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  لزئبقبا املعيناملفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  االجتماع األول

 ٢٠٠٧ نوفمرب/تشرين الثاين ١٦ – ١٢، بانكوك
  * األعمال املؤقت من جدول٥البند 

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

  تقرير عن األنشطة اجلارية

  التعاون مع أمانة اتفاقية بازل  -أوالً 
ة لربنامج األمم التابع شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصادبتلقى فرع املواد الكيميائية   - ١
عدد من البلدان من مراسالت ، )ربنامج األمم املتحدة للبيئةبلكيميائية  املواد اوحدة (تحدة للبيئةامل

وعلى ضوء تلك  .النامية أكدت فيها وجود حاجة إىل توجيهات حمددة بشأن مناولة نفايات الزئبق
سألة مع أمانة اتفاقية بازل ربنامج األمم املتحدة للبيئة تلك املب املواد الكيميائية وحدةاملراسالت، أثارت 

 إىل إعالميةبشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود مث قدمت بعد ذلك وثيقة 
تلك الوثيقة احلاجة إىل توجيهات قد أبرزت و. مؤمتر األطراف يف تلك االتفاقية يف اجتماعه الثامن

  .ية على الزئبقناولة النفايات احملتومل للطريقة السليمةواضحة 
اليت  ااالت مناتفاقية بازل على إدراج الزئبق بوصفه يف  اتفق مؤمتر األطراف ،ونتيجة لذلك  - ٢

توجيهية ملناولة النفايات احملتوية على الزئبق وعلى مبادئ  وضع يف إطار االتفاقية، وعلي حتظى باألولوية
  .تلك املبادئ التوجيهيةل يةجتريبإجراء اختبارات 

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



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/4 

2 

ربنامج األمم املتحدة للبيئة تعمل مع أمانة اتفاقية بازل من أجل بية  املواد الكيميائوحدةظلت   - ٣
وسيعرض مشروع أويل لتلك املبادئ التوجيهية على الفريق العامل . تيسري وضع املبادئ التوجيهية

سبتمرب / أيلول٧ – ٣التفاقية بازل يف اجتماعه السادس الذي سيعقد يف الفترة من املفتوح العضوية 
  .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/3وستعرض تفاصيل أخرى عن ذلك يف الوثيقة . ٢٠٠٧

اموعات ، وخصوصاً للمخاطرالسكان املعرضني باملخاطر واالتصاالت بشأن تعزيز التوعية   -ثانياً 
  السكانية احلساسة

 خامساً، وعلى وجه التحديد ٢٢/٤طلب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف املقرر   - ٤
 برنامج األمم املتحدة للبيئة مساعدة مجيع البلدان، إىلمن مرفق ذلك املقرر، ) ب (١يف الفقرة 

وخصوصاً البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، يف مجلة أشياء من بينها تعزيز 
اموعات السكانية املعرضة ب تاملخاطر اليت يشكلها الزئبق، وخصوصاً االتصاال ت بشأناالتصاال
 وحدة، أعدت مساًخا ٢٢/٤ويف إطار تنفيذها للمقرر . احلساسة اموعات السكانية وخباصةللخطر 

املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتشاور مع منظمة الصحة العاملية، مشروع مبادئ 
  .توجيهية للمساعدة يف حتديد اموعات السكانية املعرضة للخطر اليت عناها ذلك املقرر

حتديد اموعات السكانية املعرضة للخطر  "املعنونوضع مشروع املبادئ التوجيهية ومت   - ٥
نترنت ، على موقع برنامج الزئبق التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة على اإل"بسبب التعرض إىل الزئبق

 .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/4 ويتاح للفريق العامل بوصفه الوثيقة (www.chem.unep.ch/mercury)وهو 
 املواد وحدةوتدعى احلكومات وأصحاب املصلحة الراغبني إىل تقدمي تعليقام على الوثيقة إىل 

 كانون ٣١جاوز ذلك  األمم املتحدة للبيئة يف أقرب وقت ممكن على أالّ يتبربنامجالكيميائية 
  .ديسمرب/األول

 املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً مواد للتوعية، مشلت وحدةووضعت   - ٦
ويتاح مشروع . الصناعة واتمع احملليدوائر مشروع وثيقة إلذكاء الوعي لتستخدمه احلكومات و

 ويطلب من احلكومات .UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/INF/5 الفريق العامل يف صورة الوثيقة الوثيقة إىل
ربنامج األمم ب املواد الكيميائية وحدة الوثيقة إىل لىتقدمي تعليقام عوأصحاب املصلحة الراغبني 

وباإلضافة إىل  .ديسمرب/ كانون األول٣١املتحدة للبيئة يف أقرب وقت ممكن على أن ال يتجاوز ذلك 
وعي  إلذكاء المين على استخدام املواد يف براجمهآلخر تشجع احلكومات وأصحاب املصلحة ا،ذلك

 . املواد الكيميائية بربنامج األمم املتحدة للبيئةوحدة  إىلمجتار عن بشأن الزئبق وتقدمي تعليقات

 ــــــــــــ
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