضها من خالل املساعدات 
مرفق البيئة كذلك ميكن توفري البعض منها من خالل آليات التمويل املتعددة األطراف، وخصوصاً . اإلمنائية الرمسية الثنائية

 للدعم التكنولوجي برنامج األمم املتحدة للبيئة يف حالة خطة بايل االستراتيجيةالعاملية، كما توقع جملس إدارة 
  .القدرات وبناء

   اخلاصة بالزئبقة العامليةالشراك  ٢-٣-١-٣

على الرغم من أن إمكانيات نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات من خالل الشراكات تعد عظيمة، اقتصرت   - ٩٤
ومن بني املشروعات التجريبية املهمة .  اخلاصة بالزئبق يف برنامج األمم املتحدة للبيئةةكراهذه األنشطة حىت اآلن على الش

اليت انصب تركيزها على هذه األنشطة مشروع الزئبق العاملي التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، الذي يتم تنفيذه 
حدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، وهو املشروع بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املت

) ٤٤(.الذي حياول إزالة العقبات أمام إدخال تكنولوجيات أنظف لتعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري

راكة العاملية إلدارة الزئبق يف الش"ومشروع الزئبق العاملي التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية حيصل على دعم من 

                                                   
 الزئبق العاملي التابع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بتنفيذ مشروعات جتريبية للتعامل مع استخدام مشروعيقوم   )٤٣(

  .٩٤ ناقشة التالية، بالفقرةراجع امل. الزئبق يف مشروعات تعدين الذهب اِحلرفية والصغرية
  :، باملوقع التايل على شبكة اإلنترنتGlobal Mercury Project راجع  )٤٤(

http://www.unites.uqam.ca/gmf/intranet/gmp/index_gmp.htm.  

http://www.unites.uqam.ca/gmf/intranet/gmp/index_gmp.htm
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، اليت تضم العديد من البلدان املتقدمة والنامية، واملنظمات احلكومية "تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري
  )٤٥(.الدولية، وخمتربات البحوث

 ة العامليةلشراكل شامل من أجل وضع إطار‘ رابعاً ’٢٤/٣ وقد تساعد اجلهود اجلاري تنفيذها مبوجب املقَرر  - ٩٥
وميكن . اخلاصة بالزئبق يف برنامج األمم املتحدة للبيئة يف تيسري الشراكات اليت تعزز نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات

أن يساعد النظر يف مدى توافق برنامج الشراكات يف إطار ج استراتيجي لنقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات يف تلبية 
  .اج املهم الذي جتري مواجهته بطريقة شاملة ومنسقةهذا االحتي

  خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات  ٣-٣-١-٣

، بأمهية التكنولوجيات السليمة بيئياً يف محاية البيئة، ومنع التلوث أو ١٩٩٢، يف ٢١اعترف جدول أعمال القرن   - ٩٦
مة، كما أنه سلّم بضرورة تعزيز قدرة البلدان النامية على احلصول على هذه التخفيف من حدته، وحتقيق التنمية املستدا

ومع ذلك، فعلى الرغم من إضافة أحكام عن نقل التكنولوجيا واحلصول عليها يف معظم االتفاقات ) ٤٦(.التكنولوجيات
يق أغراض جدول أعمال حالت دون حتق يستهان ا كثرياً ما البيئية الرئيسية املتعددة األطراف، توجد معوقات ال

واعترافاً ذه املشكلة، اعتمد جملس إدارة برنامج األمم املتحدة .  وأغراض االتفاقات البيئية املتعددة األطراف٢١  القرن
، اليت )خطة بايل االستراتيجية(للبيئة، يف دورته الثالثة والعشرين خطة بايل االستراتيجية لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات 

  : بني أهدافهاتتضمن
توفري تدابري منهجية هادفة طويلة وقصرية األجل للدعم التكنولوجي وبناء القدرات مع مراعاة االتفاقات  •

 الدولية وباالستناد إىل األولويات واالحتياجات الوطنية أو اإلقليمية؛
النامية والبلدان اليت متر تعزيز تسليم برنامج األمم املتحدة للبيئة للدعم التكنولوجي وبناء القدرات للبلدان  •

 اقتصاداا مبرحلة انتقال؛
وتعزيز التعاون بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانات االتفاقات البيئية متعددة األطراف، واألجهزة  •

 )٤٧(.األخرى املشاركة يف بناء القدرات البيئية، ومرفق البيئة العاملية على وجه اخلصوص

                                                   
كانون  (الصغريةالشراكة العاملية إلدارة الزئبق يف مشروعات تعدين الذهب اِحلرفية و برنامج األمم املتحدة للبيئة، راجع  )٤٥(

-http://www.chem.unep.ch/mercury/GC24/Mining%20، باملوقع التايل على شبكة اإلنترنت )٢٠٠٧يناير /الثاين

%20January%202007.pdf.  
سبق أن اعترفت اجلمعية العامة يف قراراا . ٣٤ خطة العمل اخلاصة باألرض، الفصل:  ٢١   أعمال القرنجدول راجع  )٤٦(

 اجلمعية راجع.  املتصلة بالبيئة وبناء القدرات يف البلدان النامية اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالتكنولوجيات دعم باحلاجة إىل
، الدورة السابعة ٢٩٩٧  اجلمعية العامة، القرارالترتيبات املؤسسية واملالية للتعاون الدويل يف جمال البيئة،العامة لألمم املتحدة، 

 االتفاقيات ؛ اجلمعية العامة لألمم املتحدة،)١٩٧٢ ديسمرب/كانون األول ١٥ (A/RES/3004 األمم املتحدة رقم والعشرون، وثيقة
  ).١٩٧٥ ديسمرب/كانون األول  ٩(، الدورة الثالثون ٣٤٣٦ العامة، القرار اجلمعية والربوتوكوالت يف جمال البيئة،

، خطة بايل للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، جملس اإلدارة:  برنامج األمم املتحدة للبيئةراجع  )٤٧(
UNEP/GC.23/6/Add.1, annex, para. 3 (2004) . كذلك ذكر جملس اإلدارة أنه باإلضافة إىل التمويل من مرفق البيئة العاملية

.  واخلاص العامسوف يعتمد تنفيذ اخلطة كذلك على تعبئة املوارد من مصادر أخرى، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاعني"
  .٣٦ ، الفقرةالسابق املرجع" (هاتحل حملت الو، ، لتزامات احلكومية الدوليةاال وينبغي هلذه الشراكات أن تكمل

http://www.chem.unep.ch/mercury/GC24/Mining%20
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  رة، يف هذه الدورةكذلك طلب جملس اإلدا  - ٩٧
دف تيسري وتنفيذ ] بربنامج األمم املتحدة للبيئة[من املدير التنفيذي املضي يف تطوير برنامج الزئبق 

أنشطة املساعدات التقنية وبناء القدرات من خالل عناصر من بينها خطة بايل االستراتيجية للدعم 
  )٤٨(.ذ إجراءات فيا يتعلق بالتلوث بالزئبقالتكنولوجي وبناء القدرات، لدعم جهود البلدان اليت تتخ

إنشاء شراكة استراتيجية بني برنامج "وفيما يتعلق بآليات التمويل، أعادت خطة بايل االستراتيجية التأكيد على   - ٩٨
ق البيئة املنتدى البيئي الوزاري العاملي وجملس مرف/األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، وعرضها على جملس اإلدارة

وقد ذكر . توضع بعد يف صورا النهائية  وهذه الشراكة االستراتيجية مل) ٤٩(.للنهوض بأهداف للخطة" العاملية العتمادها
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف تقريره إىل الدورة الرابعة والعشرين لس إدارة الربنامج بشأن تنفيذ خطة 

سيتم إنشاء شراكة بني مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة "أنه بايل االستراتيجية 
  )٥٠("بعدها  اإلمنائي يف إطار املرحلة الرابعة ملرفق البيئة العاملية وما

  الدعم احملتمل من مرفق البيئة العاملية  ٤-٣-١-٣

 الوقت احلاضر على دعم املشروعات اليت تعىن باالحتياجات اخلاصة وقد تكون قدرة مرفق البيئة العاملية يف  - ٩٩
ويعىن مرفق البيئة العاملية يف . بتكنولوجيا احلد من الزئبق حمدودة، ولكنها من املمكن أن تكون أكثر من ذلك يف املستقبل

ط إزاء برامج املرفق التشغيلية لتوفري أساس لنهج مبس"الوقت احلاضر مبراجعة االستراتيجيات اخلاصة مبجاالت تركيزه 
وفيما يتعلق بالتركيز الشامل اخلاص باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، سوف يدِمج مرفق ) ٥١(."وأهدافه االستراتيجية

 البيئة العاملية ممارسات اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف مشروعات مرفق البيئة العاملية يف جماالت التركيز اخلاصة
بالتنوع البيولوجي، وتغري املناخ، واملياه الدولية، وتدهور األراضي، كما أنه سيدعم إدارة املواد السمية الثابتة عن طريق 

  )٥٢(.تطوير وتعزيز القدرات العامة لدى البلدان املتلقية لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
ة نظر حتقيق احلد من إطالقات الزئبق، أن الربنامج االستراتيجي يفوق ذلك يف األمهية من وجه ورمبا كان ما  - ١٠٠

احلد من إطالقات املواد السمية الثابتة وإبالغ "الرابع الذي يتناول جمال التركيز اخلاص باملياه الدولية يتضمن خططاً لـ

                                                   
  ).٢٠٠٥ (٢٣ الفقرةبرنامج الزئبق، : إدارة املواد الكيميائية، ‘رابعا ’٢٣/٩ األمم املتحدة للبيئة، املقرر برنامج  )٤٨(
  .٣٥ ، الفقرة٧٠ لحوظة امل االستراتيجية،بايلخطة   )٤٩(
تقرير املدير التنفيذي، الضميمة، تنفيذ خطة بايل :  اإلدارة البيئية الدوليةجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة،  )٥٠(

ويف إطار هذه الشراكة، سيتوىل برنامج األمم . UNEP/GC.24/3/Add.1 (2006)، ٦٨-٦٧، الفقرتان االستراتيجية وبناء القدرات
  .دة اإلمنائي زمام املبادرة فيما يتعلق ببناء القدرات املتصلة بآليات التمويل، واملوارد البشرية، والتكنولوجيااملتح

 استراتيجيات جماالت التركيز والربجمة االستراتيجية للتجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية، مرفق البيئة العاملية، جملس  )٥١(
  ).٢٠٠٧ مايو/أيار( GEF/C.31/10يقة ، الوث١ ، الفقرة١  الصفحة

، ٢٠٠٧ يونيه/طالب جملس مرفق البيئة العاملية، يف دورته يف حزيران. ٩٣ و ١٩، الصفحتان  السابقاملرجع راجع  )٥٢(
نقحة رفق أن تراجع وثيقة جماالت التركيز والربجمة االستراتيجية يف ضوء تعليقات أعضاء الس، وأن تعرض الصيغة املاملأمانة  من

املقرر اخلاص  جملس مرفق البيئة العاملية، امللخص املشترك الذي أعده الرؤساء، راجع. على الس للنظر فيها يف دورته التالية
استراتيجيات جماالت التركيز والربجمة االستراتيجية للتجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية، : من جدول األعمال  ١٦ بالبند

  ).٢٠٠٧ (٩  الصفحة
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 جمال التركيز اخلاص باملياه ولقد كان) ٥٣(."االجتماعات اخلاصة بتجديد موارد مرفق البيئة العاملية بذلك يف املستقبل
وبالتايل، . الدولية هو اال الوحيد الذي مت ختفيضه يف التجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية مقارنة بالتجديد الثالث

البيئة تعد االستراتيجية املنقحة اخلاصة باملياه الدولية أضيق تركيزاً مما كانت عليه يف التجديدات السابقة ملوارد مرفق 
  ومع ذلك. العاملية

فسوف يتم تدعيم عنصر حمدود إلجراء بيانات عملية تتجاوز امللوثات العضوية الثابتة الختبار فعالية 
، وإشراك قطاع ]الثابتة[السياسات، واألدوات املبتكرة، وتكنولوجيات احلد من إطالقات املواد السمية 

فوائد " عملية جمدية من حيث التكلفة ويف استراتيجيات األعمال املهتم بتطوير احللول يف إجراء بيانات
وسوف تجرى بيانات عملية . دعماً الستراتيجية اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية"  مكافحة التلوث

جتريبية يف عدد من القطاعات االقتصادية وأحواض األار العابرة للحدود واملهددة بأخطار من جراء 
ة وغريها من املواد السمية، مع جتميع النتائج واخلربات توطئة إلمكان تطبيقها يف املواد السمية الثابت

  )٥٤(.املستقبل من جانب مرفق البيئة العاملية
، وسوف ٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٥وهناك مسودة وِضعت بعد ذلك لوثيقة استراتيجيات جماالت التركيز، مؤرخة   - ١٠١

وهذه املسودة تلقي الضوء على عنصر املواد . مال زيادة تنقيحها يف املستقبلتعرض على احلكومات للتعليق عليها مع احت
السمية الثابتة يف الربنامج االستراتيجي الرابع، وتنص على أن البيانات العملية التجريبية ينبغي أن تركز على القطاعات 

 العملية التجريبية ميكن تطبيقها بعد وتوضح أن هذه البيانات."  وخصوصاً اليت ينجم عنها إطالق الزئبق"االقتصادية 
ومن املقرر أن ينظر جملس مرفق البيئة العاملية يف اعتماد االستراتيجيات املنقحة . التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية

االت التركيز والربجمة االستراتيجية للتجديد الرابع ملوارد مرفق البيئة العاملية يف اجتماعه الذي سي عقد يف تشرين
  .٢٠٠٧  نوفمرب/الثاين
يكن من الواضح وقت إعداد هذا التحليل إىل أي مدى ميكن أن تطبق االستراتيجية املنقحة اخلاصة مبجال  ومل  - ١٠٢

وبغض النظر عن ذلك، فمن احملتمل وجود فرصة كبرية أمام مرفق البيئة العاملية . التركيز على املياه الدولية على الزئبق
نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات املتصلة بالزئبق أثناء التجديد املقبل للموارد، وهو الذي قد ترى احلكومات أن لدعم 

وباإلضافة إىل ذلك، حتتفظ الدول . تنظر فيه أثناء املفاوضات املقبلة اخلاصة بالتجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية
ه مبالغ أكرب من مساعداا اإلمنائية الرمسية الثنائية حنو تكنولوجيات احلد من الزئبق وبناء املاحنة بصفتها الفردية خبيار توجي

  .القدرات، بالتشاور مع الشركاء من البلدان النامية
  التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٥-٣-١-٣

 أجل التعامل مع الزئبق، ميكن، تبعاً لنطاق هذا إن اتباع ج استراتيجي لنقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات من  - ١٠٣
لبعض أو مجيع النهج والدعم الذي يأيت من اجلهات صاحبة املصلحة، واجلهات املاحنة، ومؤسسات التمويل، أن يستجيب 

تيجي أنه ميكن أن ومن بني منافع مثل هذا النهج االسترا. ‘رابعاً’ ٢٤/٣  املبينة يف املقَرراألولويات العاملية اخلاصة بالزئبق
يساعد يف حتديد األولويات اخلاصة بالزئبق والتعامل معها، على سبيل املثال، بترتيب أمهية مصادر االنبعاثات على أساس 

                                                   
  .٦١  ، صفحة٢ ، اجلدول٩٨  استراتيجيات جماالت التركيز، املالحظةراجع  )٥٣(
  .٦٠-٥٩، الصفحتان ٤٥  الفقرة. السابقاملرجع  )٥٤(
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مقدار مسامهتها يف مشكلة الزئبق العاملية، مث التركيز على نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات ملواجهة املصادر األعلى من 
  .ية املصادرحيث ترتيب أمه

من املرجح، يف حالة الدعم املقدم من مرفق البيئة العاملية من خالل جمال التركيز اخلاص باملياه الدولية، أن يكون   - ١٠٤
باحلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من التركيز الرئيسي هلذا الدعم من أجل األولوية العاملية اخلاصة 

ففي إطار اال املشترك .  قد تتحقق أيضا منافع عرضية نتيجة للتعامل مع األولويات األخرى؛ ومع ذلكمصادر بشرية
اخلاص باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، قد يكون من املمكن تلبية االحتياجات التكنولوجية للحد من انبعاثات الزئبق 

ا مرفق البيئة العاملية يف جمال التركيز املتصل بتغري املناخ يف الغالف اجلوي جزئياً كنتيجة مشتركة للجهود اليت قد ببذهل
وقد تتحقق منافع مشتركة أخرى من دعم مرفق البيئة العاملية . نتيجة الحتراق أنواع الوقود األحفوري، وخصوصاً الفحم

ن الغرض منها هو التعامل للمشروعات اليت جيري تنفيذها يف إطار جمال التركيز اخلاص بامللوثات العضوية الثابتة اليت يكو
بيد أن معظم األولويات العاملية األخرى اخلاصة بالزئبق ميكن أن . مع انبعاثات الديوكسني والفيوران من مرافق االحتراق

  .تتطلب تدخالت من مرفق البيئة العاملية موجهة بشكل خاص للتعامل مع الزئبق
  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٦-٣-١-٣

يساعد اتباع ج استراتيجي لنقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات يف زيادة فعالية اجلهود الطوعية اليت ميكن أن   - ١٠٥
 اخلاصة بالزئبق، يف الوقت الذي تساعد فيه أيضاً على تعزيز االستخدام الكفء ة العامليةالشراكتبذهلا اجلهات املشاركة يف 

وفيما يتعلق بالتمويل الذي يأيت . واملساعدات اليت يقدمها القطاع اخلاصوالفعال للمساعدات الثنائية واملتعددة األطراف 
من مرفق البيئة العاملية، سواء كان برنامج األمم املتحدة للبيئة أو وكالة تنفيذية أخرى تابعة ملرفق البيئة العاملية يستطيع أو 

 املساعدات، فإن ذلك يعتمد على إدراك املزايا ينبغي أن ميسك بزمام القيادة يف وضع مشروعات لنقل التكنولوجيا وتقدمي
ومع ذلك، فإن هذه املسألة تتصل بالتنفيذ فقط، والسؤال الذي ينبغي أن يطرح يف البداية هو . النسبية للوكاالت املختصة

املساعدات يكفي لتقدمي الدعم الكايف لنقل التكنولوجيا وتقدمي  إذا كان مرفق البيئة العاملية لديه من املوارد ما  ما
  .للمشروعات اخلاصة بالزئبق دون أن يؤدي ذلك على حتويل املوارد من أولويات أخرى ملحة

وخالل التجديد الرابع احلايل ملوارد مرفق البيئة العاملية، ستكون املوارد املتاحة كافية لعدد حمدود من املشروعات   - ١٠٦
 يزيد مرفق البيئة العاملية من دعمه ملشروعات الزئبق اليت يكون فإذا وافقت احلكومات على أا ترغب يف أن. التجريبية

الغرض منها املساعدة يف نقل التكنولوجيا، عندئذ قد ترغب الدول املاحنة يف أن تنظر يف زيادة التجديد اخلامس ملوارد 
. ن املوارد اليت ستكون الزمةمرفق البيئة العاملية وختصيصها ال التركيز اخلاص باملياه الدولية من أجل تقدمي مزيد م

وكبديل لذلك، قد تفضل بعض الدول املاحنة توجيه جانب أكرب من مساعداا اإلمنائية الرمسية هلذه اجلهود، إما بشكل 
  .الوكاالت األخرى املناسبة  مباشر أو من خالل برنامج األمم املتحدة للبيئة أو

  الشروط اإلجرائية  ٧-٣-١-٣

تراتيجي لنقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدات من أجل التعامل مع الزئبق واعتماده بطرق ميكن وضع ج اس  - ١٠٧
. وميكن أن يتم ذلك كجزء من زيادة تطوير برنامج الشراكات اخلاصة بالزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة. عديدة خمتلفة

 بربنامج األمم املتحدة للبيئة، كجزء من إعالن وكبديل لذلك، ميكن أن يتم على مستوى أوسع بواسطة يف برنامج الزئبق
ومع ذلك، ميكن أن يتم ذلك عن . سياسي رفيع املستوى وخطة للتنفيذ، أو كعنصر من ج ملزم قانوناً للتعامل مع الزئبق
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ليات احملددة يف طريق السعي إىل االستفادة من، والبناء على العمليات احلالية أو اليت سبقت املوافقة عليها، مبا يف ذلك العم
  .هذا القسم

وميكن لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يسهم يف النظر يف هذا اخليار بأن يتخذ مقرراً لدعمه، وبأن   - ١٠٨
يطلب من املدير التنفيذي أن يضيف دعم نقل التكنولوجيا للتعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق إىل جهوده 

ويف إطار أعمال جملس مرفق البيئة العاملية، ميكن للحكومات أن . اء شراكة استراتيجية مع مرفق البيئة العامليةاخلاصة بإنش
تطلب من أمانة املرفق إضافة نقل التكنولوجيا املتصلة بالزئبق إىل عملية وضع األهداف االستراتيجية وبرامج التجديد 

، واليت من املقرر أن ينظر الس فيه يف اجتماعه األول الذي ٢٠٠٨  راءه يفاخلامس ملوارد املرفق، الذي ستبدأ األمانة إج
نفس الوقت، فإن احلكومات، وخصوصاً الدول املاحنة، ميكن أن تنظر يف إمكانية زيادة مسامهاا  ويف. ٢٠٠٩ سيعقد يف

ارد كافية لدعم اخليار اخلاص بنقل للتجديد املقبل ملوارد مرفق البيئة العاملية، حىت تتاح للتجديد اخلامس للموارد مو
  .التكنولوجيا اخلاصة بالزئبق

وبغض النظر عن مرفق البيئة العاملية، ميكن لكيانات القطاع اخلاص واحلكومات أن متضي يف تعزيز الشراكات   - ١٠٩
، ميكن للمسؤولني يف وعالوة على ذلك. اخلاصة بالزئبق للتعامل مع احتياجات البلدان النامية يف جمال تكنولوجيا الزئبق

األقسام املعنية بالبيئة واملواد الكيميائية يف البلدان املاحنة والبلدان املتلقية تسهيل احلصول على املساعدات اإلمنائية الرمسية 
 لدعم نقل التكنولوجيات املتصلة بالزئبق عن طريق إدراج هذه القضية يف صلب استراتيجياا اخلاصة باملساعدات اإلمنائية

  .الوطنية واحلد من الفقر
  برامج العنونة البيئية العاملية وشهادات التوافق البيئي  ٤-١-٣

احلكومية والقطاع اخلاص يف إنشاء  ميكن أن تتعاون احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري  - ١١٠
تخدامها للحد من إنتاج الزئبق واستخدامه يف  يف اسالتوسعبرامج للعنونة البيئية وإصدار شهادات التوافق البيئي أو 

  .املنتجات وعمليات اإلنتاج، واحلد من انبعاثاته
  معلومات أساسية  ١-٤-١-٣

العنونة البيئية وشهادات التوافق البيئي من النهج القائمة على السوق واليت حتاول التأثري على سلوك املنتجني،   - ١١١
ويف بعض احلاالت، ميكن للدول بشكل طوعي سن . داف التنمية املستدامةوجتار التجزئة، واملستهلكني لدعم أه

  .دولياً تشريعات جيب أن يتقيد مبوجبها إنتاج سلعة معينة يف داخل أراضيها مبعيار متفق عليه
  العنونة البيئية  - ألف

تيارام الشرائية ميكن أن تؤثر توضع برامج العنونة البيئية استجابة لتزايد الوعي بني كثري من املستهلكني بأن اخ  - ١١٢
وتصف املنظمة العاملية لتوحيد املقاييس العنونة . على املمارسات البيئية كما تؤثر على إنتاج واستخدام منتجات معينة

برنامج طوعي، متعدد املعايري تضعه أطراف ثالثة ويقوم مبنح تراخيص تسمح باستخدام بطاقات عناوين بيئية "البيئية بأا 
) ٥٥(." املنتجات توضح األفضلية البيئية العامة لفئة معينة من املنتجات استناداً إىل االعتبارات املتصلة بدورة احلياةعلى

                                                   
اقتباس من تعريف املنظمة  (هي العنونة البيئية؟ ما، )Global Ecolabelling Network( للعنونة البيئية العاملية الشبكة  )٥٥(

: وميكن االطالع عليه يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت، )املقاييس للعنونة البيئيةالعاملية لتوحيد 
http://www.gen.gr.jp/eco.html.  

http://www.gen.gr.jp/eco.html
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واعترافاً من املصنعني بأن العنونة البيئية ميكن أن تعزز قدرم على تسويق منتجام، يؤيد الكثريون منهم هذه الربامج 
  .ويشاركون فيها

وكثري من هذه . مج العنونة البيئية مصداقيتها من مصداقية وشفافية الكيانات املستقلة اليت تديرهاوتستمد برا  - ١١٣
وقد وضعت سلسة . تبغي الربح، بينما الكيانات األخرى تقيمها الدوائر الصناعية الكيانات هي من املنظمات اليت ال

ISO 14000وباملثل، أصدرت الوكالة األمريكية . ت العنونة البيئية جمموعة خمتلفة من املبادئ التوجيهية الطوعية ملنظما
  )٥٦(.حلماية البيئة معايري تستطيع األطراف اليت يهمها األمر تطبيقها لتقييم مشروعية املنظمات املستقلة املعنية بالعنونة البيئية

اإلنتاج قد تؤدي إىل ملوثات إذا كانت إحدى عمليات  ويأخذ العديد من معايري العنونة البيئية يف االعتبار ما  - ١١٤
وحيظر بعض هذه . إذا كان منتج معني قد يتضمن مواد كيميائية مسية خيضع للمعايري، اليت ميكن أن تشمل الزئبق، أو ما مما

وعلى سبيل املثال، فإن شبكة العنونة البيئية، اليت أنشئت يف سنة . املعايري الزئبق على وجه التحديد أو يقيد استخدامه
وقد أنشئت للربط " منظمات عنونة األداء البيئي التابعة جلهات أخرى"تبغي الربح تتكون من  ، هي رابطة دولية ال١٩٩٤

. بني اموعات اإلقليمية املعنية مبعايري العنونة البيئية يف الدول املختلفة وتيسري وضع معايري إقليمية للعنونة البيئية
لبيئية على أعضائها بضرورة أن تتضمن معايريهم األساسية حظر استخدام الزئبق أشارت الشبكة العاملية للعنونة ا وقد

وتتضمن املعايري اليت وضعها االحتاد األورويب قيوداً وحمظورات على العديد . الدهانات ويف أجزاء احلاسوب املختلفة  يف
ات، وأوساط النمو، واملضخات يف ذلك ملبات اإلضاءة، واحلواسيب الشخصية، والدهان  استخدامات الزئبق، مبا من

  )٥٧(.احلرارية
  إصدار الشهادات  - باء

على غرار العنونة البيئية، ميكن أن تكون لربامج إصدار الشهادات اليت توضع استجابة للوعي املتزايد بأن اختيار   - ١١٥
عن املواد املستخدمة يف عمليات املستهلكني ميكن أن يكون له تأثري على املمارسات العمالية وعلى اآلثار البيئية النامجة 

وعن طريق إصدار الشهادات، تطمئن األجهزة احلكومية واألطراف املستقلة . استخراج املواد وتصنيعها ويف املنتجات
األخرى املشترين بأن املنتجات، أو اإلنتاج، أو عمليات االستخراج تتقيد باملعايري املعينة املوضوعة، مثل املعايري اِحلرفية 

  .وميكن للحكومة، أو املنظمات الدولية، أو املنظمات املستقلة حتديد معايري إصدار الشهادات. روعة واالستدامة البيئيةاملش
وباإلضافة إىل تأثريها على اختيارات املستهلكني النهائيني، ميكن هلذه الشهادات أحياناً أن تؤثر على سلوك   - ١١٦

ل املثال، أدت محالت املنظمات غري احلكومية يف الواليات املتحدة إىل موافقة وعلى سبي. موزعي املنتجات وجتار التجزئة
بعض جتار األخشاب الرئيسيني بالتجزئة على تسويق األخشاب اليت حتمل شهادات بأا منتجة بالشكل الذي حيافظ 

  .االستدامة على
إىل  (Corporación Oro Verde)و شركة الذهب األخضر ويف جمال تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري، تدع  - ١١٧

وهذه . إنشاء برنامج جترييب إلصدار الشهادات وتقوم بتشغيله من أجل التعدين املستدام للذهب مبنطقة شوكو يف كولومبيا

                                                   
  التوجيه األخري للوكاالت التنفيذية بشأن عمليات الشراء املفضلة بيئياً،  وكالة محاية البيئة بالواليات املتحدة، راجع  )٥٦(

64 Fed. Reg. 45,810, 45,855 (1999).  
 الصادرة عن الربملان األورويب والس األورويب، ١٩٨٠/٢٠٠٠  األوروبية، القاعدة التنظيمية رقماملفوضية  )٥٧(

، O.J. (L 237) 2000. يوليه بشأن تنقيح خطة املفوضية األوروبية اخلاصة مبنح اجلوائز يف جمال العنونة البيئية/متوز ١٧ يف
  ).٢٠٠٠ (١  الصفحة
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ية املشروعة الشهادات تطمئن املشترين للذهب اخلام واملنتجات النهائية إىل أن الذهب أنِتج على أساس املعايري اِحلرف
وتقوم . تشترطه عدم استخدام املواد الكيميائية السمية يف عملية االستخراج واملمارسات البيئية السليمة، اليت من بني ما

وتدفع الشركة . شركة الذهب األخضر بتدريب العاملني مبناجم الذهب وتشتري الذهب الستخدامه يف املنتجات واحللي
وعلى النطاق العاملي، تعمل الشركة يف نطاق رابطة ) ٥٨(.أصحاب املناجم املعتمدينعالوة يف حالة شراء الذهب من 

  )٥٩(.التعدين املسؤول للدعوة إىل تبين تطبيق املعايري البيئية املماثلة
وعلى الرغم من أن املشاركة يف معظم برامج إصدار الشهادات طوعية بالنسبة جلميع األطراف املعنية، توجد   - ١١٨

وخطة إصدار الشهادات لعملية كيمربيل ترتيب حكومي دويل أِعد استجابة لقرار اجلمعية العامة . ن ذلكصيغ أقوى م
وقد بدأ العمل ذه اخلطة يف . لألمم املتحدة ملنع االجتار يف املاس الذي تستخدم حصيلته يف متويل الصراعات

، من بينها مجيع مستوردي ومصدري املاس بلداً ٧٢، ويبلغ عدد البلدان اليت انضمت إليها حىت اآلن ٢٠٠٣ سنة
وتوافق اجلهات املشاركة، مبوجب هذه اخلطة، على أن تقدم . الرئيسيني، كما تلقت اخلطة طلبات كثرية لالنضمام إليها

تستخدم حصيلتها يف متويل الصراعات، وتشترط البلدان املستوردة احلصول على   شهادات بأن شحنات املاس اخلام ال
وينبغي أن تصدر البلدان املشاركة تشريعات تنص على فرض املعايري الدنيا خلطة كيمربيل وأن تضع نظماً . ادةهذه الشه

تتضمن أي أحكام بشأن اإلبالغ   وهذه اخلطة ليست ملزمة قانوناً وال. للمراقبة تطبق على استرياد وتصدير املاس اخلام
، تطالب احلكومات بتبادل البيانات وتشجيع " الستعراض األقرانآلية"ومع ذلك، أنشأت اجلهات املشاركة . اإلجباري

  )٦٠(.الزيارات الطوعية الستعراض العمليات املطبقة
  التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٢-٤-١-٣

العمليات وميكن تطبيق برامج معززة للعنونة البيئية وإصدار الشهادات اخلاصة بالزئبق على قطاعات املنتجات و  - ١١٩
ويف حالة تطبيقها على أوسع نطاق، فإا ميكن أن حتفز طلب املستهلكني على . املختلفة وعلى املناطق اجلغرافية املختلفة

من الطلب العاملي على الزئبق  احلداملنتجات اخلالية من الزئبق وأن تزيد من االبتكار والتسويق، وبالتايل تساعد يف 
وهذا يشمل إمكانية احلد من الطلب املتصل بتعدين الذهب بواسطة . ات والعمليات اإلنتاجيةاملتصل باستخدامه يف املنتج
فبزيادة الطلب على املنتجات اليت يكون حمتواها من الزئبق منخفضاً، ميكن لربامج العنونة . احلرفيني وعلى النطاق الصغري

حلول  إجيادحملتوية على زئبق، وهكذا تعترب إحدى طرق البيئية وإصدار الشهادات أن يساهم يف احلد من إنتاج النفايات ا
وعالوة على ذلك، فإنه باحلد من االستخدام العاملي . سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبق

ثات الزئبق يف الغالف احلد من انبعاللزئبق يف العمليات ويف النفايات احملتوية على زئبق، ميكن أن تساعد هذه الربامج يف 
  .اجلوي اآلتية من مصادر بشرية

                                                   
، أصحاب املناجم املعتمدون حيققون دخوالً أعلى، ولزيادة (Corporación Oro Verde)  شركة الذهب األخضرراجع  )٥٨(

greengold.www://http-االطالع، ميكن الرجوع إىل املوقع التايل على شبكة اإلنترنت 

html.ov_impacto_ing/ingles/org.rdeorove.  
 التعدين املسؤول هي شبكة عاملية تأسست للتعامل مع اجلوانب اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية لعمليات رابطة  )٥٩(

 موقع الرابطة باملوقع التايل على شبكة اإلنترنت راجع. تعدين الذهب صغرية النطاق يف أحناء العامل
org.communitymining.www://http.  

: وميكن االطالع عليها يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنتخطة إصدار الشهادات اخلاصة بعملية كيمربيل،   )٦٠(
http://www.kimberleyprocess.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=3.  

http://www.kimberleyprocess.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=3
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  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-٤-١-٣

وبالتايل فإا قد . إن معظم برامج العنونة البيئية وإصدار الشهادات تضعها وتديرها أطراف من القطاع اخلاص  - ١٢٠
أا حظيت بدعم نشط ومشاركة  زداد كثرياً لوومع ذلك، فإن مصداقيتها ميكن أن ت. تلقي أعباًء كبرية على الدول ال

وميكن أن تساعد املبادرات احلكومية الدولية، مثل تلك اليت يقوم بتنفيذها االحتاد األورويب . نشطة من جانب احلكومات
ضمن على تطابق املعايري املطبقة على تشكيلة واسعة من املنتجات، كما ميكن أن تت) أعاله ١١٤  وهي مشروحة يف الفقرة(

مثل احلق التلقائي يف بيع (علمية إصدار الشهادات منافع مرتبطة مبراعاة املعايري اِحلرفية املطبقة لدى اجلهات املتلقية 
ويف حالة تشديد الصيغ اليت تقوم عليها هذه الربامج، . )املنتجات املعنونة بيئياً يف أي بلد يف نطاق الكتلة التجارية املعنية

وعلى الرغم من أن العمليات احلكومية الدولية . جيب أن تتفاوض فيها احلكومات وأن تقودهامثل عملية كيمربيل، 
احلكومية، فمن الواضح أا تتطلب موارد يف امليزانية العمومية أكرب بكثري  األخرية ميكن أن تكون أقوى من املبادرات غري

  .غريها من
تفاوض يف وضع برنامج قوي إلصدار الشهادات مشاة لتكاليف وميكن أن تكون التكاليف املالية املرتبطة بال  - ١٢١

وعالوة على ذلك، كان من العوامل اليت عجلت بعملية كيمربيل وجود . التفاوض يف االتفاقات األخرى املتعددة األطراف
 تزيد من إساءة توافق يف اآلراء بني احلكومات على أن التجارة يف املاس اليت تستخدم إيراداا يف متويل الصراعات

ومع ذلك، . استعمال حقوق اإلنسان رغم الدعوات الكثرية إىل احترامها وجتعلها رغم خطورا تتحرك يف حلقة مفرغة
فإن وضع برنامج عاملي مبتكر إلصدار الشهادات ميكن تطبيقه على سوق الذهب العاملية، ميكن أن ميثل طريقة شاملة 

ذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري، اليت تعد ثاين أكرب مصدر قطاعي ملواجهة انبعاثات الزئبق وتعدين ال
  .النبعاثات الزئبق على املستوى العاملي، بعد االنبعاثات النامجة عن مرافق االحتراق الثابتة

  الشروط اإلجرائية  ٤-٤-١-٣

 أن تتناول كل منتج على حدة، أو كل ميكن للربامج املعززة للعنونة البيئية وإصدار الشهادات اخلاصة بالزئبق  - ١٢٢
يكن من  ومل. قطاع على حدة، أو أن تشمل مجيع القطاعات يف بلدان منفردة، أو يف أقاليم منفردة أو أن تكون شاملة

املمكن يف إطار هذا التحليل النظر يف الشكل الذي ميكن أن تتخذه هذه الربامج نظراً ألن االختالفات املمكنة فيما بينها 
  .حد هلا تقريباً ال
  ملحوظة بشأن سجالت إطالق امللوثات ونقلها  ٥-١-٣

احلق يف االطالع على  – "حق عامة اجلمهور يف املعرفة"سجالت إطالق امللوثات ونقلها هي آليات لضمان   - ١٢٣
. مية، مبا يف ذلك الزئبقاملعلومات اخلاصة باملخاطر اليت تتعرض هلا صحة اإلنسان والبيئة من إطالقات املواد الكيميائية الس

وهذا التحليل حيدد ويناقش سجالت إطالق امللوثات ونقلها كخيار يف إطار األحكام احلالية اليت ينص عليها صك قانوين 
دويل، هو بروتوكول كييف لتسجيل إطالق امللوثات ونقلها امللحق باتفاقية آرهوس اخلاصة باحلصول على املعلومات، 

ولالطالع على مناقشة أمشل . ختاذ القرارات واحلق يف اللجوء إىل احملاكم يف املسائل البيئيةومشاركة اجلمهور يف ا
  .فيما يلي ٤-٢-٣ لسجالت إطالق امللوثات ونقلها، راجع القسم

والغرض من هذه امللحوظة هو أن ندرك أنه ليس من الضروري أن تكون سجالت إطالق امللوثات ونقلها   - ١٢٤
ويشترط معظم البلدان املتقدمة جداً على . ن اليت تنشئها عمالً باتفاق ملزم قانوناً ومتعدد األطرافمقصورة على البلدا
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الصناعات أن تقوم باإلبالغ عن إطالقات ملوثات معينة ونقلها، وتقوم بتجميع هذه املعلومات يف سجالت أو كشوف 
يكن ذلك شرطاً من شروط  مبادرات خاصة ا، وإن ملوقد اختذت هذه البلدان عموماً . يستطيع اجلمهور االطالع عليها

وباملثل، ميكن للبلدان النامية أن تضع سجالت إلطالق امللوثات ونقلها دون أن يكون مطلوباً . معاهدة متعددة األطراف
شاء وتكمن قيمة إن. تسجيل إطالق امللوثات ونقلها امللحق باتفاقية كييفبرتوكول منها االنضمام إىل معاهدة مثل 

 أو غريه من تسجيل إطالق امللوثات ونقلها امللحق باتفاقية كييفبرتوكول سجالت إلطالق امللوثات ونقلها كطرف يف 
الصكوك املماثلة يف أن البلدان النامية ميكن بالتايل أن يكون بوسعها احلصول بسهولة على اخلربات التقنية، وتبادل 

ميكن أن يسهل عليها النجاح يف تنفيذ سجالت فعالة  راف األخرى، ممااملعلومات، واحلصول على املساعدة من األط
  .إلطالق امللوثات ونقلها

أما الشركات اليت تزاول أنشطة تنبعث منها مواد ملوثة أن تنقلها مثل الزئبق فيمكنها طواعية، مببادرة منها أو يف   - ١٢٥
ومع ذلك، فإن عزوفها . ببة للتلوث يف متناول اجلمهورشراكة مع شركات أخرى، جعل املعلومات اخلاصة باألنشطة املس

عن ذلك بدون حمفزات من احلكومات قد يكون قوياً، كما أن قدرة اجلمهور على احلصول على املعلومات وفائدة هذه 
هو احلال عندما تكون هذه املعلومات مقدمة إىل سجل وطين موحد ومعروضة فيه بشكل  املعلومات قد تكون أقل مما

  .اريإجب
  اخليارات املتاحة أمام النهج اليت ميكن اتباعها مبوجب األحكام احلالية اليت تنص عليها  ٢-٣

  الصكوك القانونية الدولية القائمة

حيدد هذا القسم ويوضح اخليارات املتاحة مبوجب الصكوك الدولية امللزمة قانوناً اليت ميكن تنفيذها بتطبيق   - ١٢٦
صكوك، أو اليت ميكن اعتمادها باستخدام األحكام القائمة بشأن إدارة مواد إضافية مبقتضى األحكام القائمة يف هذه ال

وتشمل هذه الصكوك اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، . الصكوك  هذه
قية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم، واتفا

ومجيع هذه اخليارات تستفيد من اإلجراءات واآلليات . تسجيل إطالق امللوثات ونقلها امللحق باتفاقية كييفبرتوكول و
جتيزها هذه   إنشاء أي صكوك أو عمليات دولية جديدة التتطلب  القائمة مبوجب هذه املعاهدات، وبالتايل فإا ال

  .عاهدات بالفعلامل
وليس من املرجح أن حيقق أي من هذه النهج تغطية شاملة جلميع األولويات العاملية السبعة اخلاصة بالزئبق   - ١٢٧

واألحرى هو أا قد تغطي عناصر فردية من استراتيجية عاملية شاملة خاصة . ‘رابعا ’٢٤/٣املنصوص عليها يف املقَرر 
وأوجه الشبه أو  – ذا كان من املناسب تأييد أي من هذه اخليارات أو بعضها أو كلهاإ  ولدى النظر يف ما. بالزئبق

قد ترغب  –  فيما يلي٤-٣ والقسم ٣-٣االختالف بينها وبني الصكوك الدولية املعدلة أو اجلديدة اليت يناقشها القسم 
ض يف هذه اخليارات واعتمادها يف ضوء مدى احلكومات يف أن تأخذ يف االعتبار الفترة الزمنية والتكاليف الالزمة للتفاو

  ).يالحظ أو اخليار اخلاص باتفاقية بازل جاري النظر فيه بالفعل(احتمال معاجلتها ملشكلة الزئبق 
ويوجد تعليق موجز يف اية هذا القسم حيدد عدداً قليالً من الطرق اليت ميكن أن تؤدي إىل احلد من انبعاثات   - ١٢٨

راري مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصكوك املرتبطة ا ميكن أن تساعد غازات االحتباس احل
  .يف احلد من األخطار النامجة عن إطالقات الزئبق
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يقوم على االستفادة من االتفاقات اخلاصة باملواد   – يفنده  ولكن هذا التحليل مل  – وهناك خيار إضايف  -  ١٢٩
فايات، والتلوث البحري، والبيئة يف صورها احلالية أو املعززة للتعامل مع األولويات العاملية اخلاصة الكيميائية، والن

االتفاقات اخلاصة بالبحار اإلقليمية مثل اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق : ومن أمثلة هذه االتفاقات. بالزئبق
، واتفاقية )١٩٨٣(تنمية البيئة البحرية بإقليم الكارييب األوسع ، واتفاقية قرطاجنة حلماية و)١٩٩٢(احمليط األطلسي 

؛ واالتفاقات اخلاصة بالنفايات العابرة للحدود مثل اتفاقية )١٩٩٢(هيلسنكي حلماية البيئة البحرية مبنطقة حبر البلطيق 
كم يف نقل النفايات اخلطرة بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة والنفايات املشعة والتح) Waigani Convention(ويغاين 

، واتفاقية باماكو بشأن حظر استرياد النفايات اخلطرة إىل أفريقيا )١٩٩٥(احلدود داخل منطقة احمليط اهلادئ  عرب
؛ واالتفاقات البيئية املتصلة بالتجارة الدولية، مثل اتفاق )١٩٩١(احلدود وإدارا يف أفريقيا   والتحكم يف نقلها عرب

  )٦١(.، وهي من االتفاقات اجلانبية التفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية)١٩٩٣(ة للتعاون البيئي أمريكا الشمالي
ويتمثل . ويتضمن العديد من هذه الصكوك بالفعل أحكاماً مما يتصل بالزئبق، أو ميكن توسيع نطاقها هلذا الغرض  - ١٣٠

مية أو مجيعها حتت إطار جامع حىت ميكن التنسيق بينها، اخليار العاملي اإلضايف يف ربط بعض هذه االتفاقات اإلقلي
وميكن أن تكون . إىل ذلك  واستطالع كيفية حتقيق التآزر بينها، وحتديد الثغرات، وفتحها أمام العضوية العاملية، وما

يل املثال مناقشة راجع على سب(التحديات اللوجستية، والقانونية والسياسية املترتبة على حتقيق هذه األهداف مثبطة للهمم 
اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر للحدود اليت أبرمتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وبروتوكول املعادن الثقيلة 

يتناول هذا اخليار بالتفصيل، فإنه ميكن أن  وعلى الرغم من أن هذا التحليل ال. ) فيما يلي٢-٣-٣امللحق ا، القسم 
وميكن أيضاً أن يتخذ أطراف االتفاقات . دراسة فيما بني الدورات، إذا رغب الفريق العامل املخصص يف ذلكيكون حمل 

 االتفاقات املعنية، لتعزيز قدراا على املسامهة يف حتقيق عليهااإلقليمية املنفردة تدابري، مبوجب اإلجراءات اليت تنص 
 لألطراف أن تستخدم هذه االتفاقات اإلقليمية كأدوات ملواجهة حتديات وعالوة على ذلك، ميكن. أولويات الزئبق العاملية

  .إقليمية معينة فيما يتصل بالزئبق
  نفايات الزئبق مبوجب اتفاقية بازل  ١-٢-٣

يناقش هذا القسم اجلهود اليت يبذهلا حالياً فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة بازل من أجل   - ١٣١
ضع خطة عمل لصياغة مبادئ توجيهية تقنية بشأن نفايات الزئبق وتنفيذ مشروعات جتريبية يف جمال اإلدارة السليمة بيئياً و

املنبثق عن اتفاقية بازل " الصارم غري القانون"وميكن اعتبار هذه املبادرة جزءاً من دعم . لنفايات الزئبق يف بعض البلدان
 االتفاقية فيما يتصل بالنقل الدويل عليهات، وهو إضافة إىل األحكام اإللزامية اليت تنص لإلدارة السليمة بيئياً للنفايا

  .ملخلفات الزئبق
  معلومات أساسية  ١-١-٢-٣

احلدود هي التحكم   األهداف األساسية التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب  - ١٣٢
، ومنع أو احلد من توليدها، ودعم اإلدارة السليمة بيئياً احلدود  ت األخرى واحلد من نقلها عربيف النفايات اخلطرة والنفايا

وتغطي اتفاقية بازل النفايات السمية واليت هلا . هلذه النفايات، والتشجيع بنشاط على نقل واستخدام التكنولوجيات النظيفة
وحتدد . سببة للتآكل، والقابلة لالشتعال، واملُعدية، مبا يف ذلك الزئبقتأثري مسي على البيئة، والسامة، والقابلة لالنفجار، وامل

                                                   
 John Buccini, The راجعلالطالع على مناقشة عن هذه االتفاقات اإلقليمية األخرى يف سياق إدارة املواد الكيميائية،   )٦١(

Global Pursuit of the Sound Management of Chemicals, ch. 4.2 (World Bank 2004)  
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جتيز ذلك إال بإخطار خطي مسبق ترسله الدولة املصدرة إىل  احلدود، وال االتفاقية إطاراً لنقل النفايات اخلطرة عرب
  .السلطات املختصة بالدول املستوردة ودول العبور

اختاذ مجيع اخلطوات العملية "للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى بأا " السليمة بيئياًاإلدارة "وتعرف االتفاقية   - ١٣٣
لضمان إدارة النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بطريقة حتمي صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن 

 وضع مبادئ توجيهية تقنية لتحسني اإلدارة السليمة وتشترط االتفاقية على األطراف أن يتعاونوا يف) ٦٢(."هذه النفايات
وقد أمكن مبرور السنني وضع عدد من املبادئ التوجيهية التقنية املتصلة مبختلف أنواع . بيئياً للنفايات وحتقيق هذا الغرض

ليت تبذهلا من أجل اري النفايات السائلة ملساعدة األطراف، وخصوصاً البلدان النامية األطراف، يف اجلهود اجمالنفايات و
مسودة املبادئ التوجيهية التقنية "ومن بني هذه املبادئ التوجيهية التقنية . ضمان حتقيق اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات

اليت تركز أساساً على إعادة تدوير " ،)R4(استصالح املعادن واملركبات املعدنية بالطرق السليمة بيئياً /اخلاصة بإعادة تدوير
  )٦٣(.بازل مدرجة باملرفق األول التفاقية) مبا يف ذلك الزئبق(ح اثين عشر نوعاً من املعادن واملركبات املعدنية واستصال

ويف االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف، طالب فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة بأن تنظر اتفاقية   - ١٣٤
لزئبق ونفايات الزئبق إىل جماالت التركيز خبطة بازل االستراتيجية، وأن تعمل يف بازل يف إضافة استراتيجيات احلد من ا

تعاون وثيق مع برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل وضع املبادئ التوجيهية احملددة اليت تتضمن مزيداً من التفاصيل بشأن 
وقد وافق مؤمتر األطراف على هذا الطلب بإضافة ) ٦٤(.نفايات الزئبق، اليت ذكرت العديد من البلدان أا يف حاجة إليها

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧نفايات الزئبق إىل ميزانية الصندوق االستئماين للتعاون التقين التباع التفاقية بازل يف فترة السنتني 
ة الصندوق ولدى اعتماده مليزاني) ٦٥(.الربنامج اخلاص بدعم تنفيذ جماالت التركيز اليت تنص عليها اخلطة االستراتيجية وإىل

  :االستئماين، ذكر مؤمتر األطراف أن االتفاقية ينبغي
 أن تقيم، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، شراكات بشأن التكنولوجيات الصديقة للبيئة وإزكاء

القدرات  الوعي بشأن جتنب استخدام نفايات الزئبق والتخلص منها، ووضع برامج يف جمال بناء
عن اإلدارة السليمة  ية من أجل خفض ومنع التلوث من الزئبق، ووضع مبادئ توجيهيةواملساعدة التقن

  )٦٦(.التخلص من النفايات وعالجها بيئياً لنفايات الزئبق مع التركيز على وضع أساليب سليمة يف جمال
ما بعد على خطة عمل لصياغة وقد وافق فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية بازل في  - ١٣٥

مسودات نصوص للمبادئ التوجيهية التقنية ووضعها يف صورا النهائية يف تعاون وثيق مع الفريق العامل املفتوح العضوية 
وقد توقعت . املنبثق عن اتفاقية بازل، وتنفيذ مشروعات جتريبية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق يف بلدان خمتارة

                                                   
  .١٩٨٩  مارس/آزار ٢٢، ٨- ٢ ، املادةتخلص منها عرب احلدودبشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة وال بازلاتفاقية   )٦٢(
استصالح املعادن واملركبات /مسودة املبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة بإعادة تدويرمؤمتر األطراف، االجتماع السابع،   )٦٣(

  .UNEP/CHW.7/8/Add.3 (2004)، (R4)املعدنية بالطرق السليمة بيئياً 
، اعتِمدت UNEP/CHW.8/INF/37 (2006)، نفايات الزئبق مبوجب اتفاقية بازلتماع الثامن، ، االجاألطرافمؤمتر   )٦٤(

خطة استراتيجية لتنفيذ اتفاقية بازل ، ١/خطة بازل االستراتيجية أثناء االجتماع السادس ملؤمتر األطراف، املقَرر خامساً
  .UNEP/CHW/.6/40 (2002)، )٢٠١٠ سنة حىت(
، ٥ ، اجلدول٢٠٠٨-٢٠٠٧برنامج وميزانية السنتني ، ٣٣/االجتماع الثامن، املقَرر ثامناً األطراف، مؤمتر  )٦٥(

UNEP/CHW.8/16 (2006).  
  .نفايات األسبستوس والزئبق، ٩ ، القسم باء السابقاملرجع  )٦٦(
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طة العمل أن يقدم الفريق العامل املفتوح العضوية مسودة املبادئ التوجيهية التقنية إىل االجتماع السادس املقَرر انعقاده خ
  )٦٧(.، للنظر فيها٢٠٠٧ سبتمرب/يف أيلول

  التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٢-١-٢-٣

 التوجيهية التقنية اخلاصة باإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق من املمكن أن يتوقع املرء أن يشمل نطاق املبادئ  - ١٣٦
وبالتايل، ميكن أو يكون وضع مبادئ توجيهية شاملة، . دورة حياة الزئبق الكاملة ابتداء من تولده وحىت التخلص منه ائياً

 األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق وتنفيذ األطراف يف اتفاقية بازل هلا بعد وضعها، مبثابة خطوات مهمة يف سبيل حتقيق
إجياد حلول سليمة بيئياً    وإجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبقومن بينها 

  .لتخزين الزئبق
يف التعامل، والبد أن النجاح يف تنفيذ املبادئ التوجيهية الشاملة اخلاصة بنفايات الزئبق سوف يساعد أيضاً   - ١٣٧

وميكن أن يؤدي تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة وإزكاء . بدرجات متفاوتة، مع معظم جماالت األولوية األخرى
الوعي بنفايات الزئبق إىل تاليف النفايات عن طريق التكنولوجيات البديلة، واإلنتاج النظيف، واحلد من استخدام الزئبق يف 

من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه  احلدة، ومجيعها من شأا أن تساعد يف كثري من املنتجات االستهالكي
يف احلد من أما اإلنتاج بطرق أنظف والتكنولوجيات البديلة فيمكن أن يساعد أيضاً . يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية

 – لزئبق من النفايات وإعادة تدويرهواستخالص ا. انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية
الزئبق يف عمليات التعدين ميكن أن حيد من الطلب على  – أساس مؤقت إىل أن تصبح بدائله متاحة بدرجة معقولة على

من املعروض من الزئبق عاملياً، مبا يف ذلك النظر يف إيقاف التعدين األويل للزئبق، مع مراعاة   احلدوبالتايل األويل 
  .ية املصادرترتيب أمه

وعالوة على ذلك، ميكن أن تيسر املبادئ التوجيهية التقنية وضع أساليب سليمة للعالج، وبالتايل اإلسهام يف   - ١٣٨
وأخرياً، فإن املبادئ التوجيهية، عندما تعاجل .  على الصحة العامة والصحة البيئيةتؤثرعالج املواقع امللوثة القائمة اليت 

ملشاركة اجلماهريية مثل إزكاء الوعي، وتبادل املعلومات، والتوعية، والتدريب، واملشاركة يف االعتبارات املتصلة با
زيادة املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ميكن أن تسهم يف جزئياً يف 

  .ية االجتماعيةاليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصاد
  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-١-٢-٣

يعد وضع املبادئ التوجيهية التقنية املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اخلطرة والنفايات األخرى إحدى   - ١٣٩
. ل إىل ممارساااملهمة يف اتفاقية بازل املبينة يف نص املعاهدة واليت أضيفت منذ زمن طوي" الصارم غري القانون"وظائف 

يتطلب إنشاء أي   واستخدام املوارد اليت تنص عليها تلك االتفاقية يف وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية خاصة بنفايات الزئبق ال
وعالوة على ذلك، فإن اتفاقية بازل . صكوك أو عمليات دولية جديدة ليست متوقعة بالفعل مبوجب االتفاقية

  . دعم الشراكات اليت يكون الغرض منها هو تيسري حتقيق أهدافهااكتسبت بالفعل خربات كبرية يف قد

                                                   
ليمة بيئياً للنفايات وضع مبادئ توجيهية بشأن اإلدارة الس املوسعة، االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف، املكتبهيئة   )٦٧(

 UNEP/SBC/BUREAU/8/1/4 احملتوية على زئبق مع التركيز على وضع أساليب سليمة يف جمال التخلص من النفايات وعالجها،

(2007).  
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ومدى قدرة املبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة بالنفايات احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق على املساعدة يف   - ١٤٠
وعالوة . ه املبادئ وعمقهاحتقيق األولويات العاملية اليت حددها جملس اإلدارة فيما يتعلق بالزئبق يتوقف على نطاق هذ

على ذلك، فسوف تعتمد فعاليتها بدرجة كبرية على مقدار املوارد اليت يكرسها كل بلد من أجل التنفيذ على املستوى 
وعلى . احمللي، وهذه تعتمد بدورها على املساعدات التقنية واملالية اليت حتصل عليها البلدان النامية األطراف لدعم التنفيذ

جلهود الكبرية من جانب أمانة بازل وكثري من احلكومات من أجل توسيع وزيادة قاعدة املوارد اخلاصة باتفاقية الرغم من ا
بازل، تعاين االتفاقية على الدوام نقصاً كبرياً يف قدرا توفري املساعدات املالية اليت حيتاجها الكثري من البلدان النامية لتنفيذ 

فيذ أولويات الزئبق العاملية املتصلة بإدارة نفايات الزئبق موارد مالية كبرية ليس من املرجح ويتطلب تن. التزاماا بالكامل
تتغري األمناط التارخيية، إما من خالل توفري مسامهات أكرب بكثري من  مل أن تتأتى بسهولة من خالل اتفاقية بازل ما

ين للتعاون التقين التابع التفاقية بازل، أو باحلصول املسامهات احلالية من جانب البلدان املتقدمة للصندوق االستئما
دعم جديد وكبري من آليات التمويل املتعددة األطراف، أو بتحقيق تعزيز كبري ألنشطة الشراكات، أو بوسائل  على
بيد أنه، حىت بدون هذه املوارد اإلضافية، فسوف يظل حتقيق تقدم إضايف أمراً ممكناً ومرغوباً من خالل . أخرى

  .شروعات جتريبية هادفةم
  الشروط اإلجرائية  ٤-١-٢-٣

. سبقت اإلشارة إىل أن عملية وضع املبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة باإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق جارية  - ١٤١
  :يلي وقد ذكرت أمانة بازل، يف مذكرة إىل االجتماع األول للمكتب املوسع ملؤمتر األطراف الثامن ما

الصادر عن مؤمتر األطراف الثامن، شرع فرع املواد الكيميائية بربنامج   ٨/٣٣تنفيذاً للمقَرر "
األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية بازل يف إجراء مناقشات واتفقا على وضع خطة عمل تشمل 

نصرين وتنقسم خطة العمل املتفق عليها إىل ع. صياغة مبادئ توجيهية حمددة بشأن نفايات الزئبق
  :مها

صياغة مسودات نصوص للمبادئ التوجيهية التقنية اخلاصة باإلدارة  :العنصر األول
السليمة بيئياً لنفايات الزئبق، ووضعها يف صورا النهائية بالتشاور مع الفريق العامل 

  ؛]املنبثق عن اتفاقية بازل[املفتوح العضوية 
دارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق يف تنفيذ مشروعات جتريبية بشأن اإل :والعنصر الثاين

  .خمتارة بلدان
وفيما يتعلق باملرحلة األوىل من خطة العمل، فقد مت حتديد حمتويات مسودة املبادئ التوجيهية "

التقنية لإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق، وجاري اختيار فريق من اخلرباء االستشاريني لوضع 
ومبجرد االنتهاء من صياغة مسودة املبادئ التوجيهية، سيتم . ئ التوجيهيةاملسودة الكاملة للمباد

ومن . توزيعها على األطراف يف اتفاقية بازل وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة للتعليق عليها
املتوقع تقدمي املسودة املنقحة إىل الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية للنظر فيها أثناء 

ومن املتوقع . ، يف جنيف٢٠٠٧ سبتمرب/س للفريق العامل املقَرر انعقاده يف أيلولاالجتماع الساد
بني  أن ينشئ الفريق العامل فريق عمل للعمل فيما بني الدورات لدفع هذا العمل يف الفترة ما
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واالجتماع التاسع ملؤمتر ) ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول(انعقاد االجتماع السادس للفريق العامل 
  . للنظر يف إمكانية اعتمادها٢٠٠٨  ر انعقاده يف سنةاألطراف املقَر

العنصر الثاين من خطة العمل، الذي يتضمن تنفيذ مشروعات جتريبية بشأن اإلدارة السليمة  أما"
بيئياً لنفايات الزئبق يف بلدان خمتارة، مبا يف ذلك تنفيذ املبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً 

  )٦٨(."م تنفيذه بشرط توافر موارد مالية إضافيةلنفايات الزئبق، فسوف يت
  التجارة الدولية يف الزئبق مبوجب اتفاقية روتردام  ٢-٢-٣

ميكن لألطراف يف اتفاقية روتردام اختاذ خطوات إلضافة مجيع استخدامات الزئبق إىل االتفاقية، حىت ميكن   - ١٤٢
  .زئبق إلجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم الذي تنص عليه االتفاقيةإخضاع التجارة الدولية يف الزئبق واملنتجات احملتوية على 

  معلومات أساسية  ١-٢-٢-٣

بدأ برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة يف وضع برامج طوعية لتبادل املعلومات بشأن مبيدات   - ١٤٣
وقد أدخلت املنظمتان اإلجراء .  مثانينات القرن العشريناآلفات واملواد الكيميائية األخرى، والترويج لتطبيقها يف منتصف

وتتوخى هذه . ١٩٩٨، مما وفر أساساً العتماد اتفاقية روتردام يف ١٩٨٩الطوعي اخلاص باملوافقة املسبقة عن ِعلْم يف 
ة الدولية ملواد كيميائية الترويج لتقاسم املسؤولية واجلهود التعاونية بني األطراف يف التجار )١( :االتفاقية حتقيق هدفني مها

واإلسهام يف االستخدام السليم بيئياً هلذه املواد  )٢(خطرة معينة من أجل محاية صحة اإلنسان والبيئة من الضرر احملتمل؛ 
الكيميائية عن طريق تيسري تبادل املعلومات بشأن خواصها، واختاذ اإلجراءات الالزمة لعملية اختاذ القرارات على املستوى 

  .ين بشأن استريادها وتصديرها، وتوزيع هذه املقررات على األطرافالوط
قائمة املواد الكيميائية اليت يطبق "ويتضمن املرفق الثالث، . وميثل إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم لب هذه االتفاقية  - ١٤٤

أو مقيدة بشدة وتراكيب مبيدات اآلفات وهي تشمل مواد كيميائية معينة حمظورة " عليها إجراء املوافقة املُسبقة عن ِعلْم
تستطيع األطراف تصدير املواد املدرجة بالقائمة إىل أطراف أخرى إال إذا قدم الطرف املستورد  وال. شديدة اخلطورة

وجيب أن تقدم األطراف املصدرة إىل األطراف املستوردة إخطار تصدير يتضمن معلومات حمددة . املتوقع موافقته عن ِعلْم
يف تصدير مادة كيميائية حمظورة أو ختضع لقيود مشددة يف أراضيها، ولكنها ) أو أي كيان يف أراضيها( ترغب عندما
وجيوز لألطراف املستوردة طلب معلومات إضافية عن هذه املادة الكيميائية فيما يتصل . تدرج بعد يف املرفق الثالث مل

  .بالسالمة املهنية أو البيئية أو صحة اإلنسان
 مادة كيميائية خاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم،  ٣٩ ويشمل املرفق الثالث يف الوقت احلاضر  - ١٤٥

ومن بني هذه . عشر مادة كيميائية صناعية مبيداً حشرياً، وأربعة تراكيب مبيدات شديدة اخلطورة، وأحد ٢٤ منها
، مبوجب األحكام اليت تنص ٢٠٠٤ قية حيز النفاذ يف سنةمادة أضيفت إىل املرافق الثالث بعد أن دخلت االتفا ١٤ املواد

وتنطبق إضافة املواد الكيميائية إىل القائمة على فئات معينة من . عليها االتفاقية بإضافة مواد كيميائية أخرى إىل القائمة

                                                   
  .٥-٤ الفقرتان، املرجع السابق  )٦٨(
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. الصناعيةاالستخدامات، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات، وتراكيب مبيدات اآلفات شديدة اخلطورة، واالستخدامات 
  )٦٩(.ومركبات الزئبق اليت يكون الغرض منها هو استخدامها كمبيدات آفات مدرجة بالفعل بقائمة املواد الكيميائية

وتتضمن اتفاقية روتردام أيضاً أحكاماً بشأن تبادل املعلومات العلمية،  والتقنية، واالقتصادية، والقانونية املتصلة   - ١٤٦
وعلى الرغم من أن املؤمتر الثالث لألطراف اعتمد استراتيجية شاملة ملساعدة . خل يف نطاقهاباملواد الكيميائية اليت تد

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف احلصول على املوارد املالية الالزمة لتنفيذ التزاماا مبوجب 
  )٧٠(.إلزامية مكلفة ذه املسؤولية على وجه التحديدتتضمن آلية متويل   املعاهدة، فإن اتفاقية روتردام ال

  املوافقة املسبقة عن ِعلْمإضافة االستخدامات الصناعية للزئبق إىل قائمة   ٢-٢-٢-٣

 بشأن املوافقة املسبقة عن ِعلْم إشعاراَ تلقته األمانة من السويد ٢٠٠٦ يونيه/يتضمن التعميم الصادر يف حزيران  - ١٤٧
ائياً حبظر استخدامات الزئبق املعدين، واملنتجات الكيميائية احملتوية على يتضمن إبالغها بأ ًا اختذت إجراًء تنظيميا

وليس من شأن ) ٧١(.الزئبق، وسلعاً أو مواد معينة حمتوية على الزئبق، أو تقييد استخدامها بشدة يف االستخدامات الصناعية
ية فيما يتعلق بإضافة الزئبق املستخدم يف األغراض الصناعية إىل قائمة هذا اإلشعار إعمال اإلجراء الذي تنص عليه االتفاق

أقاليم "مل، وإىل أن، تتلقى األمانة إشعاراً مماثالً من طرف آخر يف إقليم آخر على األقل من  املوافقة املسبقة عن ِعلْم ما
طبق على الزئبق املستخدم يف األغراض ويف حالة تلقي مثل هذا اإلشعار، ميكن أن تن) ٧٢(."املوافقة املسبقة عن ِعلْم

  .الصناعية شروط اإلدراج بقائمة املوافقة املسبقة عن ِعلْم
  التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٣-٢-٢-٢

م االستخدا  تنطبق اتفاقية روتردام على التجارة الدولية يف املواد الكيميائية املدرجة بالقائمة بني أطرافها، لفئة  - ١٤٨
قد تسمح به البلدان املصدرة بالتجارة  حتظر أو متنع هذه التجارة بشكل مباشر، إالّ مبقدار ما واالتفاقية ال. احملددة بالقائمة

ومع ذلك، فإن الظهور على . يف املواد الكيميائية املدرجة بالقائمة فقط إذا قدم البلد املستورد موافقته املسبقة عن ِعلْم
وعالوة على ذلك، . بقة عن ِعلْم، حيد بدرجات متفاوتة من التجارة يف املواد الكيميائية املدرجة بالقائمةقائمة املوافقة املس

فإن تلقي اإلشعار واملعلومات اخلاصة باملوافقة املسبقة عن ِعلْم اليت جيب أن تسبق الشحنات الدولية من املواد الكيميائية 
  . ييسر حتسني إدارة هذه املواد يف البلد املستورداملدرجة بالقائمة أو أن تكون مصاحبة هلا قد

                                                   
كيل، واأللكيلو كسيالكيل العضوية، ومركبات زئبق األل تشمل مركبات الزئبق املدرجة بالقائمة مركبات الزئبق غري  )٦٩(

  . اتفاقية روتردام، املرفق الثالثراجع. ومركبات زئبق آريل
 UNEP/FAO/RC/COP.3/26اآللية املالية ، ٣/٥ اتفاقية روتردام  مؤمتر األطراف، االجتماع الثالث، مقَررراجع  )٧٠(

(2006).  
، ٢٠٠٦ يونيه/حزيران  – ملسبقة عن ِعلْم بشأن املوافقة ا٢٣التعميم رقم  أمانة اتفاقية روتردام، راجع  )٧١(

  ).٢٠٠٦ (١٥ الصفحة األول، التذييل
تشمل األقاليم السبعة للموافقة املسبقة عن ِعلْم، اليت حددها مؤمتر األطراف . ٥-٥   اتفاقية روتردام، املادةراجع  )٧٢(

ة والكارييب، والشرق األدىن، وأمريكا الشمالية، ، أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الالتيني١/٢ مبوجب مقَرر اتفاقية روتردام
 اتفاقية روتردام، أقاليم املوافقة املسبقة عن ِعلْم، باملوقع التايل على شبكة اإلنترنت راجع. وجنوب غرب احمليط اهلادي

http://www.pic.int/home.php?type=t&id=7.  

http://www.pic.int/home.php?type=t&id=7
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حيظر أو مينع بشكل مباشر االجتار يف املواد الكيميائية املدرجة   كان إجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم ال وملا  - ١٤٩
اليت قد يكون (بق يف الزئ" املشروعة"يستطيع احليلولة دون نشوء حاالت يتم فيها حتويل التجارة  بالقائمة، فإنه مبفرده ال

وعلى سبيل املثال، . موافق عليها  إىل استخدامات أخرى غري) الطرف املستورد قد أبدى فيها موافقته املسبقة عن ِعلْم
دأبت بعض البلدان لسنوات طويلة على استرياد الزئبق ألغراض معلنة، مثل استخدامه يف طب األسنان، مث تقوم بتحويله 

وميكن إلجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم، عندما يكون ) ٧٣(.عدين الذهب بواسطة احلرفينيإىل استخدامات أخرى مثل ت
مصحوباً بضوابط مجركية فعالة وبشروط داخلية لتتبع االستخدامات، أن ميثل جزءاً مفيداً من استراتيجية شاملة متكن 

االستراتيجية، ميكن أن تكون القائمة اليت وكجزء من هذه . البلدان من تنظيم استرياد واستخدام الزئبق داخل حدودها
 مجيعأا غطت  تنص عليها اتفاقية روتردام شديدة الفعالية يف احليلولة دون حتويل الزئبق إىل استخدامات أخرى لو

  .استخدامات الزئبق
ثر إجيايب إضايف يف وميكن أن يكون إلضافة االستخدامات الصناعية للزئبق إىل قائمة املوافقة املسبقة عن ِعلْم أ  - ١٥٠

وتنطبق هذه اآلثار اإلجيابية على وجه اخلصوص على . ‘رابعاً ’٢٤/٣سبيل حتقيق أولويات الزئبق العاملية املبينة يف املقَرر 
احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات األولويات املتصلة بالتجارة الدولية، أي 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلجراءات املتصلة بتبادل . احلد من املعروض من الزئبق عاملياً وبدرجة أقل، )٧٤(ةاإلنتاجي
 باألخطار واملخاطر املتصلة باستخدام الزئبق يف زيادة املعرفةاملعلومات مبوجب اتفاقية روتردام ميكن أن تساعد يف 

يفة يف زيادة املعرفة يف ااالت احملددة على وجه اخلصوص يف تلك املنتجات والعمليات، حىت يف حالة إسهامها بدرجة طف
ذلك يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار  يف  األولوية العاملية، مبا

  .االقتصادية االجتماعية
  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٤-٢-٢-٣

واآلليات اخلاصة بإضافة مواد كيميائية إىل قائمة املوافقة املسبقة عن ِعلْم جزءاً أساسياً من اتفاقية متثل التدابري   - ١٥١
يتطلب إنشاء أي صكوك دولية  واستخدام هذه التدابري واآلليات يف إضافة االستخدامات الصناعية إىل القائمة ال. روتردام

  .تفاقيةإضافية أو عمليات مل تكن متوقعة بالفعل مبوجب اال
وبقدر . تتضمن اتفاقية روتردام أحكاماً بشأن آليات للتمويل ذات طابع إلزامي  وكما سبقت اإلشارة، ال  - ١٥٢

، ميكن تتضمن إضافة مواد زئبقية جديدة إىل القائمة فرض أي تكاليف إضافية على البلدان النامية فيما يتعلق بالتنفيذ قد  ما
  )٧٥(.٣/٥-هلذه البلدان أن تواصل احلصول على مساعدات مالية من خالل العمليات املتفق عليها يف مقَرر اتفاقية روتردام

                                                   
لبيئة، ملخص للمعلومات اخلاصة بالعرض، والتجارة والطلب على  فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة لراجع  )٧٣(

  ).٢٠٠٦ (٢٠٤  ، الفقرة ٤٦ الزئبق، الصفحة
يف االتفاقية يشمل املادة يف حد ذاا أو يف أي خليط أو مستحضر منها، فإن اشتمال " املادة الكيميائية" تعريف كان ملا  )٧٤(

. ئبق قد يتيح لألطراف املستوردة سلطة تنظيم استرياد املنتجات احملتوية على زئبقاملرفق الثالث على قائمة جبميع استخدامات الز
  ).أ(٢  اتفاقية روتردام، املادةراجع

  .١٣٥  ، امللحوظة رقم٣/٥- اتفاقية روترداممقَرر راجع  )٧٥(
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 الشروط اإلجرائية  ٥-٢-٢-٣

ميكن أن تتحقق إضافة االستخدامات الصناعية للزئبق إىل قائمة املوافقة املسبقة عن ِعلْم مبوجب االشتراطات   - ١٥٣
فباإلضافة إىل تلقي األمانة لإلشعار الذي أرسلته إليها السويد، جيب .  من االتفاقية٧   و٥ية اليت تنص عليها املادتان العاد

أن تتلقى األمانة من طرف آخر يف أحد أقاليم املوافقة املسبقة عن ِعلْم خبالف إقليم أوروبا، إشعاراً يتضمن الشروط 
مانة هذه اإلشعارات إىل جلنة استعراض املواد الكيميائية، وهي أحد األجهزة املتفرعة وعندئذ، حتيل األ. املتصلة باملعلومات

وعلى خالف اإلجراء اخلاص بإضافة امللوثات العضوية الثابتة إىل القائمة مبوجب اتفاقية استكهومل للملوثات . عن االتفاقية
. ء تقييم مستقل للمادة الكيميائية املراد إضافتها إىل القائمةتقوم جلنة استعراض املواد الكيميائية بإجرا العضوية الثابتة، ال

وبدالً من ذلك، تستطيع اللجنة أن تبت فيما إذا كانت اإلشعارات تنطبق عليها املعايري املبينة يف املرفق الثاين التفاقية 
إذا كانت   يف االعتبار، وتقرر ماوتستعرض جلنة استعراض املواد الكيميائية هذه اإلشعارات، آخذة هذه املعايري . روتردام

وينبغي مالحظة أن . توصي مؤمتر األطراف بأن يخِضع االستخدامات الصناعية للزئبق إلجراء املوافقة املسبقة عن ِعلْم
تترتب تلقائياً على توصية من جلنة  مقَررات مؤمتر األطراف بتعديل املرفق الثالث ميكن اختاذها بتوافق اآلراء فقط وال

فإذا قرر مؤمتر األطراف إضافة هذه االستخدامات إىل املرفق الثالث، عندئذ يدخل تعديل . عراض املواد الكيميائيةاست
  .املرفق الثالث حيز النفاذ بالنسبة جلميع األطراف يف التاريخ الذي حيدده املقَرر

ومن املقرر انعقاد االجتماع التايل، . نيوتعقد االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية روتردام كل سنت  - ١٥٤
ونظراً لالشتراطات اإلجرائية اليت تنص عليها االتفاقية، . ٢٠٠٨ أكتوبر/وهو مؤمتر األطراف الرابع، يف تشرين األول

ة هو سيكون أقرب مؤمتر لألطراف يف اتفاقية روتردام ميكن فيه النظر يف إضافة الزئبق كمادة كيميائية صناعية إىل االتفاقي
  .٢٠١٠ مؤمتر األطراف اخلامس، املقرر انعقاده يف أواخر

  ميثيل الزئبق مبوجب اتفاقية استكهومل  ٣-٢-٣

يناقش هذا القسم جدوى التعامل مع الزئبق مبوجب التدابري واآلليات القائمة يف اتفاقية استكهومل، بإضافة ميثيل   - ١٥٥
 ٣- ٣ديات اليت ميثلها الزئبق عن طريق تعديل االتفاقية يناقشها القسم ومواجهة التح. الزئبق إىل املرفق جيم باالتفاقية

  . فيما يلي١-٤-٣والقسم 
  معلومات أساسية  ١-٣-٢-٣

الغرض من اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة هو محاية صحة اإلنسان والبيئة من امللوثات العضوية   - ١٥٦
ة على املواد الكيميائية املدرجة بالقائمة، مبا يف ذلك فرض حظر أو تقييد على إنتاج تدابري رقابي:  وهي تتضمن. الثابتة

امللوثات العضوية الثابتة، واستخدامها، واستريادها، وتصديرها؛ وتدابري للحد من إطالق امللوثات العضوية الثابتة 
. ات امللوثات العضوية الثابتة وخمزوناااملنتجة عن قصد أو التخلص منها، كما تتضمن أحكاماً بشأن معاملة نفاي غري

يف ذلك إنشاء آلية للتمويل ملساعدة البلدان  كذلك تتضمن اتفاقية استكهومل أحكاماً ملزمة بشأن االعتبارات املالية، مبا
  . يف تنفيذها لالتفاقيةوالبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالالنامية 

 مادة من امللوثات العضوية الثابتة، من بينها مبيدات ١٢  ت احلاضر قائمة تشملوتتضمن االتفاقية يف الوق  - ١٥٧
وقد رشح األطراف العديد من املواد . املنتجة عن قصد اآلفات، واملواد الكيميائية الصناعية، وامللوثات العضوية الثابتة غري

جلنة استعراض امللوثات "ومتضي .  من االتفاقية٨ الكيميائية إلدراجها يف القائمة مبوجب العملية اليت تنص عليها املادة
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، وهي جهاز تابع لالتفاقية، يف دراسة اخلطوات الالزمة لذلك طبقاً لالشتراطات املرحلية اليت تنص عليها "العضوية الثابتة
واد الكيميائية ، وقد ينتهي ا األمر إىل أن توصي مؤمتر األطراف يف االتفاقية بالنظر يف إدراج بعض أو كل امل٨ املادة

  .املرشحة يف مرفقات االتفاقية
  إدراج ميثيل الزئبق يف اتفاقية استكهومل  ٢-٣-٢-٣

، وبينما كانت جلنة التفاوض احلكومية الدولية عاكفة على وضع نص اتفاقية استكهومل، كان من ١٩٩٩ يف سنة  - ١٥٨
تكون مؤهلة للنظر يف إدراجها يف املستقبل ضمن إذا كانت معادن مثل الزئبق ميكن أن  األسئلة اليت طرحت نفسها ما

واستناداً إىل توصيات فريق اخلرباء املعنيني باملعايري، وافقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية على أن املواد . االتفاقية
 عليها يف مسودة الكيميائية املعدنة العضوية سينظر إليها كمواد مرشحة للعمل الدويل إذا انطبقت عليها املعايري املنصوص

وبالتايل، فإن الشكل الشائع واألكثر خطورة للزئبق، وهو ميثيل الزئبق، قد تنطبق عليه شروط اإلدراج يف ) ٧٦(."املرفق دال
اتفاقية استكهومل إذا انطبقت عليه املعايري املبينة يف املرفق دال، وهي الثبات،والتراكم احليوي، واحتمال انتقاله بيئياً ملدى 

  .وآثاره السيئةبعيد، 
وينتج ميثيل الزئبق طبيعياً من الزئبق يف أشكاله املعدنية، أو األيونية، أو يف شكل جسيمات عن طريق عمليات   - ١٥٩

ولذلك، فإن األنشطة البشرية اليت تؤدي إىل إطالقات الزئبق يف شكله املعدين أو يف . بكتريية أو كيميائية معينة يف البيئة
قصد، ميكن  يتم إنتاجه عن وألن ميثيل الزئبق ال. مقصودة إلنتاج ميثيل الزئبق طبيعياً كون بوادر غريأشكاله األخرى قد ت

تدابري خلفض اإلطالق من "، ٥  تقييمه إلدراجه يف املرفق جيم التفاقية استكهومل مبوجب الشروط اليت تنص عليها املادة
  :يلي  مبا٥ ث عن تدابري املراقبة املختلفة الالزمة لذلك، تبدأ املادةويف معرض احلدي."  اإلنتاج غري املقصود أو القضاء عليه

اإلطالق الناشئ من مصادر صنعية، يتخذ كل طرف، كحد أدىن، التدابري التالية للحد من جمموع 
دف مواصلة خفضه إىل أدىن حد، وحيثما كان لكل من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم، 

  ).التركيز مضاف. . .(ضاء عليه بصورة ائية ذلك ممكناً، الق
املنبثق ) perfluorooctane sulfonate ( أوكتنيويعكف الفريق العامل املخصص املعين بالسلفونات املشبعة بالكلور  - ١٦٠

زئبق ميكن عن جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة على تقييم عدة مسائل من بينها مسألة مشاة ملا إذا كان ميثيل ال
إذا كانت العديد من املواد الكيميائية  ما:  إدراجه يف القائمة على أنه من امللوثات العضوية الثابتة يف اتفاقية استكهومل

 ميكن أن تربر إدراجها  أوكتنياملنتجة عن قصد واليت تتحلل طبيعياً يف البيئة وتتحول إىل سلفونات املشبعة بالكلور
السلفونات املشبعة تقييم إدارة املخاطر اخلاصة ب" يف املسودة اليت أعدها الفريق العامل بشأن وقد جاء. جيم املرفق  يف

   أوكتني،بالكلور

                                                   
 وثات عضوية ثابتة معينة، احلكومية الدولية املعنية بوضع صك ملزم قانوناً لتنفيذ إجراء دويل بشأن ملالتفاوضجلنة   )٧٦(

تقرير جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بوضع صك ملزم قانوناً لتنفيذ إجراء دويل بشأن ملوثات عضوية ثابتة معينة عن 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة، الفريق راجع أيضاً. UNEP/POPS/INC.3/4 (1999). ٧١ ، الفقرة١٥ ، الصفحةأعمال دورا الثالثة

 اتفاقية استوكهلم بشأن امللوثات العضوية الثابتة وإمكانية انطباقها على الزئبق ومركبات العامل املعين بالتقييم العاملي للزئبق،
أيضاً على اعتبار املواد الكيميائية املعدنية  اتِفق ("UNEP(DTIE)/GMA/WG.1/INF/3 (2002)، ٧  ، الفقرة٢   الصفحةالزئبق،

االقتباس من تقرير فريق .") ية عضوية، وبالتايل فإا تندرج ضمن نطاق االتفاقية اليت ستربم يف املستقبلالعضوية مواد كيميائ
  .(UNEP/POPS/INC/CEG/2/3اخلرباء املعنيني باملعايري، 
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يشمل املواد اليت تكون نتيجة لعمليات التحول " املقصود اإلنتاج غري" من املعاهدة أن ٥  تتصور املادة مل
 من املناسب إدراج السلفونات املشبعة يكون  ال وبناء عليه، قد. يكون لإلنسان دخل فيها اليت ال

  )٧٧(.قصد  جيم على أساس أنه ينتج عن حتلل مواد كيميائية أخرى منتجة عن بالكلور أوكتني يف املرفق
متثل بالضرورة، وقت إعداد هذا التحليل، رأي  وعلى الرغم من أن هذه الفقرة جاءت يف مسودة وثيقة مل تكن  - ١٦١

اإلطالقات الناشئة من مصادر صنعية،  " على ٥  وية الثابتة، فإا تدل على أن تطبيق املادةجلنة استعراض امللوثات العض
يكون  حيول دون إدراج ميثيل الزئبق الذي ينتج عن التحول، الذي ال قد "لكل من املواد الكيميائية املدرجة يف املرفق جيم

نية، أو األيونية، أو اليت تكون على شكل جسيمات من لإلنسان دخل فيه، يف البيئة من إطالقات الزئبق بأشكاله املعد
  .قصد بوسائل من صنع اإلنسان  الزئبق منتجة عن قصد أو عن غري

وليس إطالقات عنصر (قصد من صنع اإلنسان  وبدالً من ذلك، فإن إطالقات ميثيل الزئبق اليت تتأتى عن غري  - ١٦٢
. جيم التفاقية استكهومل  عليها شروط اإلدراج يف املرفقميكن أن تنطبق ) الزئبق أو يف الزئبق أي صورة أخرى

قد تؤدي التغريات اليت هي من صنع اإلنسان يف "للتقييم العاملي للزئبق الذي أجراه برنامج األمم املتحدة للبيئة   وطبقاً
أو / عن مصادر طبيعية ووالذي يكون ناشئاً(استخدام األراضي إىل تعبئة كميات كبرية من الزئبق املوجود بالفعل يف البيئة 

ومن أمثلة هذه التغريات يف استخدام ) ٧٨(."يبدو إىل إنتاج ميثيل الزئبق يؤدي كذلك فيما  كما). . . من صنع اإلنسان
من احملتمل أن يكون "الزئبق   كذلك فإن إنتاج ميثيل. األراضي فالحة األرض، وقطع األخشاب، وإنشاء مستودعات املياه

الزئبق يف محأة  وباإلضافة إىل ذلك، أمكن حتديد وجود ميثيل) ٧٩(."قع دفن نفايات املناطق احلضريةظاهرة طبيعية يف موا
 يدخل منها إىل البيئة من خالل االستخدامات الروتينية للحمأة يف األراضي وأنهالصرف الصحي باملناطق احلضرية، 

  )٨٠(.املزروعة باحملاصيل
  اخلاصة بالزئبقالتعامل مع األولويات العاملية   ٣-٣-٢-٣

 ٥ على الرغم من أن مصادر ميثيل الزئبق هذه قد تنطبق عليها االشتراطات اخلاصة بإدراجها مبوجب  املادة  - ١٦٣
االتفاقية، فإا جمتمعة ميكن أن تستجيب موعة فرعية ضيقة فقط من أولويات العمل السبعة املبينة يف  من

 أن انبعاثات ميثيل الزئبق من جراء التغريات يف استخدام األراضي قد تكون مهمة وعلى الرغم من. ‘رابعاً’  ٢٤/٣ املقَرر
ومنع إطالقات . ١٩ تكون ضمن األولويات املشار إليها يف الفقرة  فإا تؤثر أساساً على شبكات املياه، وبالتايل ال

بإجياد مل جزئياً مع األولوية اخلاصة الزئبق يف أماكن التخلص من النفايات ويف محأة الصرف الصحي ميكن أن يتعا ميثيل
  .حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبق

                                                   
 جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، الفريق العامل املخصص املعين بالسلفونات املشبعة بالكلور أوكتني  )٧٧(
)perfluorooctane sulfonate(٢٤   ، الصفحة، مسودة تقييم إدارة خماطر السلفونات املشبعة بالكلور أوكتني) وبدالً من ). ٢٠٠٧

 مبوجب يبدو أن املنطقي تنظيم السلفونات املشبعة بالكلور أوكتني"اقتراح إدراجها يف املرفق جيم، ختلص مسودة التقييم إىل أنه 
ولذلك فمن املقترح إدراج .  ثابت منتج عن قصد، ينبغي التخلص منه تدرجييا يف مرحلة الحقةاالتفاقية كملوث عضوي

  .نفس املرجع السابق." املرفق األول أو الثاين من االتفاقية يف السلفونات املشبعة بالكلور أوكتني
  ).٢٠٠٢ (٤٦٦ ، الفقرة٩٦  ، الصفحةفرع املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة، التقييم العاملي للزئبق  )٧٨(
  .٥٠٠  ، الفقرة١٠٦ ، الصفحةاملرجع السابق  )٧٩(
وكالة تسجيل املواد السمية واألمراض، وزارة الصحة واخلدمات البشرية بالواليات املتحدة، حملة عن اجلوانب السمية   )٨٠(

  ).١٩٩٩ (٢٩٠-٣٨٩للزئبق، الصفحتان 
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  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٤-٣-٢-٣

، جزءاً أساسياً من ٨ متثل التدابري واآلليات اخلاصة بإضافة ملوثات عضوية ثابتة أخرى، املنصوص عليها يف املادة  - ١٦٤
يتطلب إنشاء صكوك أو عمليات دولية  الزئبق ال  يف التعامل مع ميثيل٨ وبالتايل فإن االستناد إىل الفقرة. اقية استكهوملاتف

 .تكن متوقعة يف االتفاقية إضافية مل

جيم، تضمن األطراف يف اتفاقية استكهومل أن  الزئبق اليت هي من صنع اإلنسان إىل املرفق  وبإدراج مصادر ميثيل  - ١٦٥
 االستفادة من املوارد اليت توفرها آلية التمويل اليت والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقاليكون بوسع البلدان النامية 

وعلى نفس املنوال، ستكون . الزئبق يف القائمة تنص عليها االتفاقية للمساعدة يف تنفيذ االلتزامات املتصلة بإدراج ميثيل
  .نية التحتية لالتفاقية متاحة بشكل مناسب لدعم تنفيذ القائمة اجلديدةمجيع اجلوانب األخرى للب

 من اتفاقية استكهومل أحكاماً تتصل بتخفيض إطالق امللوثات العضوية الثابتة من املخزونات ٦ وتتضمن املادة  - ١٦٦
الزئبق من  فإن منع إطالق ميثيلوبالتايل، . والنفايات والقضاء عليها، وهي أحكام وِضع بعضها بالتعاون مع اتفاقية بازل

 ومحأة الصرف الصحي سيكون من األنشطة اليت من املتصور أا تندرج ضمن نطاق مواقع دفن نفايات املناطق احلضرية
الزئبق النامجة عن تغري استخدام األراضي سيمثل منطاً  وعلى النقيض من ذلك، فإن التعامل مع إطالقات ميثيل. ٦ املادة

  .ينفذ حىت اآلن فيما يتصل بامللوثات العضوية الثابتة املدرجة حالياً بالقائمة نشاط مبوجب اتفاقية استكهومل ملجديداً من ال
جيم، قد ترغب األطراف يف اتفاقية  الزئبق إىل املرفق إذا كان من املمكن املضي يف إضافة ميثيل ولدى تقييم ما  - ١٦٧

ية بازل، تعكف يف الوقت احلاضر، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، استكهومل يف أن تأخذ يف االعتبار أن اتفاق
 ١-٢-٣راجع املناقشة الواردة بالقسم (على وضع مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق 

  ).سبق  فيما
  الشروط اإلجرائية  ٥-٣-٢-٣

، ٢٢  و٨ جيم مبوجب االشتراطات العادية اليت تنص عليها املادتان قالزئبق إىل املرف  تتحقق إضافة ميثيل  - ١٦٨
وتقضي هذه االشتراطات بأن يتقدم أي طرف باقتراح إىل األمانة، وأن حتيل األمانة . واألحكام املتصلة بذلك يف االتفاقية

االقتراح تنطبق عليه معايري الفحص إذا كان  وتبت اللجنة فيما. هذا االقتراح إىل جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
واستناداً إىل هذه . وتقوم اللجنة بعد ذلك بتحديد مالمح اخلطر وتقييم إدارة املخاطر. دال املنصوص عليها يف املرفق

ر وعندئذ يقر. الوثائق، ميكن للجنة أن تقرر أن توصي مؤمتر األطراف بالنظر يف إدراج املادة الكيميائية املعنية يف القائمة
وتكون موافقة مؤمتر األطراف . إذا كان من املناسب إدراج هذه املادة يف القائمة وتدابري املراقبة الواجبة مؤمتر األطراف ما

  .يقل عن ثلثي األطراف، يف حالة استحالة التوصل إىل توافق يف اآلراء ال على هذا بتوافق اآلراء، أو بتصويت ما
جيم  باء أو  ألف أو لتصديق على االتفاقية أن التعديالت املدخلة على املرفقاتوميكن ألي طرف أن يعلن لدى ا  - ١٦٩

عدا تلك األطراف اليت تعلن  وفيما) ٨١(.مبوجب قبوله للتعديل" اختار االنضمام"سوف تنطبق عليه لو أن هذا الطرف 
للتعديل يف " عدم انضمامها"تعلن   ليت الالزئبق يف القائمة تلقائياً على مجيع األطراف ا قبوهلا للتعديل، ينطبق إدراج ميثيل

، ينطبق عليها التعديل مبوجب تصديقها رمسياً ٤-٢٥ وبالنسبة لألطراف اليت تنطبق عليها املادة. غضون سنة من اعتماده
  .جيم أو قبوهلا له على تعديل املرفق

                                                   
  .٤-٢٥ اتفاقية استوكهلم، املادة راجع  )٨١(
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ومن املقرر انعقاد االجتماع الرابع . وتعقد االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل كل سنتني  - ١٧٠
وكان متوقعاً وقت إعداد هذا التحليل أن تكون جلنة استعراض امللوثات العضوية . ٢٠٠٩  مايو/ملؤمتر األطراف يف أيار

 إلمكانية إدراجها يف القائمة يف ٢٠٠٥الثابتة قد انتهت من استعراضها لبعض املواد الكيميائية اليت كانت مرشحة يف 
ينظر بعد يف أي  كان مؤمتر األطراف مل  وملا. ٢٠٠٩  اقية، وأا رمبا تقدمها إىل مؤمتر األطراف يف دورته املقبلة يفاالتف

وسيكون . توضع بعد موضع االختبار توصيات من جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة، فإن آليات تعديل االتفاقية مل
 أو ٢٠١١ الزئبق يف حالة اقتراح إدراجه يف القائمة هو سنة ر األطراف يف ميثيلأقرب تاريخ من احملتمل أن ينظر فيه مؤمت

  .٢٠١٣ سنة
  احلق يف املعرفة مبوجب بروتوكول كييف اخلاص بتسجيل إطالق ونقل امللوثات   ٤-٢-٣

  امللحق باتفاقية آرهوس

توكول ملحق باتفاقية آرهوس ميكن أن يكون بروتوكول كييف اخلاص بتسجيل إطالق ونقل امللوثات، وهو برو  - ١٧١
، أداة ملِزمة قانوناً بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار واللجوء إىل العدالة يف املسائل البيئية

وعلى الرغم من أن اتفاقية . املصادر الصناعيةلضمان حق اجلمهور يف معرفة إطالقات الزئبق وامللوثات األخرى من 
قد وِضعا وجتري إدارما يف إطار جلنة األمم املتحدة االقتصادية روتوكول تسجيل إطالق امللوثات ونقلها آرهوس وب

وميكن للبلدان الواقعة خارج اللجنة االقتصادية . ألوروبا، فإما مفتوحان أمام عضوية أي عضو من أعضاء األمم املتحدة
زئبق، ومواجهته، بل وإمكانية منع حدوثه بانضمامها إىل برتوكول ألوروبا تعزيز قدرة مواطنيها على رصد التلوث بال

  .تسجيل إطالق امللوثات ونقلها
  معلومات أساسية  ١-٤-٢-٣

أي احلق يف احلصول على  – "حق اجلمهور العام يف املعرفة"سجالت إطالق امللوثات ونقلها هي آليات لضمان   - ١٧٢
احلوادث الكيميائية، حة اإلنسان والبيئة من جراء املواد الكيميائية، مبا يف ذلك املعلومات فيما يتعلق باملخاطر اليت دد ص

يدخل   تسجيل إطالق امللوثات ونقلها، الذي ملويعد برتوكول . وتصنيع املواد الكيميائية، واستخدامها، والتخلص منها
وينحصر اهلدف منه يف . لهابعد مرحلة النفاذ، أول صك دويل ملزم قانوناً بشأن سجالت إطالق امللوثات ونق

 تشمل الدولة قدرة اجلمهور على احلصول على املعلومات من خالل إنشاء سجالت إلطالق امللوثات ونقلها تعزيز"
إطالق امللوثات ونقلها اليت جيب أن يتقيد ا األطراف، مبا يف وحيدد الربوتوكول املعايري الدنيا لسجالت ) ٨٢(.بأكملها

 عن إطالق املواد املدرجة بالقائمة يف البيئة صة بأن يقوم املتسببون يف إحداث التلوث باإلبالغذلك االشتراطات اخلا
وبضمان حق اجلمهور يف معرفة انبعاثات . بكميات تتجاوز احلدود القصوى احملددة) مبا يف ذلك الزئبق ومركباته(ونقلها 

 أن تترتب على الربتوكول ضغوط كبرية من أجل خفض من املتوقع"امللوثات من املواقع الصناعية واملصادر األخرى، 
  )٨٣(."توجد شركة تريد أن توصف بأا من أكرب مصادر التلوث مستويات التلوث، ألنه ال

                                                   
 إىل املعلومات وصولبشأن البروتوكول كييف اخلاص بتسجيل إطالق امللوثات ونقلها، امللحق باتفاقية آرهوس   )٨٢(

  ).، مل يدخل بعد حيز النفاذ٢٠٠٣ (١ ، املادةىل العدالة يف املسائل البيئيةلجوء إواملشاركة العامة يف صنع القرار وال
الغرض من الربوتوكول، وميكن ييف اخلاص بتسجيل إطالق امللوثات ونقلها،  اتفاقية آرهوس، بروتوكول كراجع  )٨٣(

  .http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm االطالع عليه يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت

http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm
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  التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٢-٤-٢-٣

إذا كانت  بغض النظر عماتسجيل إطالق امللوثات ونقلها، ميكن أن تساعد مشاركة مجيع الدول يف برتوكول   - ١٧٣
زيادة املعرفة يف أعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، يف حتقيق إحدى األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق وهي 

. جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعية
ق امللوثات ونقلها تزيد من القدرة على املساءلة، وميكن بالتايل أن تشجع على حتسني األداء البيئي، كما وسجالت إطال

  .احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشريةأا قد تساعد يف 
  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-٤-٢-٣

يدخل بعد مرحلة النفاذ، فإنه خضع بالفعل  مللوثات ونقلهاملتسجيل إطالق ابرتوكول على الرغم من أن   - ١٧٤
يتطلب تكاليف إضافية  للتفاوض واالعتماد من جانب أعضاء جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وبالتايل فإنه ال

ويف . ات ونقلهاومعظم الدول املتقدمة جداً لديها بالفعل سجالت مطبقة بشأن إطالق امللوث. يرتبط بوضع صك جديد مما
داخل إقليم جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، تتمثل أعظم قيمة لالنضمام إىل الربوتوكول يف انضمام الدول األعضاء 

تنشئ بعد سجالت إلطالق امللوثات   كانت معظم البلدان الواقعة خارج اإلقليم مل وملا. ورابطة دول الكومنولث املستقلة
  . تستطيع االستفادة من االنضمام إىل الربوتوكول وتنفيذهونقلها، فإا أيضاً

تسجيل إطالق امللوثات ونقلها على جمموعة واسعة من امللوثات، برتوكول وتنطبق شروط اإلبالغ مبوجب   - ١٧٥
 املعاهدة وانضمام البلدان النامية إىل الربوتوكول يقتضي منها أن تستثمر املوارد الالزمة لتنفيذ. وليس على الزئبق فقط

تتضمن اتفاقية آرهوس امللحق ا هذا الربوتوكول،  تسجيل إطالق امللوثات ونقلها، كما اليتضمن برتوكول  الو. برمتها
فإن فعالية وباإلضافة إىل ذلك، . أي آلية للتمويل مكرسة ملساعدة البلدان النامية يف تنفيذ التزاماا مبوجب املعاهدة

ها إمنا تستند إىل فكرة مؤداها أن جعل املعلومات املتصلة بإطالق املواد السمية يف متناول سجالت إطالق امللوثات ونقل
اجلمهور سوف يؤدي إىل زيادة الضغط العام على املتسببني يف إحداث التلوث الستمالتهم إىل التقليل من مستويات 

ة لالتصال لدعم عملية نشر هذه املعلومات، وبالتايل، تتطلب سجالت إطالق امللوثات ونقلها وجود بنية أساسي. التلوث
يكون متوافراً يف  ال قد وهياكل إدارية تسمح ملنظمات اتمع املدين ولألفراد بإبداء آرائهم وتعبئة الرأي العام، وهذا ما

  .كثري من البلدان النامية اليت تفتقر إىل دعم هيكلي وإصالحات أكثر عمقاً
  الشروط اإلجرائية  ٤-٤-٢-٣

ونقلها  تسجيل إطالق امللوثاتبرتوكول ميكن ألي من البلدان النامية األعضاء يف األمم املتحدة االنضمام إىل   - ١٧٦
األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا  توقع أي دولة من الدول غري  وحىت اآلن مل. بالشروط اليت ينطوي عليها

  .، أو تعلن قبوهلا هلما إطالق امللوثات ونقلهاتسجيلبرتوكول على اتفاقية آرهوس أو على 
  التآزر احملتمل مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  ٥-٢-٣

الغرض من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا هو تثبيت تركيزات   - ١٧٧
 اجلوي عند املستوى الذي حيول دون حدوث تدخل خطري من صنع اإلنسان يف غازات االحتباس احلراري يف الغالف

) اليت حتوي على كلوريد الزئبق(ويتعامل هذان الصكان مع التحكم يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري . نظام املناخ
يثان، وأكسيد النيتروز يف ذلك ثاين أكسيد الكربون، وامل اليت هي من صنع اإلنسان، واحلد منها ومنع حدوثها، مبا
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)nitrous oxide( مركبات الكربون اهليدوركلورية فلورية ،)Hydrofluorocarbons( مركبات الكربون املشبع بالفلور ،
)Perfluorocarbons( وسداسي فلوريد الكربيت ،)sulphur hexafluoride( . وليس الغرض منهما التعامل مع فئات امللوثات

الغرض من هذا التحليل هو اإلحياء بأن تنظيم التعامل مع الزئبق مبوجب اتفاقية األمم املتحدة أنه ليس   األخرى، كما
  .اإلطارية بشأن تغري املناخ يعد من اخليارات املمكنة

غازات االحتباس معينة من خفض الزئبق من خالل احلد من " منافع مشتركة"ومع ذلك، فمن املمكن حتقيق   - ١٧٨
واحلد من غازات االحتباس احلراري د جماالت أخرى ميكن فيها حتقيق تآزر مفيد بني احلد من كما توج) ٨٤(،احلراري
وحاملا تناقش احلكومات يف آن واحد . والغرض من هذا القسم هو حتديد بعض املنافع املشتركة وجماالت التآزر. الزئبق

وكيفية احلد ) هي فترة االلتزام األوىل بربوتوكول كيوتوحني تنت (٢٠١٢  املناخ يف الفترة التالية لسنة كيفية التعامل مع تغري
  .من املخاطر النامجة عن الزئبق، فإا قد ترغب يف النظر يف اإلجراءات اليت ميكن أن تساعد يف حتقيق هذين اهلدفني

ا التقليل  اليت يترتب عليهغازات االحتباس احلراريوتتمثل أوضح وأهم منفعة مشتركة يف أن سياسات احلد من   - ١٧٩
وميكن حتقيق هذا اخلفض بالعديد . من احتراق الفحم سوف تؤدي أيضاً إىل التقليل من انبعاث الزئبق يف الغالف اجلوي

 من ١-٤من تدابري االستجابة للحد من االنبعاثات الناجتة عن املصانع اليت تعمل بالفحم واألفران املشار إليها يف القسم 
 الوقود واستخدام مصادر الطاقة املتجددة، وحتسني كفاءة الطاقة يف املنتجات والعمليات، هذا التحليل، مثل تغيري نوع

  .وحتسني كفاءة حتويل الطاقة
وفيما يتعلق بكفاءة جانب الطلب، فإن التوسع يف استخدام ملبات الفلوروسنت وملبات خبار الزئبق عالية   - ١٨٠
حتقق منافع قيمة للمناخ، وإن  – تنمية النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتواليت جيري تعزيزها بالعديد من آليات ال – الضغط

ومع ذلك، فعندما . حتتويه اللمبات من الزئبق كان من املمكن أيضاً أن تؤدي إىل زيادة إطالق الزئبق يف البيئة نظراً ملا
لزئبق احملتملة من اللمبات أعلى حتصل اللمبات على الطاقة من الكهرباء املولدة باستخدام الفحم، قد تكون انبعاثات ا

وباملثل، فإن استبدال الكتلة احليوية بالفحم ميكن أن . يعوض انبعاثات الزئبق اليت أمكن جتنبها بتقليل الطاقة املولدة مما
حيول دون زيادة ثاين أكسيد الكربون يف دورة الكربون العاملية وأن يقلل أيضاً من انبعاث الزئبق يف الغالف اجلوي، 

  .شرط أن يكون حمتوى الزئبق يف الكتلة احليوية املستخدمة أقل مما هو يف الفحم الذي يستعاض عنه بالكتلة احليويةب
 غازات االحتباس احلرارياستخالص الكربون وخزنه يبشر بتآزر مفيد بني استراتيجيات احلد من ورمبا كان   - ١٨١

 مرحليا أو رمبا يكون جاً طويل األجل للتقليل من تغري املناخ ويعد استخالص الكربون وخزنه جاً. واحلد من الزئبق
عن طريق استخالص ثاين أكسيد الكربون من مصادره الكبرية مثل حمطات توليد الطاقة مث ختزينه، بدالً من إطالقه يف 

 البيئة العاملية النظر وقد طلب األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من مرفق. الغالف اجلوي
ويقول ) ٨٥(.إذا كان استخالص الكربون وخزنه ميكن أن يكون متوافقاً مع استراتيجيات وأهداف مرفق البيئة العاملية  فيما

املدافعون عن هذه التكنولوجيات إن حمطات توليد الطاقة باستخدام الدورة املشتركة املتكاملة لتحويل الفحم إىل غاز تعد 

                                                   
ية استوكهلم للحد ميكن أيضاً حتقيق منافع مشتركة مماثلة فيما يتعلق بالزئبق مبوجب تدابري املراقبة اليت تنص عليها اتفاق  )٨٤(

  .املقصودة للديوكسني واليوران من اإلطالقات غري
، ١ ، الصفحةتوجيهات إضافية بشأن كيان تشغيل آلية التمويل، ١١ مؤمتر األطراف/٥ األطراف، املقَرر مؤمتر راجع  )٨٥(

  .FCCC/CP/2005/5/Add.1 (2006)، ٣ الفقرة
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ها من حمطات توليد الطاقة باستخدام الفحم، وميكن أن تستخلص ثاين أكسيد الكربون، وميكن أن تقضي أنظف بطبيعت
  )٨٦(.تقريباً على مجيع انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من حمطات توليد الطاقة

ني خمتلف وقد يرغب صانعو السياسات ومتخذو القرارات يف مناقشة هذه القضايا يف السياقات الدولية وب  - ١٨٢
اإلدارات املختصة داخل احلكومات، لضمان أخذ املنافع املترتبة على خفض انبعاثات الزئبق يف االعتبار لدى النظر يف 

وميكن أن تشمل هذه املناقشات أيضاً . االستراتيجيات والصكوك الالزمة للتقليل من انبعاثات غازات االحتباس احلراري
األطراف الالزم لدعم خفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري من  ويل الثنائي أو املتعددإذا التم االعتبارات املتصلة مبا

وميكن أن يسهم اعتماد هذه النهج التكافلية وتنفيذها بدرجة كبرية . املمكن زيادته من أجل حتقيق أهداف احلد من الزئبق
بعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر احلد من انيف حتقيق إحدى األولويات العاملية املتصلة بالزئبق وهي 

  .بشرية
  اخليارات اخلاصة بتعديل الصكوك القانونية الدولية القائمة  ٣-٣

ناقش القسم السابق اخليارات املمكنة ملواجهة التحديات العاملية املتمثلة يف احلد من األخطار النامجة عن إطالقات   - ١٨٣
فباالستفادة من التدابري واآلليات القائمة يف إطار املعاهدات املتصلة . ة الدولية القائمةالزئبق مبوجب الصكوك القانوني

متوقعة بالفعل مبوجب  مصرح ا وغري تتطلب هذه اخليارات إنشاء أي صكوك أو عمليات دولية جديدة غري  بذلك، ال
ؤدي إىل تغطية شاملة جلميع األولويات العاملية ي يوجد بني هذه اخليارات، كما سبق القول، ما غري أنه ال. هذه املعاهدات

  .‘رابعا’  ٢٤/٣ السبعة اليت حددها املقَرر
وميكن . وحيدد هذا القسم ويناقش اخليارات اخلاصة بتعديل الشروط األساسية للصكوك القانونية الدولية القائمة  - ١٨٤

زئبق بطريقة شاملة، دون أن يتطلب ذلك إنشاء صك أن تسمح هذه اخليارات مبواجهة التحديات العاملية اليت ميثلها ال
  .قانوين جديد متاماً

ويفترض هذا القسم أن أنسب صك ميكن أن يقع عليه االختيار إلمكانية إدخال تعديالت عليه ميكن أن يكون   - ١٨٥
. ة لفئة املواد اليت تشملها رقابية تتناول دورة احلياة الكاملتدابريمعاهدة عاملية خاصة باملواد الكيميائية تتضمن بالفعل 

وبالتايل، يكون الغرض من التعديل هو توسيع نطاق تغطية . واملعاهدة اليت تنطبق عليها هذه املعايري هي اتفاقية استكهومل
ومن املتصور أن حتقيق ذلك يسمح مبواجهة . اتفاقية استكهومل لكي تشمل الزئبق، بل ورمبا تشمل أيضاً معادن أخرى

يف ذلك   ات العاملية اخلاصة بالزئبق، مع استخدام التدابري، واآلليات والصكوك القائمة التفاقية استكهومل، مبامجيع األولوي
  .آلية التمويل اليت تنص عليها االتفاقية

                                                   
 Greg Foote, Considering Alternatives:  The Case for Limiting CO2 Emissions، راجع على سبيل املثال تقرير  )٨٦(

From New Power Plants Through New Source Review, 34 ENVIRONMENTAL LAW REPORTER 10642, 10660 (2004); 

Clean Air Task Force, Fact Sheet:  The Edwardsport IGCC Proposal:  A Key Step Forward to Reducing Global Coal 

Impacts (2007))  الذي يزعم أن حمطة توليد الطاقة املقترحة عن طريق حتويل الفحم إىل غاز يف والية إنديانا ستكون واحدة من
، .")أوىل احملطات يف الواليات املتحدة اليت تستخلص ثاين أكسيد الكربون وحتقق القضاء الكامل تقريباً على انبعاثات الزئبق

-http://www.catf.us/press_room/20070409طالع هذا التقرير يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت اال وميكن

Edwardsport_IGCC_Proposal_Fact_Sheet.pdf  

http://www.catf.us/press_room/20070409
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وهناك طريقة ممكنة أخرى لتحقيق هدف املشاركة العاملية نفسه من خالل تعديل معاهدة حالية هي فتح االتفاقية   - ١٨٦
للحدود والربوتوكول امللحق ا بشأن املعادن  برمتها جلنة األمم املتحدة ألوروبا بشأن تلوث اهلواء بعيد املدى العابراليت أ

  .٢-٣-٣وقد سبقت مناقشة ذلك يف القسم . الثقيلة أمام املشاركة العاملية
  توسيع نطاق اتفاقية استكهومل  ١-٣-٣

أوالً اختيار .  اتفاقية استكهومل اثنني على األقل من التحديات املتصورةجيب أن تتناول اخليارات اخلاصة بتعديل  - ١٨٧
الثاين فهو كيفية احليلولة دون أن يؤدي  أما. اإلجراء القانوين الذي يستطيع األطراف مبوجبه وضع التعديل واملوافقة عليه

  .التعديل إىل إجياد شكلني من االتفاقية خمتلفني بدرجة جوهرية
   اإلجراء القانويناختيار  ١-١-٣-٣

من اتفاقية استكهومل على  ٢١ إذ تنص املادة. يبدو على وجه التحديد أن اختيار اإلجراء القانون يعد واضحاً  - ١٨٨
وعيب هذه . إجراءات حمددة القتراح التعديالت اليت ميكن إدخاهلا على املعاهدة واملوافقة عليها ودخوهلا حيز النفاذ

ينطبق على مجيع أطراف االتفاقية مبجرد  هو أن التعديل ال – دخال تعديل خاص بالزئبقفيما يتصل بإ – اإلجراءات
 أن يصدق عليه ثالثة أرباع األطراف، أو تقبله أو توافق ميكن دخول هذا التعديل مرحلة النفاذ إىل فبينما ال. املوافقة عليه

وهذه األقلية .  حىت بعد أن يكون قد دخل مرحة النفاذعليه، فإن أقلية كبرية من األطراف ميكن أن متتنع عن االلتزام به
  )٨٧(.من األطراف ميكن أن يكون من بينها منتجون ومستهلكون رئيسيون للزئبق

فبمرور الوقت، : وارتباط بلدان خمتلفة بالتزامات خمتلفة مبوجب املعاهدة ميكن أن ميثل مشكلة قانونية فريدة  - ١٨٩
ة استكهومل بالضرورة كل إضافة جديدة إىل قائمة امللوثات العضوية الثابتة قد تضاف إىل يقبل مجيع األطراف يف اتفاقي لن

تقبل بالضرورة اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق يف حالة  وباملثل، فإن مجيع احلكومات لن. جيم باء أو املرفقات ألف، أو
  .إجراء مفاوضات بشأا وقبوهلا

حتتاج اتفاقية استكهومل إىل تعديالت جوهرية يف حالة توسيع نطاقها ليشمل الزئبق ومع ذلك، فمن املفترض أن   - ١٩٠
وميكن أن يكون من الصعب على مؤمتر األطراف إدارة اتفاقية . العضوية الثابتة األخرى العضوي أو امللوثات غري غري

وينطبق ذلك بصفة . فاعلية كليهمااستكهومل يف شكلني توجد بينهما اختالفات جوهرية، كما أن ذلك ميكن أن يقلل من 
 ٦ واملادة) املقصود أو القضاء عليه تدابري خلفض اإلطالق من اإلنتاج غري (٥ خاصة يف ااالت التقنية املتصلة باملادة

وباإلضافة إىل ذلك، فإن إجراء عمليات تقييم . )تدابري لتخفيض اإلطالق من املخزونات والفضالت والقضاء عليه(
ووضع إرشادات بشأن إنشاء آلية للتمويل وإدارا، ووضع وإدارة نظام لالمتثال التفاقية استكهومل بشكليها الفعالية، 

  .ميكن أن متثل حتديات وأن تفتقر إىل الفعالية

                                                   
استنفدت األطراف كل اجلهود لتوافق اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد التعديل  إذا على أنه ٣-٢١  تنص املادة  )٨٧(

التعديل سيكون من " ضد"ومؤدى التصويت أن األطراف اليت تصوت .  أرباع أصوات األطراف احلاضرة واملصوتةبأغلبية ثالثة
تصدق الدول على   ال وعالوة على ذلك، فألسباب عديدة، كثرياً ما. تصدق فيما بعد على التعديل  املرجح بدرجة كبرية أال

  . األصلأيدت اعتماد هذه الصكوك يف كانت قد صكوك دولية حىت وإن
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  تاليف وجود شكلني لالتفاقية توجد بينهما اختالفات جوهرية  ٢-١-٣-٣

اين الذي ينطوي عليه تعديل اتفاقية استكهومل لكي تشمل هذه الديناميكيات تقود إىل التحدي املتصور الث  - ١٩١
أي وجود االتفاقية يف شكلني توجد بينهما اختالفات  – "نظام يقوم على شقني"الزئبق، وهو كيف ميكن تاليف وجود 

أن يسبق  يلي، مل  ومع ذلك، فكما سيتبني فيما. يلي ويقوم ذلك على جني أساسيني ستجري مناقشتهما فيما. جوهرية
مل يقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية  وما. استخِدم أي من هذين النهجني يف األوضاع اليت تنطبق عليها اتفاقية استكهومل

استكهومل خالف ذلك، رمبا يكون النهج السياسي الوحيد لتعديل اتفاقية استكهومل مبوجب الشروط اليت تنص عليها 
  .٢١ املادة

إذ ميكن لألطراف يف اتفاقية استكهومل أن يوافقوا ببساطة، مبوجب مقَرر، : ة ج ثالثيوجد من الناحية النظري(  - ١٩٢
ويفترض هذا التحليل أن هذا االحتمال يعد بعيداً جداً عن التحقيق، ألن النظم الدستورية . على أن تشمل االتفاقية الزئبق

يكن  وباملثل، فإذا مل. ي للمعاهدة باختاذ مقَرر بسيطلدى بعض األطراف متنعها من املوافقة على مثل هذا التغيري اجلوهر
يكون  من املمكن أن يوافق ثالثة أرباع األطراف يف اتفاقية استكهومل على اعتماد هذا التعديل اخلاص بالزئبق، عندئذ لن

بيد أن هذا النهج . قحيول دون موافقة جمموعة فرعية أصغر من األطراف فيما بينها على أن تتضمن االتفاقية الزئب هناك ما
وعالوة على ذلك، فإن الديناميكيات . سيزيد من تعقيد األمر، ألنه سيؤدي بطبيعته إىل شكلني خمتلفني من االتفاقية

السياسية اليت قد تفضي إىل هذا اإلجراء ميكن أن تؤدي إىل ايار يف العالقات بني األطراف، وبالتايل ميكن أن تعرض 
  .ومل للخطر كصك عامليتطبيق اتفاقية استكه

  ٧٣/٧٨ اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفن  :ج التعديل  - ألف
بعد وتوافق احلكومات . طبقاً للنهج األول، تضع احلكومات صكاً ثانياً منفصالً يتضمن مجيع التعديالت املرغوبة  - ١٩٣

وقد استخدم هذا النهج يف . ثنني كصك منفرد موحدذلك على الصكني األصلي والثاين معاً، حبيث يتم التعامل مع اال
اتفاقية منع التلوث ، حيث أدت املشكالت املتصورة يف ٧٣/٧٨ اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفنوضع 

 إىل أن التصديقات اليت حصلت عليها، بعد مخس سنوات من اعتمادها، بلغت ثالثة ٧٣  لسنةالبحري الناجم عن السفن
ولدى انعقاد املؤمتر الدويل لسالمة . ت فقط وليست هناك توقعات واقعية ألن تدخل االتفاقية مرحة النفاذتصديقا

، تضمن املعاهدة األصلية ١٩٧٣، اعتمدت احلكومات بروتوكوالً ملحقاً باتفاقية ١٩٧٨الناقالت ومنع التلوث يف 
 بعد تعديلها مبوجب ١٩٧٣لبحري الناجم عن السفن، االتفاقية الدولية ملنع التلوث ا"وأسفر عن صك منفرد موحد هو 

  ).٧٣/٧٨ اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفنويشار إليها ب" ( املتصل ا١٩٧٩ بروتوكول
وألن هذا النهج يستخدم عندما يكون األطراف يف املعاهدة قليلني جداً وعندما يكون من املتصور وجود نقائص   - ١٩٤

يكون من احملتمل أن يكون هذا النهج أداة عملية لتعديل اتفاقية استكهومل، اليت  ا حيز النفاذ، لنحالت دون دخوهل
  )٨٨(.طرفاً ١٤٧  ، وتضم٢٠٠٤ تعاين من نقائص مماثلة، واليت دخلت حيز النفاذ منذ سنة ال

  قانون البحار: ج تفسري االتفاق  - باء
قاً بشأن التفسري، يوافق اجلميع مبوجبة على التعامل مع بعض األحكام طبقاً للنهج الثاين، تعتمد احلكومات اتفا  - ١٩٥

وقد استخِدم هذا النهج يف . اليت تنطوي عليها املعاهدة بطريقة معينة قد ختتلف كثرياً عن املعىن الظاهر للنص األصلي

                                                   
  .٢٠٠٧  يوليه/يف متوز  )٨٨(
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كانون   ١٠نون البحار الصادرة يف االتفاق املتصل بتفسري اجلزء احلادي عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقا" يف ١٩٩٤ سنة
 قيعان ، وهو االتفاق الذي أدى إىل تعديل فهم األحكام املتصلة بالتعدين يف)اتفاق بشأن التفسري (١٩٨٢ ديسمرب/األول

  .البحار العميقة يف اجلزء احلادي عشر من اتفاقية قانون البحار األصلية
تفاقية األصلية، فإن عدداً قليالً جداً من هذه البلدان كان من بني وعلى الرغم من أن بلداناً كثرية صدقت على اال  - ١٩٦

. البلدان املتقدمة، ألن الكثري من البلدان املتقدة األكثر نفوذاً عارضت بشدة الشروط اليت يتضمنها اجلزء احلادي عشر
اليت كانت متثل أيضاً (ول املاحنة وإزاء الشعور بالقلق من أن االتفاقية ميكن أن تدخل حيز النفاذ بدون مشاركة معظم الد

، ومع أخذ التغريات السياسية واالقتصادية اليت وقعت )أنشط الدول يف املبادرات اخلاصة بالتعدين يف قيعان البحار العميقة
ل خالل السنوات الثمانية منذ اعتماد االتفاقية يف االعتبار، شرع األمني العام لألمم املتحدة يف إجراء مفاوضات من أج

  .وضع اتفاق لتفسري االتفاقية على أمل أن حيقق مشاركة عاملية يف االتفاقية
وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقاً بشأن تفسري االتفاقية قبل عدة أشهر من التاريخ الذي كان   - ١٩٧

لقائمة املنصوص عليها يف االتفاقية أي قبل أن تصبح إجراءات التعديل ا(مقرراً فيه أن تدخل االتفاقية مرحلة النفاذ 
تفسر أحكام هذا االتفاق واجلزء احلادي عشر وتطبق معاً " من االتفاق على أن ٢ وتنص الفقرة األويل من املادة. )سارية

ويف حالة وجود تضارب بني هذا االتفاق واجلزء احلادي عشر، تسود األحكام اليت ينص عليها هذا . كصك واحد
تسهيل قبول جمموعات الدول املختلفة التفاق التفسري، ينص االتفاق على طرق متعددة لتمكني الدول من ول."  االتفاق

  )٨٩(.اإلعراب عن موافقتها على التقيد باالتفاق، إما بشكل مباشر أو بشكل ضمين
اسية كافية يف التوصل  ناجحاً نظراً لوجود رغبة سي١٩٩٤ولقد كان النهج املتبع يف اتفاق التفسري الذي عِقد يف   - ١٩٨

إىل طريقة إلدخال الدول الصناعية يف االتفاقية؛ وكانت املسألة تستحوذ على اهتمام كبري بدرجة كافية لتربير تدخل 
تكن قد دخلت بعد مرحلة النفاذ، األمر الذي أتاح للجمعية العامة أن  األمني العام لألمم املتحدة؛ كما أن االتفاقية مل

قبل أن تصبح إجراءات تعديل ) بشرط أن توافق الدول عليه فيما بعد بصفتها املنفردة(علياً على االتفاقية تدِخل تعديالً ف
وعلى الرغم من . )ميكن أن يتم إال بواسطة األطراف يف االتفاقية وهذا ال(اجلزء احلادي عشر من االتفاقية نافذة املفعول 

ذه العوامل ميكن أن يطبق على وضع اتفاق للتفسري فيما يتعلق باتفاقية إذا كان أي من ه أنه قد يكون من املشكوك فيه ما
استكهومل والزئبق، فإن اتفاقية استكهومل دخلت بالفعل مرحلة النفاذ، مما جيعل من الصعب تقدمي حجج قوية على أن 

  .ر األطراف يف االتفاقية ميكن جتاوزها بقرار من جانب أي كيان خبالف مؤمت٢١  إجراءات التعديل اليت تنص عليها املادة
 االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-١-٣-٣

امليزة األساسية إلدخال تعديل خاص بالزئبق على اتفاقية استكهومل هي أنه بسمح باستخدام املؤسسات،   - ١٩٩
د معاهدة جديدة يتطلب اعتما وملا كان هذا النهج ال. والتدابري، واآلليات القائمة بالفعل مبوجب االتفاقية بشأن الزئبق

خاصة باملواد الكيميائية، فإنه يعد استكماالً للمناقشات اجلارية اآلن بشأن أشكال التآزر بني خمتلف االتفاقيات القائمة عن 
ومن املزايا األخرى هلذا النهج أنه ميكن أن يستخدم آلية ) ٩٠(.جمموعة املواد والنفايات الكيميائية، وليس زيادة يف تعقيدها

                                                   
 Louis B. Sohn, International Law Implications of the 1994 Agreement, 88 THE AMERICAN JOURNAL OF راجع  )٨٩(

INTERNATIONAL LAW 696, 698 (Oct. 1994).  
ملشترك املخصص املعين بتعزيز التعاون ، أمانات اتفاقيات بازل، وروتردام، واستوكهلم، الفريق العامل اراجع عموماً  )٩٠(

  ./http://ahjwg.chem.unep.chبني اتفاقيات بازل، واستوكهلم، وروتردام، يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت   والتنسيق فيما

http://ahjwg.chem.unep.ch/
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ومع ذلك، فإن ذلك يقتضي رغم كل شيء أن يقوم مرفق البيئة العاملية مبراجعة . يف اتفاقية استكهوملالتمويل 
  .استراتيجيات جماالت التركيز والربجمة االستراتيجية لكي تستوعب املشروعات اخلاصة بالزئبق مبزيد من الوضوح

ري من الشروط التقنية اخلاصة بالتعامل مع الزئبق ويف حالة إدخال تعديل على اتفاقية استكهومل، ميكن وضع الكث  - ٢٠٠
ومع ذلك، فمن املرجح أن تكون هناك حاجة إىل إدخال تعديالت كثرية . يف مرفقات االتفاقية اليت يرد ذكر الزئبق فيها

تصلة تكن مقصودة على األحكام امل مل تكن متوقعة أو على صلب االتفاقية، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل تغيريات مل
مل يكن من املستحيل، أن تقتصر  وعالوة على ذلك، ميكن أن يكون من الصعب، ما. بامللوثات العضوية الثابتة يف االتفاقية

العضوية الثابتة؛ وسيكون هناك إغراء قوي لبعض األطراف  امللوثات غرياملفاوضات اخلاصة بالتعديل فقط على الزئبق أو 
  .وط احلالية اليت تنص عليها االتفاقية لزيادة تعزيز مصاحلها الوطنية احلاليةألن حتاول إعادة التفاوض يف الشر

  الشروط اإلجرائية  ٤-١-٣-٣

 واتفاق تفسري ٧٣/٧٨ اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن السفنكان الغرض من النهج املتبع يف كل من   - ٢٠١
تكن قد صدقت على الصكوك اليت تتضمنها االتفاقية    اليت مل هو استمالة احلكوماتاتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

. تكن قد دخلت بعد مرحلة النفاذ إىل االنضمام إليها، وكان ذلك ممكناً ألن الصكوك اليت خضعت للتعديل أو التفسري مل
فاقية استكهومل مل يقرر مؤمتر األطراف يف ات وبالتايل، فما. ينطبق أي من هذين الشرطني على اتفاقية استكهومل وال

جاء يف املناقشة   وكما. ٢١ مبوجب املادةخالف ذلك، رمبا يكون النهج الوحيد املمكن سياسياً لتعديل اتفاقية استكهومل 
 أعاله، ميكن أن يؤدي هذا النهج إىل ارتباط ثالثة أرباع األطراف بالصيغة املعدلة من االتفاقية ١٨٢ اليت وردت يف الفقرة

  )٩١.(ملتبقية بالصيغة األصليةوارتباط األطراف ا
وجيب . ، جيب أوالً أن يتقدم أحد األطراف يف االتفاقية باقتراح التعديل٢١ وإلدخال تعديل مبوجب املادة  - ٢٠٢

وإىل املوقعني على (وتقوم األمانة بإبالغ التعديل املقترح إىل األطراف . اعتماد التعديالت يف اجتماع ملؤمتر األطراف
وميكن اعتماد التعديل بتوافق اآلراء أو بأغلبية ثالثة أرباع األطراف .  ستة أشهر على األقل من االجتماعقبل) االتفاقية

ويدخل التعديل املعتمد مرحلة النفاذ بالنسبة . احلاضرة واملصوتة على األقل، يف حالة استحالة التوصل إىل توافق يف اآلراء
ماً من إيداع وثائق التصديق على التعديل، أو قبوله أو إقراره من جانب لتلك األطراف اليت وافقت عليها بعد تسعني يو

  .ثالثة أرباع األطراف على األقل

                                                   
 ميكن هنا تطبيق النهج الذي استخدم يف صكوك جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا لتاليف حدوث هذا ال  )٩١(

فبموجب صكوك جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، اليت دخلت .  فيما يلي٢٠٠ االنشقاق، كما سيأيت شرحه يف الفقرة
األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا بأن تطلب  بالفعل حيز النفاذ، اعتمد األطراف تعديالت تسمح للدول غري

تنظر يف أي من هذه  ادها للتعديالت، وافقت األطراف أيضاً مبوجب مقَرر على أا لنوباعتم. االنضمام إىل هذه الصكوك
وعلى . الطلبات إىل أن تكون مجيع األطراف األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا قد صدقت أوالً على التعديالت

بالنسبة العتماد التعديالت اليت يتم إدخاهلا على ٢١ االنقيض من ذلك، تتضمن اتفاقية استوكهلم أحكاماً واضحة يف ماد 
تستطيع األطراف يف اتفاقية استوكهلم أن توافق، مبوجب مقَرر بسيط يصدره مؤمتر األطراف   وال. االتفاقية ودخوهلا حيز النفاذ

ن ذلك يتناقض مع نص ميكن أن يصبح نافذ املفعول إىل أن تكون مجيع األطراف قد وافقت عليه، أل على أن أي تعديل ال
  .، ويرقى إىل كونه تعديالً لشروطها، دون املرور بإجراءات التعديل املطلوبة٢١ املادة
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وملا كان مؤمتر األطراف ينعقد كل سنتني، رمبا يكون اإلطار الزمين األكثر تفاؤالً إلقرار أي تعديل بشأن الزئبق،   - ٢٠٣
يف مؤمتر األطراف السادس ) ٢٠٠٩ املقرر انعقاده يف سنة(بع حبيث يكون قد نوقش أوالً يف مؤمتر األطراف الرا

  .٢٠١٥  ، مث يدخل التعديل حيز النفاذ يف سنة)٢٠١٣(
   وبروتوكول املعادن الثقيلة امللحق ا للحدود  تلوث اهلواء بعيد املدى العابرفتح اتفاقية  ٢-٣-٣

  أمام املشاركة العاملية

 أمام  وبروتوكول املعادن الثقيلة امللحق اللحدود  اهلواء بعيد املدى العابرتلوث فتح اتفاقيةمن املرجح أن يؤدي   - ٢٠٤
األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا إىل صك عاملي ملزم قانوناً يتعامل مع مصادر  مشاركة الدول غري

  .انبعاثات الزئبق الرئيسية اليت هي من صنع اإلنسان
  يةمعلومات أساس  ١-٢-٣-٣

األعضاء يف جلنة األمم  هي اتفاقية إطارية مفتوحة أمام الدويل للحدود  تلوث اهلواء بعيد املدى العابراتفاقية  - ٢٠٥
وهذه االتفاقية هي أول صك دويل ملزم .  الدول اليت تتمتع بوضع استشاري يف االتفاقيةوأماماملتحدة االقتصادية ألوروبا، 

، وضع األطراف ١٩٨٣ومنذ دخوهلا مرحلة النفاذ يف .  اهلواء على أساس إقليمي واسعقانوناً للتعامل مع مشكالت تلوث
ويتناول ) ٩٢(.١٩٩٨واعتمدوا مثانية بروتوكوالت بشأن مواد حمددة، من بينها بروتوكول آرهوس بشأن املعادن الثقيلة يف 

  .املصادر الكبرية الثابتةبروتوكول املعادن الثقيلة أساساً انبعاثات الزئبق، والرصاص، والكاديوم من 
، طُرحت قضية ٢٠٠٥ ديسمرب/ويف االجتماع الثالث والعشرين للمجلس التنفيذي لالتفاقية يف كانون األول  - ٦-٢
جلنة األمم املتحدة إذا كان األطراف تقبل فتح العضوية يف االتفاقية والربوتوكول امللحق ا أمام الدول غري األعضاء يف   ما

 وقد حددت هذه )٩٤(.وبالتايل، نظرت هيئة مكتب االتفاقية يف هذه املسألة وأعدت مذكرة بشأا) ٩٣(.روبااالقتصادية ألو
  :املذكرة عدداً من التحديات القانونية والعملية اليت تواجه مثل هذا اإلجراء، ومن بينها

 تعديل الربوتوكول للحدود يتطلب  تلوث اهلواء بعيد املدى العابرأن فتح العضوية يف بروتوكول اتفاقية •
لو أن مجيع األطراف يف " نظام يقوم على شقني"وميكن أن يسفر مثل هذا التعديل عن . واالتفاقية امللحق ا
 .يصدقوا على التعديل الصك املعين مل

أن االتفاقيات األخرى اليت أبرمتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا واليت قررت تعديل صكوكها لفتح  •
بأن وافقت على أال تنظر يف أي طلب " النظام الذي يقوم على شقني"يتها قد تعاملت مع مشكلة عضو

أعضاء جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أو توافق عليه إىل أن  لالنضمام من جانب أي دولة من غري
                                                   

بروتوكول بشأن املعادن الثقيلة، باملوقع التايل على شبكة اإلنترنت  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، أمانة راجع  )٩٢(
http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm.  

 تلوث اهلواء بعيد املدى العابر منع تلوث اهلواء، الذي رأى أن فتح اتفاقية لرابطاتأثار هذه القضية االحتاد الدويل   )٩٣(

 االحتاد الدويل لرابطات منع تلوث اهلواء، راجع.  قد يكون أسرع وأجنع وسيلة لوضع معاهدة عاملية بشأن تلوث اهلواءللحدود
، الوثيقة غري الرمسية يف احلد من تلوث اهلواء على الصعيد اإلقليمي والصعيد نصف الكرة والصعيد العامليتعزيز التعاون الدويل 

  ).٢٠٠٥ (للحدود تلوث اهلواء بعيد املدى العابر من إعداد اجلهاز التنفيذي التفاقية ٦ رقم
 ECE/EB.AIR/2006/8إمكانيات فتح االتفاقية،  ،للحدود تلوث اهلواء بعيد املدى العابر اجلهاز التنفيذي التفاقية راجع  )٩٤(

(2006).  

http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm
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ق على هذه التعديالت يواف ومع ذلك، مل) ٩٥(. األطراف يف الصك قد صدقوا على الصيغة املعدلةمجيعيكون 
حىت اآلن غري عدد قليل جداً من األطراف كما أن احتماالت دخوهلا حيز النفاذ بالنسبة جلميع الدول 

 .األطراف يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا حتف ا الشكوك

وء إىل العدالة يف الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار واللجأن اتفاقية أرهوس بشأن  •
كييف اخلاص بتسجيل إطالق امللوثات ونقلها مفتوحان أمام انضمام أي املسائل البيئية وكذلك بروتوكول 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أعضاء   توقع أي دولة من غري ومل. عضو من أعضاء األمم املتحدة
 .على أي من الصكني أو تنضم إىل أي منهما

القائم على اآلثار، وخيارات التحكم يف االنبعاث، والشروط اخلاصة بالبيانات ووضع النماذج يف أن النهج  •
تكون مناسبة أو مفيدة لكثري من البلدان  للحدود قد ال  تلوث اهلواء بعيد املدى العابربروتوكوالت اتفاقية

بلد حماطاً ببلدان أخرى ليست جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، وخصوصاً إذا كان الخارج إقليم 
 .أطرافاً يف أي من هذه االتفاقات

أن الدعم املايل ملشاركة البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يتم تقدميه من الصندوق االستئماين التابع  •
. طراف، وهو الصندوق الذي يتلقى مسامهات طوعية من األللحدود  تلوث اهلواء بعيد املدى العابرتفاقيةال

أعضاء يف جلنة األمم املتحدة  إذا كان هذا الدعم سيكون متاحاً لبلدان أخرى غري وليس من الواضح ما
 .االقتصادية ألوروبا

 التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٢-٢-٣-٣

. در االحتراق الكبرية الثابتةيتعامل بروتوكول آرهوس اخلاص باملعادن الثقيلة أساساً مع انبعاثات الزئبق من مصا  - ٢٠٧
باحلد من انبعاثات الزئبق وبالتايل، ميكن أن يساعد يف مواجهة مصادر االنبعاثات الرئيسية املتصلة باألولوية العاملية اخلاصة 

يتضمن الربوتوكول أحكاماً للتعامل مع استخدام الزئبق يف تعدين   وال. يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية
وملا كان هذا الربوتوكول يغطي حرق النفايات، فإنه ميكن أيضاً أن يتعامل بشكل جزئي مع . بواسطة احلرفيني الذهب

  .بإجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبقاألولوية اخلاصة 

يتضمن الربوتوكول أي تدابري  نيز القلوية، الوخبالف القواعد اخلاصة بالتعامل مع بعض أنواع بطاريات املنج  - ٢٠٨
وبدالً من ذلك، يتضمن الربوتوكول يف . ملزمة قانوناً للحد من الطلب العاملي على الزئبق املستخدم يف املنتجات

ويشترط . السابع إرشادات طوعية لألطراف بشأن تدابري إدارة العديد من املنتجات اليت قد يرون النظر فيها مرفقه
  .توكول استخدام أفضل التقنيات املتاحة يف عمليات إنتاج الكلور والقلوياتالربو

 من الربوتوكول أحكاماً بشأن تبادل املعلومات والتكنولوجيا، والبحوث، والتطوير، ٦  و٤ وتتضمن املادتان  - ٢٠٩
الت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت بزيادة املعرفة يف جماوالرصد، ميكن أن تساعد يف التعامل مع األولوية العاملية اخلاصة 

  .يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعية

                                                   
واتفاقية محاية واستخدام ) ١٩٩١( تقييم التأثري البيئي يف سياق عابر للحدود بشأنتشمل األمثلة املرجعية اتفاقية إسبو   )٩٥(

  ).١٩٩٢(ااري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية 
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  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-٢-٣-٣

للحدود والربوتوكول امللحق ا بشأن املعادن  من املرجح أن يؤدي فتح اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر  - ٢١٠
األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا إىل صك عاملي ملزم قانوناً يعاجل بعض  ام مشاركة الدول غريالثقيلة أم

وملا كان الصكان موجودان بالفعل ومطبقان بالكامل، وهلما . املصادر الرئيسية النبعاثات الزئبق اليت هي من صنع اإلنسان
يلزم لوضع معاهدة جديدة  يتطلبان أي موارد مما األجهزة الفرعية، فإما الأمانة تقوم بوظائفها ويتبعهما العديد من 

  .خاصة بالزئبق والتفاوض بشأا
للحدود يف مذكرا إىل اجلهاز التنفيذي  ومع ذلك، فقد ذكرت هيئة مكتب اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر  - ٢١١

سيكونان مناسبني أو مفيدين لكثري من البلدان النامية تفاقية والربوتوكول إذا كان النهج احلايل لال الواضح ما أنه من غري
وعالوة على ذلك، فإن . جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباأو البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال خارج إقليم 

 ومت تعديلها وفتح عضويتها أمام الدول سجل املعاهدات األخرى اليت أبرمتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
وبالنسبة لصكوك جلنة األمم املتحدة االقتصادية . يعد مشجعاً  األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ال غري

أعضاء جلنة األمم املتحدة  ألوروبا اليت كانت عضويتها مفتوحة على الدوام، فلم حيدث أن انضمت إليها دول من غري
  .القتصادية ألوروباا

تتبعها أي آلية للتمويل  للحدود والربوتوكوالت امللحقة ا ال وأخرياً، فإن اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر  - ٢١٢
وسيكون النظر يف مصادر التمويل من االعتبارات . الغرض منها دعم البلدان النامية يف تنفيذ التزاماا مبوجب املعاهدة

  .أي حماوالت لتحويل بروتوكول املعادن الثقيلة إىل صك عاملي حقيقياملهمة يف 
  الشروط اإلجرائية  ٤-٢-٣-٣

للحدود وبروتوكول املعادن الثقيلة امللحق ا أمام العضوية العاملية،  لفتح اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر  - ٢١٣
ي أن يتقدم أحد األطراف بالتعديل املقترح إىل األمانة وبالنسبة لكل منهما، ينبغ. ينبغي تعديل كل صك على حدة

وسيكون من املطلوب أن يتوصل األطراف إىل توافق يف اآلراء إلقرار . التنفيذية للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
صبح ساري حني يصدق ثلثا األطراف على التعديل حبيث ي – "نظام يقوم على شقني"ولتاليف احتمال نشوء . التعديل

ينبغي أن يوافق األطراف على أال تنظر يف أي طلب لالنضمام من جانب  – تصدق عليه بقية األطراف املفعول، بينما ال
 األطراف يف الصك قد مجيعأعضاء جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا أو توافق عليه إىل أن يكون  أي دولة من غري

  .صدقوا على الصيغة املعدلة
وعندما يدخل التعديل حيز النفاذ وتكون مجيع أطراف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا قد صدقت عليه،   - ٢١٤

األعضاء يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا مؤهلة لالنضمام إىل االتفاقية  يكون أي من الدول غري لن
  .الربوتوكول  أو
  الدولية اجلديدةاخليارات اخلاصة بالصكوك القانونية   ٤-٣

حيدد هذا القسم ويناقش اخليارات اخلاصة بالصكوك اجلديدة اليت ميكن استخدامها يف مواجهة التحديات العاملية   - ٢١٥
بروتوكوالت املعاهدات القائمة واجلديدة، " الصكوك اجلديدة"وألغراض هذا القسم، تشمل . اليت ميثلها الزئبق

ل خيار من هذه اخليارات، ميكن تصميم صك للتعامل مع مجيع األولويات العاملية ويف ك. واملعاهدات القائمة بذاا
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بطريقة شاملة، أو، كبديل لذلك، أن يشمل الصك بعض أو ‘ رابعا’ ٢٤/٣   من املقَرر١٩  اخلاصة بالزئبق املبينة يف الفقرة
اليت ميكن األخذ ا أو " املرحلية"قابة كل األولويات اليت تدخل يف نطاق اختصاصه، وأن يقوم على استخدام تدابري الر

ويناقش هذا القسم أوالً اخليار اخلاص بوضع بروتوكول للزئبق أو املعادن الثقيلة يكون ملحقاً . التوسع فيها مبرور الوقت
  .باتفاقية استكهومل مث يناقش اخليار اخلاص بإبرام اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق أو املعادن الثقيلة

  وضع بروتوكول بشأن الزئبق يكون ملحقاً باتفاقية استكهومل  ١-٤-٣

 استكهومل لتوسيع نطاقها حبيث يشمل اتفاقية فيما سبق، ميكن أن يؤدي تعديل ٣-٣كما سبق التنويه يف القسم   - ٢١٦
ام إعادة التفاوض، فتح االتفاقية أم )١: (مرغوب فيهما العضوية  إىل وضعني غري الزئبق أو امللوثات األخرى الثابتة غري

أما وضع واعتماد . ووجود شكلني من االتفاقية توجد بينهما اختالفات جوهرية ومطبقني يف نفس الوقت )٢( و
بروتوكول قائم بذاته ملحق باتفاقية استكهومل فيمكن أن يؤدي إىل صك قانوين يعاجل الزئبق بطريقة شاملة ويتالىف 

  .الوقت من املؤسسات واآلليات اليت تنص عليها االتفاقية القائمة بالفعلاملرغوبة ويستفيد يف نفس   األوضاع غري
  معلومات أساسية  ١-١-٤-٣

الربوتوكول هو صك ملزم قانوناً يكون عادة، وليس دائما، من الصكوك الفرعية امللحقة مبعاهدة أو اتفاقية   - ٢١٧
ثائق اليت أعدا األمم املتحدة بشأن املعاهدات، ، وهو جزء من جمموعة الوللمرشد املرجعي للمعاهداتوطبقاً . قائمة

‘ معاهدة’لالتفاقات اليت يكون طابعها الرمسي أقل من االتفاقات اليت حتمل عنوان ‘ بروتوكول’يستخدم مصطلح "
وعلى سبيل ) ٩٦(."والربوتوكول كمعاهدة تكميلية هو صك حيتوي على أحكام تكميلية ملعاهدة سابقة...‘اتفاقية’  أو

 املتصلة بوضع ١٩٥١ وامللحق باتفاقية ١٩٦٧ ل، فإن الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني الذي وضع يف سنةاملثا
وبالتفاوض يف بروتوكول تكميلي وإقراره، تكون الدول األطراف يف ) ٩٧(.الالجئني قد وسع من نطاق االتفاقية األصلية

  .ب على ذلك فتح االتفاقية األصلة للتعديلاالتفاقية األصلية قد حققت أهدافها السياسية دون أن يترت
مثل بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم (جتيز االتفاقيات األصلية صراحة وضع بروتوكوالت   وكثرياً ما  - ٢١٨

من االتفاقية؛ وبروتوكول مونتريال اخلاص باملواد  ١٧ املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الذي وِضع وفقاً للمادة
بيد أنه يف حاالت . )من اتفاقية فيينا اخلاصة حبماية طبقة األوزون  ٨  ستنفدة لطبقة األوزون الذي وِضع وفقاً للمادةامل

وعلى سبيل املثال، ال تتضمن اتفاقية تلوث . تكون الربوتوكوالت متوقعة ضمن شروط املعاهدة األصلية ال أخرى قد
وضع األطراف يف هذه االتفاقية واعتمدوا  اعتماد بروتوكوالت، ومع ذلك للحدود أي إشارة إىل املدى العابر  اهلواء بعيد

وباملثل، فإن ) ٩٨(.١٩٩٨مثانية بروتوكوالت بشأن مواد حمددة، من بينها بروتوكول آرهوس بشأن املعادن الثقيلة يف 
) اتفاقية لندن(ايات واملواد األخرى  اليت أبرمتها املنظمة البحرية الدولية بشأن منع التلوث البحري بإلقاء النف١٩٧٢اتفاقية 
تتضمن أحكاماً بشأن اعتماد بروتوكوالت، ومع ذلك فإن األطراف قامت بتنقيح وحتديث االتفاقية بأن اعتمدت  مل

                                                   
 راجع أيضاً ؛)١٩٩٩ (املرشد املرجعي للمعاهدات" الربوتوكوالت،"اخلاصة باملعاهدات، وثائق األمم املتحدة جمموعة   )٩٦(

  ).٢٠٠٢ (٦٢ ، الصفحةكتيب املعاهداتاألمم املتحدة، قسم املعاهدات مبكتب الشؤون القانونية، 
  ).١٩٩٦(  السامي حلقوق اإلنسان، بروتوكول بشأن وضع الالجئنياملندوبمكتب   )٩٧(
اتفاقية جنيف  املتحدة االقتصادية ألوروبا، اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر للحدود، األمم جلنة  أمانةراجع  )٩٨(

 بشأن تلوث اهلواء بعيد املدى العابر للحدود، وميكن االطالع عليها يف املوقع التايل على شبكة اإلنترنت ١٩٧٩ لسنة
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.htm.  

http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.htm
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تتضمن أي أحكام فيما يتصل  وألن اتفاقية استكهومل ال) ٩٩(.١٩٩٦برتوكول لندن الذي ينص على مزيد من القيود يف 
  .ت، فإن وضع بروتوكول ملحق باتفاقية استكهومل سيكون مماثالً للسوابق األخرىباعتماد بروتوكوال

وتشترط بعض االتفاقيات على األطراف يف بروتوكوالا أن يكونوا أيضاً أطرافاً يف االتفاقية األصلية، بينما   - ٢١٩
باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية والربوتوكوالت امللحقة . "مفتوحة"تسمح بروتوكوالت أخرى بأن تكون العضوية فيها 

بشأن تغري املناخ، واتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر للحدود، واتفاقية فيينا اخلاصة باألوزون هي من النوع األول، 
بينما ينتمي الربوتوكول املتصل بوضع الالجئني، املشار إليه فيما سبق، وبروتوكول كييف اخلاص بتسجيل إطالق 

وقد تشمل االعتبارات املتصلة بأي النوعني ميكن استخدامه مدى رغبة واضعي .  ونقلها إىل النوع الثاينامللوثات
الربوتوكول يف حتقيق مشاركة واسعة بني الدول ومدى اعتماد التنفيذ الفعال للربوتوكول، واالمتثال له، وإدارته على 

  .ةااللتزامات القانونية النصوص عليها يف االتفاقية األصلي
والشيء . وكما ميكن أن يتضح من األمثلة السابقة، ميكن أن تتعامل الربوتوكوالت مع العديد من املوضوعات  - ٢٢٠

. الذي تشترك فيه مجيع الربوتوكوالت عموماً هو وجود ارتباط نظري واضح باألغراض اليت تتوخاها االتفاقية األصلية
فعلى غرار اتفاقية استكهومل، :  كول خاص بالزئبق يعترب االرتباط واضحاًويف حالة اتفاقية استكهومل وإمكانية وضع بروتو

سيكون من شأن الربتوكول اخلاص بالزئبق محاية صحة اإلنسان والبيئة من امللوثات الثابتة، وأنه من املرجح أن حيقق ذلك 
من التحديد، فإن مثل هذا الربوتوكول من ومبزيد . باستخدام أنواع التدابري واآلليات املوجودة بالفعل يف اتفاقية استكهومل

شأنه أن يسمح لألطراف بالسعي من أجل حتقيق الغرض الذي تتوخاه اتفاقية استكهومل األصلية عن طريق التعامل مع 
  . الثابتةالعضويةميثيل الزئبق املنتج بواسطة اإلنسان والذي يعد مرحلة سابقة على تكون امللوثات 

  لويات العاملية اخلاصة بالزئبقالتعامل مع األو  ٢-١-٤-٣

الالزم أن حتدد اتفاقية استكهومل أو أي صك آخر من الصكوك القائمة نطاق بروتوكول خاص   كان من غري ملا  - ٢٢١
، ستكون احلكومات حرة يف أن تقر مجاعياً اتفاقاً واسعاً أو ضيقاً حسب رغبتها، وبالتايل ميكن أن تتعامل مع بالزئبق

واملفترض هو أن احلكومات تريد أن يتضمن الربتوكول جمموعة من األنشطة ملواجهة . ية برمتهااألولويات العامل
، وأا تريد أن يأخذ تصميمه يف )‘رابعا’ ٢٤/٣ من املقَرر ١٨ كما هو مقترح يف الفقرة(التحديات اليت ميثلها الزئبق 

ويف الواقع فإن القضية اليت تنطوي على أكرب قدر من .  هلااالعتبار مجيع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق وأن يستجيب
 عمق يتعامل مع األولويات العاملية السبعة، بل باألحرى مدى كان إذا فيماتتمثل  التحدي بالنسبة لنطاق الربوتوكول ال

  .االلتزامات اليت سيتضمنها الربتوكول ملواجهة هذه األولويات
بري الرقابة، مبا يف ذلك تلك حيددها اجلزء الرابع من هذا التحليل كتدابري وميكن استخدام جمموعة من تدا  - ٢٢٢

وعلى غرار . لالستجابة، للمساعدة يف حتقيق األهداف االستراتيجية املختلفة املتصلة بكل واحدة من األولويات العاملية
ذلك من  ، أو غري)يف ذلك التجارة الدوليةمبا (اتفاقييت بازل واستكهومل، ميكن أن تتضمن بعض التدابري احلظر، أو التقييد 

الشروط امللزمة؛ وقد تكون بعض التدابري األخرى أكثر تقيداً باجلوانب التكنولوجية أو أا قد تستند إىل املعايري؛ بينما قد 
 الزئبق ففي بعض ااالت، مثل انبعاثات. تكون بعض التدابري األخرى متروكة لتقدير الدول أو أن تكون أكثر طموحاً

من حمطات توليد الطاقة باستخدام الفحم، قد يكون من الالزم حتديد متطلبات معينة أو البدء يف تطبيقها على امتداد فترة 
                                                   

 امللحق باتفاقية ١٩٩٦؛ وبرتوكول ١٩٧٢، )اتفاقية لندن(اتفاقية منع التلوث البحري بإلقاء النفايات واملواد األخرى   )٩٩(
  ).بروتوكول لندن(منع التلوث البحري بإلقاء النفايات واملواد األخرى 
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واملعتاد هو أن االتفاق على عمق االلتزامات، مبا يف ذلك الفترة الزمنية اليت جيب أن تنفذ فيها، يعتمد على . زمنية طويلة
سياسية، والتصورات اخلاصة بإمكانية التنفيذ من الناحية التقنية، وتوقعات احلكومات وتعهداا فيما عوامل مثل اإلرادة ال

  .يتعلق بتوافر املوارد املالية واملساعدات الالزمة
وقد جتد احلكومات أن من احملبذ أن يتضمن الربوتوكول أحكاماً شاملة بشأن نفايات الزئبق وروابط قوية   - ٢٢٣

عمليات املنصوص عليها يف اتفاقية بازل، على حنو طريقة تعامل اتفاقية استكهومل مع نفايات امللوثات العضوية باألنشطة وال
  )١٠٠(.الثابتة

 االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-١-٤-٣

لة امليزة الرئيسية إلبرام بروتوكول خاص بالزئبق يكون ملحقاً باتفاقية استكهومل، مقارنة بإبرام اتفاقية منفص  - ٢٢٤
قائمة بذاا بشأن الزئبق، هي أن الربوتوكول ميكن أن يستفيد من املؤسسات، والتدابري، واآلليات القائمة بالفعل مبوجب 

وعلى الرغم من أن الربتوكول سيكون مبثابة معاهدة واضحة املعامل من الناحية . اتفاقية استكهومل، وأن يبين عليها
وحالة التفتت داخل " زمحة املعاهدات"وأن يسهم بدرجة أقل يف زيادة  – د أقلالقانونية، فمن املرجح أن يتطلب موار

وبناء عليه، ميكن أن يكمل ج الربوتوكول . من إبرام اتفاقية خاصة بالزئبق – جمموعة املواد الكيميائية والنفايات
كيميائية والنفايات، بدالً من املناقشات اجلارية اآلن بشأن التآزر بني االتفاقيات القائمة يف جمموعة املواد ال

  )١٠١(.تعقيدها زيادة
وسوف تعتمد عالقة مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل بالربوتوكول يف جزء منها على مدى الربط بني   - ٢٢٥

ملدى ففي حالة اتفاقية تلوث اهلواء بعيد ا. االلتزامات اليت ينص عليها الربوتوكول بااللتزامات اليت تنص عليها االتفاقية
فاألطراف يف أي بروتوكول من بروتوكوالت . للحدود والربوتوكوالت امللحقة ا، توجد درجة عالية من التكامل العابر

للحدود هي فقط اليت ميكنها أن تشارك يف اختاذ القرارات مبوجب الربوتوكول،  اتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر
ميكنهم احليلولة دون التوصل إىل توافق يف اآلراء فيما يتصل بأي قرار يف إطار  كول الاألطراف يف الربوتو وبالتايل فإن غري

ومع ذلك، فإن اجلهاز التنفيذي لالتفاقية، الذي يضم مجيع األطراف يف االتفاقية، يتمتع بدور إداري . الربوتوكول
  .وإشرايف، يشمل مجيع األجهزة الفرعية

قد تكون وظيفته أكثر " ر األطراف الذي يكون مبثابة اجتماع لألطرافمؤمت"وعلى النقيض من ذلك، فإن   - ٢٢٦
وميكن أن حيدث ذلك على وجه اخلصوص يف احلاالت اليت قد يعترض فيها . حتديداً من مؤمتر األطراف يف االتفاقية املعنية

منفصلة بوضوح عن مؤمتر األطراف ) وتكاليف تشغيل(عضو أو أكثر على الربوتوكول وقد يطالب بأن تكون وظائف 
وبغض النظر عن ذلك، فإن اجتماعات الكيانني تعقد عادة بالتزامن . مؤمتر األطراف الذي يكون مبثابة اجتماع لألطراف

. يسمح بتحقيق وفورات كبرية من حيث الوقت واملال، مقارنة باجتماعني يعقدان بشكل منفصل يف نفس املكان، مما
تفاقيات والربوتوكوالت األخرى، فإن أمانة اتفاقية استكهومل سوف تقوم أيضاً هو احلال يف معظم ترتيبات اال وكما

  .خبدمات األمانة الالزمة لربوتوكول الزئبق

                                                   
زل التوجيهية اخلاصة بنفايات الزئبق، ولالطالع على مناقشة ملبادئ با.  واملرفق جيم٦ ، املادةاستوكهلم اتفاقية راجع  )١٠٠(

  .، فيما سبق١-٢-٣ القسم" نفايات الزئبق مبوجب اتفاقية بازل،"راجع 
  .، أعاله٩٠  امللحوظةراجع  )١٠١(
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كما هو احلال مبوجب (وإذا كان القصد هو أن الربوتوكول ميكن أن يتضمن معادن أخرى باإلضافة إىل الزئبق   - ٢٢٧
جلنة استعراض امللوثات العضوية ، عندئذ ميكن أن تقوم )عضوية الثابتة األخرىاتفاقية استكهومل فيما يتصل بامللوثات ال

 املنبثقة على اتفاقية استكهومل خبدمة كل من الربوتوكول واالتفاقية يف حالة ترشيح أي معدن إضايف آخر لكي الثابتة
تعيني فريق عامل خمصص للقيام لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة وإذا حدث ذلك، ميكن ل. يشمله الربوتوكول

باجلانب األكرب من تقييم املعدن املرشح إضافته، بنفس الطريقة اليت تتبعها بالفعل يف تعيني أفرقة عاملة لوضع املسودات 
ر ويف حالة اعتماد مؤمت.  من اتفاقية استكهومل بالنسبة للملوثات العضوية الثابتة٨ املختلفة اليت تكون مطلوبة مبوجب املادة

، فإا ميكن أن تستخدم أيضاً ١٧ األطراف يف اتفاقية استكهومل لتدابري وآليات فيما يتصل بعدم االمتثال وفقاً للمادة
 .بالنسبة للربوتوكول

ما يف  كذلك فإن بعض املتطلبات اليت تنص عليها املعاهدة، مثل اإلبالغ، من املمكن الربط بينها إىل حد  - ٢٢٨
. عض أعباء االمتثال اليت ميكن أن يتعرض هلا األطراف يف حالة وجود اتفاقيتني منفصلتني متاماًخيفف من ب  الصكني، مما

وقد يكون من املمكن وجود تداخل أو تآزر يف جماالت مثل خطط التنفيذ الوطنية، وتبادل املعلومات، واملعلومات اليت 
  .ية، واملساعداتينبغي أن يلم ا اجلمهور، والوعي، والتوعية، والبحوث، والتنم

ومن املزايا األخرى الرئيسية املترتبة على اتباع ج الربوتوكول أن بروتوكول الزئبق من املرجح أن يكون بوسعه   - ٢٢٩
قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية امللحق باتفاقية وميثل بروتوكول . االستفادة من آلية التمويل املنبثقة عن اتفاقية استكهومل

تكون اآللية املالية املنشأة "السالمة األحيائية على أن إذ ينص بروتوكول .  سابقة وثيقة الصلة بذلكولوجيالتنوع البي
ويف ) ١٠٢(". من االتفاقية هي اآللية املالية هلذا الربوتوكول، عن طريق اهليكل املؤسسي املكلف بتشغيلها٢١ مبوجب املادة

من أجل تنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية باعتبارها ية على بناء القدرات مرفق البيئة العامل، وافق جملس ٢٠٠٣ مايو/أيار
وبالتايل فإن استفادة ) ١٠٣(.مرفق البيئة العاملية األولويات االستراتيجية لربنامج التنوع البيولوجي املنبثق عن إحدىمتثل 

مرفق البيئة العاملية  تفاهم جديدة مع جملس  مل يتطلب مذكرةمرفق البيئة العامليةبروتوكول السالمة األحيائية من أموال 
مؤمتر األطراف الذي يكون مبثابة اجتماع وحييل . يتطلب إدخال تعديل على صك مرفق البيئة العاملية ذاته مل كما

 توجيهاته اخلاصة بآلية التمويل إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية، الذي يدرجه كجزء من توجيهاته إىل مرفق لألطراف
  .العاملية ئةالبي

ومع ذلك، فمن املهم أال يغيب . وميكن وضع ترتيب مماثل بالنسبة لربوتوكول الزئبق مبوجب اتفاقية استكهومل  - ٢٣٠
تضمن أن يكون   مرفق البيئة العاملية من خالل آلية التمويل املنبثقة عن اتفاقية استكهومل العن بالنا أن االستفادة من أموال 

 ذ األنشطة مبوجب الربوتوكول كافياً، فسوف يعتمد ذلك على مقدار جتديد موارد مرفق البيئة العامليةالتمويل الالزم لتنفي
  .مرفق البيئة العامليةيف املستقبل وتوزيعها بني خمتلف جماالت التركيز والربامج االستراتيجية يف 

  الشروط اإلجرائية  ٤-١-٤-٣

إذا كان من الالزم   ، باعتباره اجلهاز األعلى لالتفاقية، بسلطة البت فيماينفرد مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل  - ٢٣١
مل  وما. الشروع يف مفاوضات قد تؤدي يف آخر األمر إىل اعتماد بروتوكول بشأن الزئبق يكون ملحقاً باتفاقية استكهومل

                                                   
، ٢-٢٨ ، املادةتفاقية التنوع البيولوجيلحق باقرطاجنة بشأن السالمة األحيائية امل بروتوكول  )١٠٢(

  .٢٠٠٠ يناير/الثاين  كانون ٢٩
  .٩  ، الفقرة٢٠٠٣ مايو/ أيار١٦-١٤ امللخص املشترك املقدم من الرؤساء،  جملس مرفق البيئة العاملية،راجع  )١٠٣(
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لطة جملس إدارة برنامج يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك، جتري هذه املفوضات حتت سلطة االتفاقية، وليس حتت س
كان مؤمتر األطراف جيتمع كل سنتني، تكون أقرب فرصة واقعية ملناقشة مؤمتر األطراف هلذه  وملا. األمم املتحدة للبيئة

وسوف يقع هذا االجتماع يف الشهر الثالث بعد انعقاد الدورة .  يف مؤمتر األطراف الرابع٢٠٠٩مايو /املسألة يف أيار
فريق العامل املخصص العادية لس اإلدارة، اليت من املقرر أن ينظر الس خالهلا يف نتائج عمل الاخلامسة والعشرين 

وبالتايل، فإذا قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه اخلامس ) ١٠٤(. توطئة الختاذ مقَرر بشأن التقرير النهائي للفريقاملفتوح العضوية
ة استكهومل النظر يف الشروع يف مفاوضات لوضع بروتوكول بشأن والعشرين أن يطلب من مؤمتر األطراف يف اتفاقي

  .الزئبق، فإن مؤمتر األطراف ميكن أن ميضي يف ذلك تواً
. تتضمن اتفاقية استكهومل أي أحكام فيما يتصل باعتماد بروتوكوالت وكما سبقت اإلشارة يف هذه املناقشة، ال  - ٢٣٢

، ألن اعتماد بروتوكول سيكون )التعديالت على االتفاقية (٢١ ليها يف املادةتنطبق يف هذا الشأن التدابري املنصوص ع وال
يكون مساوياً  يؤدي إىل تغيري االتفاقية وبالتايل فإنه لن خصيصاً من أجل تاليف عملية التعديل، وألن الربوتوكول لن

وتوكول بشأن الزئبق واعتماده ميكن يضع أي قواعد يف هذا الشأن، فإن النظر يف وضع بر وألن مؤمتر األطراف مل. لتعديل
  )١٠٥(.أن يتم بواسطة مؤمتر األطراف مبوجب النظام الداخلي العادي لالتفاقية فيما يتصل باالجتماعات واختاذ القرارات

وإلدراج مسألة وضع بروتوكول بشأن الزئبق على جدول أعمال مؤمتر األطراف الرابع، ينبغي أن يقترح أحد   - ٢٣٣
ولدى االستعداد ملؤمتر . ة هذا البند على األمانة، وعادة يكون ذلك قبل ستة أسابيع من بداية االجتماعأطراف االتفاقي

األطراف الرابع، ينبغي أن يكون من بني االعتبارات املهمة اليت تراعيها احلكومات التأكد من أن يكون من بني أفراد 
 .تكهومل، بل وكذلك خرباء يف الزئبق واملعادنوفودها خرباء يف امللوثات العضوية الثابتة واتفاقية اس

وميكن ملؤمتر األطراف، لو أنه فضل ذلك، إنشاء جهاز فرعي، مثل فريق عامل مفتوح العضوية، للتعامل مع هذه   - ٢٣٤
اف وباإلضافة إىل ذلك، أو كبديل له، ميكن ألحد األطراف أن يطالب بأن يتناول مؤمتر األطر. املسألة فيما بني الدورات
الذي سيعقد (عادي يعقد يف الفترة الواقعة بني مؤمتر األطراف الرابع ومؤمتر األطراف اخلامس   هذه املسألة يف اجتماع غري

أما اجتماع مؤمتر األطراف االستثنائي فيمكن أن يعقد إذا أيد ثلث األطراف على . )بعد سنتني من مؤمتر األطراف الرابع
  .األقل فكرة عقده

٢٣٥ -  األطراف، باملشاركة يف املناقشات   يف املعتاد للمراقبني يف اتفاقية استكهومل، مبا يف ذلك الدول غريسمح وي
يسمح  ومع ذلك، ال. املتصلة بالربوتوكول يف إطار أفرقة العمل، وبدرجة أقل يف اجللسات العامة ملؤمتر األطراف

مل يوافق مؤمتر األطراف على نظام   يف اتفاقية استكهومل، ماباملشاركة يف املفاوضات الرمسية واختاذ القرارات إال لألطراف
  .داخلي خمتلف

مل يكن مؤمتر  وإذا ومىت قرر مؤمتر األطراف اعتماد بروتوكول، يشترط أن يكون ذلك بتوافق اآلراء، ما  - ٢٣٦
، واليت ٤٥  قوسني يف املادةإجراًء آخر، كأن يطبق اجلملة الثانية املوضوعة بني) بتوافق اآلراء(األطراف قد قرر أوالً 

ويدخل ) ١٠٦(.تسمح باختاذ القرارات بشأن املسائل املضمونية بأغلبية الثلثني إذا استحال التوصل إىل توافق يف اآلراء

                                                   
  .٣٤ ، الفقرة‘رابعا ’٢٤/٣ املقَرر راجع  )١٠٤(
 تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية استوكهلم بشأن امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعه، األطراف مؤمتر راجع  )١٠٥(

  .UNEP/POPS/COP.1/31 (2005)، النظام الداخلي، املرفق األول، ١/١-، مقَرر اتفاقية استوكهلماألول
 .٤٥ املادة راجع املرجع السابق،  )١٠٦(
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وكما سبقت اإلشارة، ميكن أن يكون الربوتوكول مفتوحاً للتوقيع . الربوتوكول حيز النفاذ طبقاً للشروط اليت ينص عليها
  .ام األطراف يف اتفاقية استكهومل فقط، أو أمام أي دولةوالتصديق أم

 السلطة القانونية  ٥-١-٤-٣

يستمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل سلطته يف النظر يف بروتوكول خاص بالزئبق واعتماده من   - ٢٣٧
  :من االتفاقية )د(٥-١٩ املادة

ينظر يف أي إجراءات  )د. . . (، وحتقيقاً هلذه الغايةيؤدي مؤمتر األطراف املهام اليت توكلها إليه االتفاقية
  .إضافية قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف االتفاقية

وبناًء عليه، يستطيع مؤمتر األطراف يف حدود اختصاصاته اعتماد بروتوكول للزئبق بشرط أن يكون مؤمناً بأن   - ٢٣٨
  .ذلك يعد ضرورياً لتحقيق أهداف االتفاقية

وكما ."  محاية الصحة البشرية من امللوثات العضوية الثابتة" يف ١ هلدف من االتفاقية، مبقتضى املادةويتمثل ا  - ٢٣٩
 أعاله، يعد ميثيل الزئبق من امللوثات العضوية الثابتة اليت تنتج طبيعياً يف البيئة من الزئبق ٣-٢-٣ سبقت اإلشارة يف القسم

ومحاية الصحة البشرية والبيئة من ميثيل الزئبق تتطلب . ادر أخرىالذي ينبعث من مصادر من صنع اإلنسان أو من مص
مواجهة مجيع مصادر الزئبق اليت هي من صنع اإلنسان، وإن كانت انبعاثات الزئبق اليت هي من صنع اإلنسان يف أشكاله 

راف يؤمن بأن من الضروري وبالتايل، فإذا كان مؤمتر األط. تغطيها اتفاقية استكهومل بصيغتها احلالية  ال  غري العضوية قد
حتقيق اهلدف الذي تتوخاه االتفاقية وهو محاية الصحة البشرية والبيئة من ميثيل الزئبق الذي هو من امللوثات العضوية 

ميكن أن يتضمن مجيع أشكال الزئبق ) مثل بروتوكول(الثابتة، سيكون من سلطته وضع واعتماد صك يف هذا الشأن 
  .نطاقه ضمن

  اتفاقية بشأن الزئبق تكون قائمة بذااإبرام   ٢-٤-٣

إن أي اتفاقية مستقلة قائمة بذاا بشأن الزئبق، شأا شأن اخليار اخلاص بالتوصل إىل بروتوكول خاص بالزئبق،   - ٢٤٠
توافق عليه   أن االلتزامات اليت ستنص عليها ميكن أن تكون عميقة أو ضحلة بقدر ما  ميكن أن تكون واسعة أو ضيقة، كما

إذا كان الربتوكول ميثل اتفاقية قائمة بذاا،  والعقبات الرئيسية املرتبطة خبيار الربوتوكول هي أنه يف حالة ما. احلكومات
فإن املفاوضات ستجري يف إطار عمليات جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة وليس يف إطار اتفاقية استكهومل، وأن 

يما يتعلق باالستفادة من آليات ومؤسسات االتفاقات القائمة، وبالتايل ستكون من املرجح أن تكون الفرص أضيق ف
ومع ذلك فإن التكاليف اليت تفوق تلك التكاليف بكثري، وهي التكاليف املترتبة على تنفيذ . تكاليف دعم االتفاقية أعلى

  .وكول استكهوملختتلف كثرياً عن التكاليف يف حالة خيار بروت  االتفاقية على املستوى احمللي لن
  معلومات أساسية  ١-٢-٤-٣

ج ، أو بروتوكول/ج إطاري:  ميكن أن يأخذ عقد اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق جاً أساسياً من اثنني  - ٢٤١
وميكن للدول أن تصمم أحد النهجني للتعامل مع الزئبق فقط، أو للتعامل مع الزئبق وغريه من امللوثات . تدابري للرقابة

  .العضوية الثابتة
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  الربوتوكول/النهج اإلطاري  - ألف
بروتوكول، تبدأ الدول باتفاقية إطارية تنشئ نظاماً عاماً لإلدارة من أجل التعامل مع /يف حالة األخذ بنهج إطاري  - ٢٤٢

تركز   ارات، والواالتفاقية اإلطارية تنشئ، كما هو احلال يف املعاهدات، مؤسسات أساسية وآليات الختاذ القر. ما مشكلة
ويقوم األطراف فيما بعد بتحديد االلتزامات املعينة أو تدابري الرقابة، ضمن بروتوكول واحد أو أكثر . على التزامات معينة

يكون   الربوتوكول ج تراكمي، فإنه ميكن أن يكون مفيداً عندما ال/وألن ج االتفاقية اإلطارية. ملحق باالتفاقية اإلطارية
سياسي يف اآلراء على اختاذ تدابري مضمونية قوية، أو عندما يكون الفهم العلمي مازال يف مرحلة تطور، أو هناك توافق 

) اليت وضعت يف أعقاا بروتوكوالت(ومن بني االتفاقيات اإلطارية املهمة ) ١٠٧(.عندما تكون املشكلة املعنية قابلة للتغيري
، )برتوكول مونتريال، الذي يتضمن الكثري من التعديالت(ة األوزون  حلماية طبق١٩٨٥اتفاقية فيينا اليت أبرمت يف 

مثانية  (١٩٧٩ واتفاقية تلوث اهلواء بعيد املدى العابر للحدود اليت أبرمتها جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا يف
، واتفاقية )بروتوكول كيوتو( ١٩٩٢، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت أبرمت يف )بروتوكوالت

  ).ومل تلحق ا بروتوكوالت حىت تارخيه(منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ 
ويف سياق الزئبق، ميكن للدول أن تعتمد اتفاقية إطارية حتدد اهلدف واملبادئ وااللتزامات العامة املتصلة   - ٢٤٣
ملكافحة التلوث الناجم عن الزئبق، والتوعية، والتدريب، والوعي العام؛ والتعاون احلاجة إىل اختاذ تدابري وطنية ودولية  :بـ

املؤسسات الضرورية اليت : وميكن أن تنشئ االتفاقية اإلطارية أيضاً. يف البحوث العملية؛ واإلبالغ؛ واملساعدات املالية
ية، وآلية للتمويل؛ وآليات للتنفيذ، مبا يف ذلك تنشأ يف حالة املعاهدات، مثل مؤمتر األطراف، وجهاز أمانة، وأجهزة فرع

  )١٠٨(.اإلبالغ، والرصد، وتسوية املنازعات؛ وتدابري الختاذ القرارات بالنسبة العتماد التعديالت والربوتوكوالت
الً وبعد إقرار اتفاقية إطارية خاصة بالزئبق ودخوهلا حيز النفاذ، ميكن أن يتفاوض األطراف وأن يعتمدوا بروتوكو  - ٢٤٤

أو أكثر، يتعامل كل منها مع أولوية أو أكثر من األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق أو مع هدف استراتيجي أو أكثر من 
ويستطيع األطراف أيضاً، لو أم رغبوا يف ذلك، اعتماد بروتوكوالت تغطي امللوثات . األهداف اليت تتوخاها االتفاقية

  .العضوية الثابتة األخرى غري
    ج تدابري الرقابة  - ألف

تعد اتفاقيات استكهومل، وروتردام، وبازل، اليت تتناول جمموعة املواد الكيميائية والنفايات، أمثلة على ج تدابري   - ٢٤٥
.  فيما سبق٢٣٧ويقرر كل من هذه الصكوك الثالثة مجيع، أو معظم عناصر املعاهدات احملددة يف الفقرة . الرقابة
 مونتريال، تتضمن كل من هذه االتفاقيات تدابري رقابية حمددة، تعقبها مرفقات حتدد املواد غرار بروتوكول وعلى

  .واالستخدامات اليت ختضع هلذه التدابري الرقابية
ويف إطار هذا النهج، ميكن أن تتضمن اتفاقية خاصة بالزئبق تدابري رقابية تتعامل بالكامل مع مجيع مشكالت   - ٢٤٦

وعلى غرار اتفاقية استكهومل، ميكن أن تغطي تدابري الرقابة ااالت الواسعة لإلنتاج . ستراتيجية العامليةالزئبق واألهداف اال
املقصود، وتدابري احلد من االنبعاثات النامجة عن  ، واإلنتاج غري)مبا يف ذلك التجارة الدولية(واالستخدام الدوليني 

لك، ميكن أن تتضمن املعاهدة مرفقاً أو أكثر يتضمن قائمة وكبديل لذ. املخزونات والنفايات أو التخلص منها
                                                   

 Daniel Bodansky, The Framework Convention/Protocol Approach, 17, WHO FCTC Technical Briefingراجع   )١٠٧(

Series, WHO/NCD/TFI/99.1 (1999).  
  .٢٩-١٩ الصفحات راجع املصدر السابق،  )١٠٨(



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/2 

77 

باالستخدامات احملددة للزئبق أو مصادر االنبعاثات اليت تنطبق عليها تدابري الرقابة، مبا يف ذلك األهداف واجلداول الزمنية 
و تدرجيي أو تراكمي، وميكن أن وهذا النهج األخري يتفق مع تطبيق تدابري الرقابة اليت تنص عليها املعاهدة على حن. للتنفيذ

يتفق بشكل جيد مع األهداف االستراتيجية اليت ميكن أن متثل حتديات خاصة على املستوى العاملي، مثل احلد من انبعاثات 
ويتطلب هذا النهج تضمني تدابري وآليات لترشيح استخدامات أو مصادر . الزئبق من حمطات الطاقة اليت تستخدم الفحم

بق، وتقييمها، وإضافتها إىل املرفقات، بل ومن املمكن أيضاً أن يتضمن تدابري عاجلة لتعديل أي من أهداف إضافية للزئ
  .احلد من االنبعاثات واجلداول الزمنية لتنفيذها

ومن األشكال األخرى لنهج تدابري الرقابة أنه ميكن أن يتضمن جداول زمنية خمتلفة لالمتثال من جانب البلدان   - ٢٤٧
  .ينص عليه بروتوكول مونتريال دة والبلدان النامية، على غرار مااملتق

لجنة التفاوض ميكن لوكبديل لذلك، . وميكن للمعاهدة اليت تعتمد على ج تدابري الرقابة أن تغطي الزئبق فقط  - ٢٤٨
عضوية أخرى،  ثات غري أن حتذو حذو اتفاقية استكهومل واتفاقية روتردام وأن تضع تدابري لترشيح ملواحلكومية الدولية

ويف هذه احلالة، ميكن أن يكون من . وتقييمها، وإضافتها بشرط أن يكون جملس اإلدارة قد فوضها باتباع هذا النهج
لجنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة املنبثقة عن املناسب أن تتضمن االتفاقية أحكاماً بشأن إنشاء جهاز فرعي، شبيه ب

. كنها إجراء عمليات التقييم والتحليل الالزمة وأن تتقدم بتوصيات إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقيةاتفاقية استكهومل، مي
وميكن أيضاً أن تتضمن االتفاقية مرفقات تتضمن قوائم باملواد اخلاضعة للتنظيم وحتدد االشتراطات اخلاصة باحلصول على 

 .، واالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةاملعلومات يف جماالت مثل معايري الفحص، ومالمح املخاطر

  التعامل مع األولويات العاملية اخلاصة بالزئبق  ٢-٢-٤-٣

كما هو احلال بالنسبة لوضع بروتوكول خاص بالزئبق ملحق باتفاقية استكهومل، ميكن تصميم اتفاقية قائمة   - ٢٤٩
 باستخدام جمموعة من التدابري اإللزامية أو ية برمتهااألولويات العاملبذاا بشأن الزئبق بالشكل الذي جيعلها تتعامل مع 

التدابري اليت قد تراها األطراف مناسبة، وجداول مرحلية للتنفيذ، بل وميكن أن تتضمن يف بعض ااالت إشارات فيما 
  .يتعلق بوضع املعايري وحتديد التدابري يف املستقبل

تفاقية جمموعة من األنشطة ملواجهة التحديات اليت ميثلها الزئبق واملفترض هو أن احلكومات تريد أن تتضمن اال  - ٢٥٠
، وأا تريد أن يأخذ تصميمها يف االعتبار مجيع األولويات )‘رابعا’  ٢٤/٣  من املقَرر ١٨ كما هو مقترح يف الفقرة(

ق يكون ملحقاً باتفاقية وكما هو احلال بالنسبة لوضع بروتوكول خاص بالزئب. العاملية اخلاصة بالزئبق وأن يستجيب هلا
 عمقاستكهومل، فإن القضية اليت تنطوي على أكرب قدر من التحدي فيما يتصل بنطاق االتفاقية قد تتمثل يف مدى 

  .االلتزامات اليت ستتضمنها االتفاقية ملواجهة هذه األولويات
املبينة يف اجلزء الرابع من هذا التحليل، وميكن استخدام جمموعة من تدابري الرقابة، مبا يف ذلك تدابري االستجابة   - ٢٥١

وعلى غرار اتفاقييت بازل . للمساعدة يف حتقيق خمتلف األهداف االستراتيجية املتصلة بكل أولوية من األولويات العاملية
ط ذلك من الشرو ، أو غري)مبا يف ذلك التجارة الدولية(واستكهومل، ميكن أن تتضمن بعض التدابري احلظر، أو التقييد 

امللزمة؛ وقد تكون بعض التدابري األخرى أكثر تقيداً باجلوانب التكنولوجية أو أا قد تستند إىل املعايري؛ بينما قد تقوم 
ففي بعض ااالت، مثل انبعاثات الزئبق من . بعض التدابري األخرى متروكة لتقدير الدول أو أن تكون أكثر طموحاً

، قد يكون من الالزم حتديد متطلبات معينة أو البدء يف تطبيقها على امتداد فترة حمطات توليد الطاقة باستخدام الفحم
واملعتاد هو أن االتفاق على عمق االلتزامات، مبا يف ذلك الفترة الزمنية اليت جيب أن تنفذ فيها، يعتمد على . زمنية طويلة
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 الناحية التقنية، وتوقعات احلكومات وتعهداا فيما عوامل مثل اإلرادة السياسية، والتصورات اخلاصة بإمكانية التنفيذ من
  .يتعلق بتوافر املوارد املالية واملساعدات الالزمة

وقد جتد احلكومات أن من احملبذ أن تتضمن االتفاقية أحكاماً شاملة بشأن نفايات الزئبق وروابط قوية باألنشطة   - ٢٥٢
 طريقة تعامل اتفاقية استكهومل مع نفايات امللوثات العضوية والعمليات املنصوص عليها يف اتفاقية بازل، على حنو

  )١٠٩(.الثابتة
  االعتبارات اخلاصة باملوارد  ٣-٢-٤-٣

وترى بعض احلكومات أن العيب الرئيسي يف اخليار اخلاص بإبرام اتفاقية قائمة بذاا بشأن الزئبق هو أا قد   - ٢٥٣
سي واإلجرائي احملددة يف خيار وضع بروتوكول ملحق باتفاقية تضحي بكثري من، أو جبميع أشكال التداخل املؤس

فبدون هذا التداخل، ستكون تكاليف الدعم اإلداري واملؤسسي التفاقية .  فيما سبق٣-١-٤-٣استكهومل يف القسم 
عتماد ما من هذه املشكلة باال وقد يكون من املمكن التخفيف إىل حد. خاصة بالزئبق أعلى مما هي يف حالة الربوتوكول

وبالتايل، قد يكون . على نتائج املناقشات اجلارية بشأن التآزر بني االتفاقيات القائمة يف جمموعة املواد الكيميائية والنفايات
من املفيد أن جتري املفاوضات اخلاصة بإبرام اتفاقية بشأن الزئبق، يف حالة إجراء مثل هذه املفاوضات، يف تنسيق وثيق مع 

  . بأشكال التآزر بني االتفاقياتاملناقشات اخلاصة
مؤمتر األطراف مبثابة وأي اتفاقية قائمة بذاا البد أن يكون هلا مؤمتر األطراف اخلاص ا، بدالً من أن يكون   - ٢٥٤

كما أا ستكون يف حاجة إىل . هو ممكن يف حالة اخليار اخلاص بالربوتوكول  متداخلني على حنو مااجتماع لألطراف
يوجد   وعلى الرغم من أنه ال. مع اتفاقية أخرى" أمانة مشتركة"مل يتم التوصل إىل ترتيبات بشأن  أمانة، ماوجود جهاز 

ما مينع وجود أشكال للتآزر مع اتفاقيات أخرى يف جماالت مثل اإلبالغ من جانب البلدان، وخطط التنفيذ الوطنية، 
  .ت أن من الصعب تنفيذ ذلك يف الواقع العمليوتبادل املعلومات، واملعلومات العامة، والبحوث، فقد يثب

. ومن االختالفات املهمة األخرى بني خيار االتفاقية القائمة بذاا وخيار الربوتوكول توافر آلية للتمويل  - ٢٥٥
تكون ممكنة من الناحية السياسية من وجهة نظر كثري من   كما أا لن – املرجح أال تنجح اتفاقية خاصة بالزئبق فمن

بدون قناة مكرسة لتزويد البلدان النامية باملساعدات املالية اليت قد تكون يف حاجة إليها من أجل تنفيذ  – بلدان الناميةال
، فسوف يتعني على مؤمتر مرفق البيئة العامليةوإذا افترضنا أن آلية التمويل سيقوم بإدارا . التزاماا مبوجب االتفاقية

أن مجعية مرفق البيئة العاملية   مرفق البيئة العاملية أن يتوصال إىل مذكرة تفاهم فيما بينهما، كمااالتفاقية وجملس  األطراف يف
سيتعني عليها أن تعتمد إدخال تعديل على صك مرفق البيئة العاملية يسمح ملرفق البيئة العاملية بإدارة آلية التمويل اخلاصة 

  .باالتفاقية اجلديدة
 الربوتوكول وخيار االتفاقية القائمة بذاا، وخصوصاً يف حالة االتفاقية القائمة بذاا، وبالنسبة لكل من خيار  - ٢٥٦

يكون من الالزم للمنادين بوضع صك ملزم قانوناً أن يوضحوا أم يدركون حاجة البلدان النامية املعنية للقدرات  قد
رام اتفاقية إضافية خاصة باملواد الكيميائية، ومستعدون التقنية واملوارد املالية فيما يتعلق بقدرا على التفاوض بشأن إب

  .لالستجابة هلا

                                                   
ولالطالع على مناقشة ملبادئ بازل التوجيهية اخلاصة بنفايات الزئبق، . جيم  واملرفق٦ ، املادةاستوكهلم اتفاقية راجع  )١٠٩(

  .، فيما سبق١-٢-٣ القسم" نفايات الزئبق مبوجب اتفاقية بازل،"راجع 
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  الشروط اإلجرائية  ٤-٢-٤-٣

وللشروع يف مفاوضات بشأن إبرام اتفاقية قائمة بذاا خاصة بالزئبق، يتعني على جملس إدارة برنامج األمم   - ٢٥٧
ذي التحضري النعقاد جلنة تفاوض حكومية دولية وعقد تلك املتحدة للبيئة أن يصدر مقَرراً يطلب فيه من املدير التنفي

وميكن أن حيدد هذا . اللجنة على أن تكون مكلفة بإعداد صك دويل ملزم ملواجهة التحديات العاملية اليت ميثلها الزئبق
 ج تدابري بروتوكول أو يعتمد على/إذا كان ينبغي أن يأخذ شكل إطار املقَرر نطاق الصك ومضمونه، مبا يف ذلك ما

وميكن للمقَرر أن حيدد التاريخ التقرييب الذي من املتوقع أن تبدأ فيه جلنة التفاوض احلكومية الدولية عملها واملوعد . الرقابة
يف حالة اتفاقية استكهومل، طُِلب من جلنة التفاوض (املتوقع النعقاد مؤمتر دبلوماسي إلقرار الصك بعد أن يكون قد اكتمل 

قبل اية "، كما طُِلب من املؤمتر الدبلوماسي أن يعقد املعاهدة ١٩٩٨الدولية أن تبدأ عملها يف أوائل احلكومية 
وميكن أن يتضمن املقَرر أيضاً تكليف برنامج األمم املتحدة للبيئة باختاذ خطوات للشروع يف اختاذ ) ١١٠().٢٠٠٠ سنة

الزئبق أثناء الفترة اليت جيري خالهلا وضع صك ملزم، إجراءات فورية بشأن الزئبق للمساعدة يف مواجهة مشكلة 
  .واالستعداد لتنفيذ الصك

وتعمل جلان التفاوض احلكومية الدولية واملؤمترات الدبلوماسية مبوجب النظام الداخلي اخلاص ا، وهو ينص يف   - ٢٥٨
اضرة واملصوتة، يف حالة استحالة التوصل إىل احلالعادة على اختاذ القرارات املضمونية بتوافق اآلراء أو بأغلبية ثلثي الدول 

. وبعد إقرار املؤمتر الدبلوماسي للمعاهدة، تدخل املعاهدة حيز النفاذ مبوجب الشروط اليت تتضمنها) ١١١(.توافق يف اآلراء
دت اتفاقية فقد اعتمِِ. وميكن أن ختتلف كثرياً الفترة الزمنية الالزمة للتفاوض يف مثل هذه الصكوك ودخوهلا حيز النفاذ

، ودخلت حيز النفاذ ١٩٩٠ شهراً من بدء املفاوضات يف سنة  ١٨األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بعد أقل من 
 الشروع يف حمادثات جديدة لتعزيز ١٩٩٥ وقرر مؤمتر األطراف األول يف االتفاقية يف سنة. بعد ذلك بأقل من سنتني

ومع ذلك، فنظراً لتعقد اآلليات اجلديدة . ١٩٩٧ ديسمرب/ل كيوتو يف كانون األولاالتفاقية، أدت إىل اعتماد بروتوكو
املنصوص عليها يف الربوتوكول، ونظراً للصعوبات السياسية يف التوصل إىل اتفاق بشأن كيفية تنفيذ هذه اآلليات، 

ايل بني انعقاد االجتماع األول وباملقارنة، يكون الوقت اإلمج. ٢٠٠٥  يدخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ إال يف سنة مل
  .للجنة التفاوض احلكومية الدولية للتحضري التفاقية استكهومل ودخوهلا حيز النفاذ أقل قليالً من ست سنوات

                                                   
ويف الواقع استكملت ). ١٩٩٩ (١٢-١١جيم، الفقرتان ١٩/٣نامج األمم املتحدة للبيئة، املقَرر  جملس إدارة برراجع  )١١٠(

، وعقد املؤمتر الدبلوماسي يف استوكهلم ٢٠٠٠ ديسمرب/جلنة التفاوض احلكومية الدولية مفاوضاا يف كانون األول
  .٢٠٠١ مايو/أيار يف
 جلنة يف، ٣٧ ، النظام الداخلي، املادةاستوكهلماتفاقية ية الدولية املعنية ب حلنة التفاوض احلكومراجع على سبيل املثال  )١١١(

 تقرير جلنة التفاوض احلكومية الدولية املكلفة بوضع صك ملزم قانوناً لتنفيذ إجراء دويل بشأن ملوثات عضوية ثابتة معينة،
النظام الداخلي الجتماعات جلنة "ملرفق األول، ، اUNEP/POPS/INC.1/7 التفاوض احلكومية الدولية عن أعمال دورا األوىل،

 على املؤمتر الدبلوماسي يف مؤمتر املندوبني مع التعديل حسب مقتضى احلالاملطبق ) (١٩٩٨" (التفاوض احلكومية الدولية
راجع ؛ )UNEP/POPS/CONF/4 (2001) الصك النهائي،املفوضني املعين باتفاقية استوكهلم اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة، 

 من سلسلة ٣٣١، بالرقم ١٩٦٩ مايو/أيار  ٢٢، ٢-٩ العامة لألمم املتحدة ، اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة اجلمعية أيضاً
وهي املادة اليت جاء فيها أن يكون إقرار نص معاهدة يف مؤمتر دويل بأغلبية ثلثي الدول  (١١٥٥ معاهدات األمم املتحدة رقم

  ).مل تقرر األغلبية تطبيق قاعدة خمتلفة صوتة مااحلاضرة وامل
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  تدابري واستراتيجيات االستجابة  - ٤

) ١١٢(.بعة اخلاصة بالزئبقحيدد القسم الرابع تدابري واستراتيجيات االستجابة املتاحة لتحقيق األولويات العاملية الس  - ٢٥٩

ويتضمن كل جدول هدفاً . )جدول لكل أولوية من هذه األولويات(واملعلومات املتصلة بذلك مقدمة يف سبعة جداول 
استراتيجياً أو أكثر مما يتصل بتحقيق األولوية موضوع احلديث، والعديد من تدابري االستجابة املمكنة اليت ميكن أن تسهم 

والغرض من هذه اجلداول هو تزويد الفريق العامل املخصص املفتوح . هذه األهداف االستراتيجيةيف حتقيق كل هدف من 
العضوية مبجموعة من اإلجراءات املفيدة اليت ميكن للجهات صاحبة املصلحة أن تأخذ ا للتصدي جلانب معني من 

لومات وهم يدرسون إمكانية وفعالية وقد يرغب أعضاء الفريق العامل يف النظر يف هذه املع. جوانب مشكلة الزئبق
  .الـنهج الطوعية واملُلزمة قانوناً اليت يناقشها اجلزء الثالث من هذا التحليل

 مرشد للحد من برنامج األمم املتحدة للبيئة،: واملصادر الرئيسية للمعلومات املعروضة يف اجلداول هي  - ٢٦٠
موجز للمعلومات اخلاصة باملعروض من ،  برنامج األمم املتحدة للبيئة؛)٢٠٠٦ (االستخدامات واالنبعاثات الرئيسية للزئبق

جمموعة أدوات لتحديد إطالقات الزئبق وحصرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، ؛ )٢٠٠٦ (الزئبق، وجتارته والطلب عليه
لة محاية البيئة بالواليات ؛ ووكا)٢٠٠٢ (التقرير العاملي لتقييم الزئبقبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ؛ )٢٠٠٥ (كمياً

  .EPA-452/R-97-003 (1997)تقرير بشأن دراسة عن الزئبق للعرض على الكوجنرس، املتحدة، 

                                                   
  .مبقدمة هذا التحليل ٢  السبعة مبينة يف الفقرةالعامليةاألولويات   )١١٢(
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  احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من مصادر بشرية  ١-٤

  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي
 من انبعاثات الزئبق احلد  - ١

 خدام الفحمنتيجة الست
  حتديد أهداف وجداول زمنية للحد من انبعاثات الزئبق  )أ(
حتسني كفاءة الطاقة يف املنتجات والعمليات من أجل تقليل الطلب على   )ب(

  الكهرباء واحلاجة إىل الفحم املستخدم يف توليد الطاقة
  حتسني كفاءة حتويل الطاقة من أجل احلد من احتراق الفحم  )ج(
للحد من ) مثل مصادر الطاقة املتجددة( مصادر أخرى للطاقة االنتقال إىل  )د(

  احتراق الفحم
مراعاة املعاجلة املسبقة للفحم قبل احتراقه للحد من الزئبق يف انبعاثات الغاز   )ه(

  املداخن من
  التوسع يف استخدام أنواع الفحم عالية اجلودة من أجل احلد من انبعاثات الزئبق  )و(
ل املمارسات املتاحة يف جمال أجهزة التحكم يف انبعاثات وضع معايري ألفض  )ز(

  الزئبق باستخالص جزيئات الزئبق من غاز املداخن
استخدام تقنيات التحكم يف تلوث اهلواء على امللوثات األخرى اليت تنطبق   )ح(

  عليها املعايري يف استخالص الزئبق من غاز املداخن
احلد من انبعاثات الزئبق   - ٢

الذهب تعدين من 
بواسطة احلرفيني وعلى 

 النطاق الصغري

الكف عن مزج اخلام بأكمله عن طريق إدخال طرق استخدام التركيز اخلايل   )أ(
  من الزئبق قبل عملية املزج، وتوعية املشتغلني بعمليات التعدين ا

احلد من فقدان الزئبق أثناء مزج املركزات وعند تكثيف الذهب من املزيج   )ب(
يات أفضل الستخالص الزئبق وإعادة استخدامه، مبا يف ذلك بإدخال عمل

  املكلفة استخدام الطرق البسيطة غري
دعم مراكز املزج اململوكة للبلديات أو للقطاع اخلاص اليت يستطيع فيها   )ج(

املشتغلون بتعدين الذهب نقل خام الذهب إليها ملزج الزئبق يف إطار حيز مغلق 
  للرقابة املناسبةبواسطة الفنيني وإخضاع ذلك 

يستخدم فيها الزئبق حيثما يكون ذلك ممكناً،   إدخال أساليب التعدين اليت ال  )د(
  وخصوصاً يف احلاالت اليت ميكن فيها أن يعوق مركز اخلام استخدام الزئبق

تدريب املشتغلني بالتعدين وأصحاب حمالت الذهب والقائمني على تشغيل   )ه(
غهم باألخطار احمليطة باستخدام الزئبق والبدائل املناجم، وإزكاء وعيهم، وإبال

  تقوم على استخدام الزئبق املتاحة اليت ال
إدخال برامج التسهيالت االئتمانية الصغرية لتمكني فقراء املشتغلني بتعدين   )ز(

  الذهب من شراء تكنولوجيات أنظف مما يستخدمونه
تعدين الذهب بواسطة لإزكاء الوعي بني مستهلكي الذهب باملخاطر البيئية   )ح(

  احلرفيني وعلى النطاق الصغري
على أساس املعايري اِحلرفية املشروعة التوسع يف تسويق الذهب املنتج   )ط(
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، ووضع طرق لتحديد مدى استدامة الذهب املنتج واملمارسات البيئية السليمة
  من املناجم

 من انبعاثات الزئبق  احلد– ٣
من عمليات التصنيع، 

استخدامه يف ذلك   مبا
كعامل حمفز، وإنتاج 

املنتجات الثانوية، 
وتلوث املواد املستخدمة 

يف إنتاجه، واإلنتاج 
  احلراري

التخلص تدرجيياً من العمليات الصناعية القائمة على استخدام الزئبق كعامل   )أ(
 vinyl(إنتاج الكلور والقلويات وإنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمر (مساعد 

chloride monomer((  
  استخدام احلجر اجلريي والفحم الذي حيتوي على نسبة منخفضة من الزئبق  )ب(
استخدام بدائل الفحم اليت حتتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل الغاز   )ج(

  الطبيعي وفحم الكوك، يف توليد الطاقة أثناء عمليات اإلنتاج
   للرصداشتراط وضع تدابري الكتشاف التسرب واستخدام معدات  )د(
استخدام تقنيات وأجهزة الرقابة القائمة مثل تربيد جمرى الغاز، ومواد امتصاص   )ھ(

الكربون املنشط، وأجهزة غسيل الغاز، وموانع انبعاث الرذاذ الدقيق للحد من 
  انبعاث الزئبق إىل اهلواء أثناء عمليات التصنيع

املنشط وبتطبيق الضوابط مطالبة املرافق مبعاجلة غاز املداخن مبرشحات الكربون   )و(
  املرعية يف أفضل التقنيات املتاحة

استخالص الزئبق املوجود يف املرشحات واملياه العادمة من املواد احملفزة   )ز(
املستخدمة يف العمليات ومن الرواسب املتبقية؛ ونقلها إىل أماكن التخزين 

  النهائي املناسبة
استخدام عمليات الفصل إلزالة الزئبق اشتراط تطبيق الضوابط اخلاصة بالزئبق و  )ح(

  الذي يكون يف صورة خبار أثناء الترقيد والتحميص
  إزالة الزئبق من اخلامات عن طريق الغسل قبل ترقيدها  )ط(
اختيار أنواع الوقود املأخوذة من الكتلة احليوية اليت حتتوي على أقل قدر   )ي(

  الزئبق من
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   النفايات احملتوية على الزئبق ومركبات الزئبقإجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة  ٢-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي

احلد من توليد النفايات   - ١
  احملتوية على زئبق

إحالل منتجات وعمليات بديلة للمنتجات واملعدات اليت تستخدم الزئبق   )أ(
  حتتوي عليه  أو

 املنتجات ومن احلمأة، مثل تشجيع على استخالص الزئبق من نفاياتال  )ب(
املكلفة والتقطري مث نقله إىل أماكن التخزين  استخدام الطرق البسيطة غري

  املناسبة  النهائي
استخدام النفايات اليت يكون حمتوى الزئبق فيها منخفضاً نسبياً وثابتاً يف تغذية   )ج(

  .العمليات األخرى، مثل الرماد املتطاير من إنتاج األمسنت
سبائك خالية من الزئبق يف حشو األسنان، مثل املواد التركيبية، دام استخ  )د(

  .الغاليوم، أو سبائك الفضة الباردة  أو
  

تشجيع مجع النفايات   - ٢
احملتوية على زئبق كل 

 على حدة ومعاجلتها

وضع اشتراطات لعنونة مجيع املنتجات احملتوية على زئبق لتنبيه املستهلكني إىل   )أ(
  زئبقحمتواها من ال

حظر التخلص من املنتجات احملتوية على زئبق جماري النفايات السائلة العمومية،   )ب(
عن طريق وصف الزئبق والنفايات واملركبات واملنتجات على احملتوية زئبق بأا 

  نفايات خطرة
تركيب مرشحات وشراك وأجهزة إلزالة الزئبق يف بالوعات ومصارف املياه   )ج(

  ع دخول الزئبق يف خطوط املياه العادمة والصرف الصحيبعيادات األسنان ملن
زيادة معرفة الباعة باملنتجات والنفايات احملتوية على زئبق والطرق املناسبة   )د(

  للتخلص منها
مطالبة باعة املنتجات احملتوية على زئبق باسترداد هذه املنتجات بعد انتهاء   )ه(

  ا بالشكل املناسبعمرها املفيد والتخلص منها أو إعادة تدويره
وضع برامج إلنشاء مراكز جلمع املنتجات احملتوية على زئبق يكون من السهل   )و(

  على املستهلكني واملراكز الطبية الوصول إليها
وضع مبادئ توجيهية مؤقتة لتخزين الزئبق يف مراكز مجع املنتجات احملتوية على   )ز(

  ويرهازئبق ونقلها إىل مرافق التخلص منها أو إعادة تد
اشتراط التخلص من الزئبق الذي يتجمع يف عيادات األسنان يف املرافق النهائية   )ح(

  لتخزين الزئبق
وضع معايري وحدود قصوى لتعريف أو وصف النفايات احملتوية على زئبق   )ط(

نفايات خطرة، ووضع مبادئ توجيهية إلدارة النفايات اخلطرة للتعامل  بأا
  النفايات  هذه مع
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حلد من انبعاثات الزئبق ا  - ٣
يف اهلواء من مراكز 
إحراق النفايات الطبية، 

 واحلد والبلدية اخلطرة
من تسرب الزئبق أو 

مواقع دفن  من هانبعاث
 النفايات

  إزالة الزئبق متاماً بقدر اإلمكان من جماري النفايات السائلة  )أ(
  دفنهاتصنيف النفايات للحد مما حتتويه من الزئبق قبل حرقها أو   )ب(
فرض رسوم للتخلص من املنتجات احملتوية على زئبق وإنتاجها للتشجيع على   )ج(

  احلد من استخدامه
  منع إحراق النفايات اليت توجد ا تركيزات عالية من الزئبق  )د(
تنفيذ ضوابط ألفضل املمارسات املتاحة اخلاصة بالزئبق واستخدام أجهزة   )ه(

  ن حمتوى الزئبق يف غاز املداخن واالنبعاثاتالتحكم يف تلوث اهلواء يف احلد م
وضع مبادئ توجيهية إلدارة الزئبق، مبا يف ذلك مجع السوائل الناجتة عن غسل   )و(

الزئبق وتكنولوجيات معاملتها، لتطبيقها على عمليات ختزين النهائي للزئبق 
  والتخلص من النفايات احملتوية على زئبق يف مواقع دفن النفايات اخلطرة

السوائل الناجتة عن غسل الزئبق من مواقع دفن النفايات العمومية رصد ومجع   )ز(
  وإدخال عمليات تنظيف املياه العادمة إلزالة الزئبق

التخلص من الزئبق والنفايات احملتوية على زئبق يف مرافق التخزين النهائي للزئبق   )ح(
  بالطرق السليمة بيئياً

اكن العمل يف مواقع الدفن بالتربة للحيلولة سرعة تغطية أو إحكام إغالق أم  )ط(
  دون تبخر الزئبق وتسربه مباشرة إىل الغالف اجلوي

  التفتيش بانتظام على مواقع الدفن وتدريب العاملني ا  )ي(
فرض ضوابط على سوء إدارة مواقع الدفن بوضع قواعد شاملة لتحديد   )ك(

  املسؤولية والتعويضات
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  ملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجيةاحلد من الطلب العا  ٣-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي

احلد من استخدام الزئبق   - ١
يف تعدين الذهب 

بواسطة احلرفيني وعلى 
  النطاق الصغري

الكف عن مزج اخلام بأكمله عن طريق إدخال طرق استخدام التركيز اخلايل   )أ(
  ن الزئبق قبل عملية املزج، وتوعية املشتغلني بعمليات التعدين ام

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

  املكلفة استخدام الطرق البسيطة غري
يستخدم فيها الزئبق حيثما يكون ذلك ممكناً،   اليت الإدخال أساليب التعدين   )ج(

 وخصوصاً يف احلاالت اليت ميكن فيها أن يعوق مركَّز اخلام استخدام الزئبق
تدريب املشتغلني بالتعدين وأصحاب حمالت الذهب والقائمني على تشغيل   )د(

لبدائل املناجم، وإزكاء وعيهم، وإبالغهم باألخطار احمليطة باستخدام الزئبق وا
  تقوم على استخدام الزئبق املتاحة اليت ال

إدخال برامج التسهيالت االئتمانية الصغرية لتمكني فقراء املشتغلني بتعدين   )ه(
  الذهب من شراء تكنولوجيات أنظف مما يستخدمونه

تعدين الذهب بواسطة إزكاء الوعي بني مستهلكي الذهب باملخاطر البيئية ل  )و(
  ق الصغرياحلرفيني وعلى النطا

على أساس املعايري اِحلرفية املشروعة التوسع يف تسويق الذهب املنتج   )ز(
، ووضع طرق لتحديد مدى استدامة الذهب املنتج واملمارسات البيئية السليمة

  من املناجم
  

احلد من استهالك الزئبق   - ٢
يف كلوريد الفينيل 

 vinyl(املتبلمر  غري

chloride monomer(  
 

 acetylene( من العملية احلفازة اليت تستخدم كلوريد االسيتيلني الزئبقي االنتقال  )أ(

mercuric chloride ( إىل الكلورة باألوكسجني، اخلايل من الزئبق يف تصنيع
  االثيلني، وهي متاحة وممكنة من الناحيتني التقنية واالقتصادية

عمليات ئية أو الاشتراط التحول من عملية خاليا الزئبق إىل العمليات الغشا  )ب(
، )membrane or non-asbestos diaphragm (اخلالية من غشاء األسبست

  عمليات اقتصادية وممكنة من الناحية التقنية وهي
  

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

  مواد التعبئة

  يصةحظر أو تقييد استخدام الزئبق يف املنتجات اليت توجد هلا بدائل رخ  )أ(
تقييد أو حظر استخدام مبيدات اآلفات احملتوية على زئبق؛ وتشجيع البدائل   )ب(

 الكيميائية مثل اإلدارة املتكاملة لآلفات غري
  تقييد استخدام الزئبق يف املنتجات الصيدالنية  )ج(
منع أو تقييد التجارة املستمرة يف املنتجات احملتوية على زئبق اليت توجد هلا   )د(

  صةبدائل رخي
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توجد هلا بدائل   اشتراط أن يكون حمتوى الزئبق منخفضاً يف املنتجات اليت ال  )ه(
  خالية من الزئبق يف الوقت احلاضر

  فرض ضرائب على املنتجات احملتوية على زئبق للتقليل من استخدامه  )و(
وضع شروط خاصة بالتخلص من منتجات الزئبق ومجعها للتقليل من   )ز(

  استخدامها
  بحوث اخلاصة باستنباط البدائل اخلالية من الزئبقدعم ال  )ح(
تشجيع محالت التوعية، مبا يف ذلك شروط التسجيل والعنونة، لتعريف   )ط(

  املستهلكني باملنتجات احملتوية على زئبق ومبخاطرها الصحية والبيئية
  

احلد من استخدام الزئبق   - ٤
يف املمارسات املتصلة 

 بطب األسنان

  لني بطب األسنان باملخاطر الصحية النامجة عن الزئبقتوعية املشتغ  )أ(
  مزيج الزئبق فيما يتصل باألطفال والنساء احلواملتقييد استخدام   )ب(
  احملتوية على زئبق مطالبة املشتغلني بطب األسنان باستخدام البدائل غري  )ج(
ن سهولة تدريب املشتغلني بطب األسنان على استخدام املواد البديلة ومتكينهم م  )د(

  احلصول عليها
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  احلد من املعروض من الزئبق عاملياً  ٤-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي

احلد من املعروض من   - ١
الزئبق اخلام من عمليات 
  التعدين واالستخالص

وضع ترتيب ألمهية مصادر الزئبق، حبيث ميكن تلبية الطلب من خمزونات الزئبق   )ا(
  الً من اللجوء إىل التعدين األويلالقائمة بد

 تقييد تعدين الزئبق اخلام ووقفه بالتدريج  )ب(
تقييد بيع منتجات الزئبق كمنتج ثانوي من عمليات تعدين اخلامات املعدنية   )ج(

األخرى ووقفه بالتدريج، واشتراط أن تقوم شركات التعدين بتخزين منتجات 
  ة من الناحية البيئيةالزئبق الثانوية يف مرافق التخزين السليم

السماح لشركات تعدين الزئبق أثناء فترة الوقف التدرجيي لعمليات التعدين   )د(
مثل مرافق صناعة الكلور والقلويات (بشراء وبيع الزئبق من املخزونات القائمة 

  أو املخزونات االستراتيجية بدالً من تعدين الزئبق اخلام
  

احلد من املعروض من   - ٢
اخلاليا العاملة الزئبق من 

بالكلور والقلويات ومن 
املنتجات والعمليات 

 األخرى

إعادة تدوير خاليا الزئبق الناجتة من املصانع اليت توقفت عن العمل لتلبية الطلب   )أ(
احلايل على الزئبق يف األسواق، بدالً من تلبية هذا الطلب من خالل التعدين 

  األويل
 خدام الزئبق بالتدريج يف املنتجات والعملياتتشجيع املواد البديلة ووقف است  )ب(
  تقييد بيع الزئبق املعاد تدويره ووقف بيعه بالتدريج  )ج(
اشتراط وجود مواقع سليمة بيئياً للتخلص النهائي من الزئبق املعاد تدويره   )د(

  وختزينه الستبعاد الزئبق املتبقي من املعروض عاملياً
املعروض من احلد من   - ٣

 املخزوناتالزئبق من 
استخدام املخزونات الوطنية واالستراتيجية يف تلبية الطلب بدالً من تلبية الطلب   )أ(

  من خالل تعدين الزئبق اخلام
  اشتراط تسجيل مجيع خمزونات الزئبق القائمة لتتبع بيع الزئبق واحلد منه  )ب(
  ئياًالتخلص ائياً من املخزونات يف مرافق التخزين النهائي السليمة بي  )ج(

  
احلد من التجارة العاملية   - ٤

 يف الزئبق
  وقف التجارة الدولية تدرجيياً يف عنصر الزئبق توطئة حلظرها  )أ(
تشجيع أشكال القيود واحلظر الوطنية والدولية على التجارة يف املنتجات احملتوية   )ب(

  على زئبق، مبا يف ذلك تطبيق تدابري املوافقة املسبقة عن ِعلْم
  سترياد وتصدير مركبات الزئبق، مبا يف ذلك كربيتيد الزئبق اخلام حظر ا  )ج(
  حظر استرياد وتصدير النفايات اليت حتتوي على نسب عالية من الزئبق  )د(
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  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق  ٥-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي

احلد من اإلطالقات من   - ١
ن ومن الزئبق املخزو
  نفايات الزئبق

وضع مبادئ توجيهية وقواعد تتضمن أفضل املمارسات فيما يتعلق بالتخزين   )أ(
للزئبق، مبا يف ذلك وضعه يف كبسوالت وختزينها يف ) طويل األجل(النهائي 

مرافق للتخزين عميقة يف باطن األرض، حبيث تكون منيعة على التسرب 
  لوجيةتتأثر بالزالزل واالضطرابات اجليو الو

اشتراط التخلص من مجيع النفايات واملركبات احملتوية على زئبق يف مرافق   )ب(
  التخزين النهائي

تثبيت نفايات ومركبات الزئبق يف حالة تكون عمليات التفاعل فيها منخفضة   )ج(
  قبل ختزينه

وضع اشتراطات لرصد مرافق ختزين الزئبق بعد إغالقها، والتفتيش عليها،   )د(
حتديد املسؤولية والتعويضات للتشجيع على املعاملة السليمة للزئبق وعالجها و

  والنفايات احملتوية على زئبق يف حالة حدوث تلوث من مرافق ختزين الزئبق
  

إدارة خمزونات الزئبق   - ٢
القائمة والنفايات احملتوية 
على زئبق للحيلولة دون 

  تلوث البيئة

القائمة موضوعة من عبوات شديدة التأكد من أن مجيع خمزونات الزئبق   )أ(
، وأن تكون هذه )مثل احلاويات أو القوارير(اإلحكام ملنع تسرب الزئبق 

مبواد واقية من الصدمات، وخمزونة فوق أطباق جتميع تستقبل العبوات معزولة 
  أي رشح حمتمل من العبوات

للهواء تعبئة قوارير وحاويات الزئبق الصغرية يف براميل حمكمة غري منفذة   )ب(
  فوق أطباق جتميع تستقبل أي رشح حمتمل من العبواتوختزينها 

  عنونة مجيع حاويات التخزين بوضوح  )ج(
تقييد الدخول إىل مرافق التخزين املؤقت وتدريب العاملني على التدابري السليمة   )د(

  للتعامل معها
  ف عليهااشتراط قيام احلكومة بالتفتيش الدوري على مرافق التخزين واإلشرا  )ه(
) مثل مبيدات اآلفات(اشتراط ختزين مجيع املنتجات املهجورة احملتوية على زئبق   )و(

يف ظروف سليمة بيئياً أو معاملتها يف مرافق إعادة التدوير بالشكل الذي يضمن 
  التخزين النهائي للزئبق املعاد تدويره
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  لصحة العامة والبيئيةالتصدي لعالج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على ا  ٦-٤
  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي

منع التلوث بالزئبق بفعل   - ١
  االنتشار

حصر، وحتديد واختبار مجيع املواقع اليت من احملتمل أن تكون ملوثة بالزئبق   )أ(
لتحديد مستويات التلوث واملناطق اليت تعد حالتها حرجة وتتطلب إعطائها 

 العالجاألولوية يف 
  فرض حجر على مصادر التلوث واملناطق امللوثة ملنع زيادة التلوث  )ب(
تركيب حواجز، أو أغطية، أو أحواض للتجميع، أو غري ذلك من   )ج(

مثل التربة، (التكنولوجيات للحد من انتشار التلوث بالزئبق يف األوساط املصابة 
  )واحلمأة واملياه

مراقبة املواقع امللوثة   - ٢
  اوعالجه

إصدار وتطبيق تشريعات تنص على عالج البيئة بعد التلوث بالزئبق، وتؤكد   )أ(
 كانت عليه قبل التلوث على إعادة الظروف البيئية إىل ما

وضع خطط ملواجهة الطوارئ للتقليل من التلوث الناجم عن انسكاب الزئبق   )ب(
  تسربه  أو

املواقع اليت تجرى عليها وضع بروتوكوالت لتحديد املواقع امللوثة، واختيار   )ج(
  اختبارات لتحديد مستوى التلوث بالزئبق

وضع معايري ألفضل املمارسات البيئة واحلدود الدنيا إلزالة الزئبق أثناء عالج   )د(
  املواقع امللوثة

وضع مبادئ توجيهية الختيار تكنولوجيات العالج القائمة على أفضل   )ه(
   البيئية طبقاً للمعايري اخلاصة باملواقعاملمارسات املتاحة أو أفضل املمارسات

وضع آليات لتحديد املسؤولية والتعويضات تشمل التأثري البيئي للتلوث   )و(
  وتكاليف إدارة املواقع امللوثة يف املستقبل

  اشتراط وضع قوائم جبميع املواقع امللوثة بالزئبق أو بنفاياته اخلطرة  )ز(
قائمة بالعالج خلطط العالج على احلكومة اشتراط عرض اجلهة املسؤولة أو ال  )ح(

  للموافقة عليها قبل العالج
اشتراط االمتثال املبكر للقواعد املعيارية يف العالج لضمان سرعة تطبيق احلجر   )ط(

  وإزالة التلوث
تشجيع العالج الطوعي، مع التفتيش الدوري على اجلهود الطوعية   )ي(

  احلكومية لعالج املواقع امللوثة وغري
تفضيل خطط العالج يف املواقع ذاا وليس خارجها عندما يكون ذلك ممكناً   )ك(

  للتقليل من فرض انتشار التلوث
إزالة الوسائط امللوثة من املنطقة ونقلها إىل مرفق مؤهل للقيام بالعالج يف حالة   )ل(

  إذا كانت املعاملة يف املوقع ذاته غري ممكنة  ما
مثل املضخات (دام أفضل املمارسات املتاحة عالج املنطقة امللوثة باستخ  )م(

  )وتكنولوجيات عالج املياه اجلوفية يف ااري املائية
  تثبيت الوسط امللوث وعالجه بطرق العالج احليوية أو النباتية  )ن(
  تبخري، أو غسل أو غمر التربة أو احلمأة امللوثة باملاء إلزالة الزئبق  )س(
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مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار املعرفة يف جماالت زيادة   ٧-٤
  االقتصادية االجتماعية

  تدابري االستجابة املتاحة  اهلدف االستراتيجي
زيادة معرفة الدول   - ١

وقدراا فيما يتصل 
  بالزئبق

در خمزونات الزئبق ومصاإنشاء سجالت للزئبق وإجراء عمليات جرد جلميع   )أ(
 اإلنتاج

  حتسني الفهم العاملي ملصادر انبعاثات الزئبق، والكوارث املترتبة عليه، ونقله  )ب(
دعم برامج البحوث والتنمية لتحسني وسائل التحكم يف االنبعاثات،   )ج(

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

عم الربامج التجريبية يف البلدان النامية لدراسة انبعاثات الزئبق، واستخداماته، د  )د(
  والتلوث الناجم عنه

دعم تكاليف البحوث االجتماعية واالقتصادية اخلاصة مبواصلة استخدام الزئبق،   )ه(
  مبا يف ذلك حتليل تكاليف التأثري البيئي والعالج

ة للتعامل مع عالج املواقع امللوثة وضع مبادئ توجيهية وتشريعات منوذجي  )و(
  بالزئبق، ومنع التلوث، وتوزيعها على احلكومات احمللية، واإلقليمية، والوطنية

تنظيم حلقات عمل على املستوى اإلقليمي وتقدمي عروض فيما يتعلق   )ز(
  بالتهديدات اليت ميثلها االستمرار يف استخدام الزئبق وإطالقاته يف البيئة

  ول بالتقارير اخلاصة بالزئبق وباقتراحات بشأن البدائل اخلالية من الزئبقتزويد الد  )ح(
تشجيع تبادل املعلومات بشأن أفضل التقنيات والتدابري املتاحة للحد من انبعاثات   )ط(

  الزئبق من مصادره الثابتة
وضع استراتيجيات لتحسني سبل االتصال للوصول إىل السكان املعرضني   )ي(

  لك الفئات احلساسة من السكانللخطر، مبا يف ذ
مثل مراكز التوزيع أو قواعد (تيسر النفاذ الدويل إىل البيانات البيئية القائمة   )ك(

وحتسني قدرة ) البيانات اليت ميكن الدخول إليها عن طريق شبكة اإلنترنت
مستخدمي البيانات البيئية على العثور على البيانات اليت حيتاجوا من خالل 

  لة من السهل احلصول عليها ومن خالل التدريبأدوات شام
دعم قدرات البلدان النامية فيما يتعلق باحلصول على املعلومات عن املواد   )ل(

الكيميائية والزئبق عن طريق شبكة اإلنترنت، وإنشاء مواقع وطنية على الشبكة 
  ودعم الشبكات

  
زيادة املعرفة والقدرات   - ٢

بني مستخدمي 
 ومستهلكي الزئبق

 األفراد من

زيادة متويل املنظمات واهليئات اليت تقوم بتنفيذ برامج للتوعية والبحوث بشأن   )أ(
  بدائل الزئبق السليمة بيئياً بدالً من املنتجات والعمليات احملتوية على الزئبق

دعم الربامج التجريبية يف البلدان النامية لدراسة انبعاثات الزئبق واحلد منها   )ب(
   الزئبق، واحلد من التلوثاستخدام ومن
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دعم تكنولوجيات واستراتيجيات التنمية والتوزيع لرصد التلوث بالزئبق   )ج(
  وإبالغ السكان املعرضني لتأثري التلوث) األمساك يف(

تنظيم حلقات عمل، وبرامج للتوعية، ومراكز للتوزيع إلبالغ اجلمهور العام   )د(
  بطرق التعرض للزئبق والتلوث

قات عمل تدريبية وبرامج للتوعية إلبالغ اتمعات احمللية مبخاطر تنظيم حل  )ه(
استخدام الزئبق وتوافر البدائل اخلالية من الزئبق الستخدامها يف العمليات اليت 

تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق تقوم على استخدام الزئبق مثل 
  الصغري

يستخدم  كنولوجيات والعمليات اليت الإزكاء الوعي العام وتشجيع املنتجات والت  )ز(
  فيها الزئبق، واستخدام البدائل الصديقة للبيئة

زيادة املشاركة احمللية واإلقليمية يف حلقات العمل اخلاصة بتبادل املعلومات   )ح(
وبرامج تدريب األشخاص الذي يتعاملون مع الزئبق أو منتجات الزئبق 

  العمليات اليت يدخل فيها الزئبق  أو
  الشروع يف برامج لتشجيع املشاركة احمللية يف رصد البيئة  )ط(
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