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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

  االجتماع الثاين
 ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول ١٠ - ٦، نريويب، كينيا

  * جدول األعمال املؤقت من٣البند 
استعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية 

 والصكوك القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

تقرير عن تنظيم تدابري االستجابة يف ااميع اليت وضعت يف االجتماع األول للفريق 
  العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق، وشرحها

  األمانةمذكرة من 
 املخصص املعين تقرير االجتماع األول للفريق العامل املفتوح العضويةليتضمن املرفق األول   -١

 من دراسة اخليارات ٧-٤ إىل ١-٤اجلداول املنقحة ) UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6الوثيقة  (بالزئبق
 األمانة القيام منير، طُلب ذلك التقر وكما جاء يف املرفق الثاين ل.اخلاصة بالرقابة العاملية على الزئبق

بعدد من املهام من بينها األعمال التالية يف فترة ما بني الدورتني يف سبيل التحضري لالجتماع الثاين يف 
  :تقرير االجتماعلما يتعلق بتدابري االستجابة املشار إليها يف املرفق األول 

ا داخل كل يف ما يتعلق بتحليل وجتميع تدابري االستجابة، وتنظيمه  )د"(
  :هدف من األهداف االستراتيجية وفقاً للمجاميع التالية

  ؛قوائم احلصر وزيادة املعرفة  -١

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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  األهداف واجلداول الزمنية؛  -٢
أفضل املمارسات البيئية /أفضل التقنيات املتاحة  -٣

  قيود املنتجات؛/ومعايري
  االعتبارات املالية وبناء القدرات؛  -٤
  نقل التكنولوجيا؛  -٥

شرح تدابري االستجابة لتوضيح التدابري اليت ميكن، من حيث املبدأ، تنفيذها ف تووس
 وتلك اليت ميكن أن تستفيد من إطار دويل منسق، سواء كان *على املستوى الوطين

  .ذلك من خالل ترتيبات طوعية أو صكوك ملزِمة قانوناً
  ".ستجابةميكن أن يراعي هذا التوضيح قدرة البلدان على تنفيذ تدابري اال  *

وقد تشاورت . ه، أعال١ وال يتضمن التقرير أي تعريف للمجاميع اخلمسة املبينة يف الفقرة  -٢
 النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وأمانات اتفاقيات بازل، األمانة مع أمانة

واستناداً إىل . ت وتنفذيها وضع هذه االتفاقامن خالل، وروتردام لتقدير اخلربات املستفادة استكهوملو
التعليقات اليت تلقتها األمانة، وضعت األمانة وطبقت املعايري التالية من أجل تنظيم تدابري االستجابة يف 

  :٧-٤ إىل ١-٤جماميع داخل كل هدف استراتيجي يف اجلداول 
م  املعرفة إىل وضع، واستخداوزيادةقوائم احلصر تشري تدابري االستجابة اخلاصة ب  )أ(

وتوزيع قوائم احلصر، واملعارف األساسية، واملعلومات العامة؛ وأنشطة إزكاء الوعي العام؛ وأنشطة 
  التوزيع العام للمعلومات التقنية؛

تشري تدابري االستجابة اخلاصة باألهداف واجلداول الزمنية إىل وضع أهداف   )ب(
ات أو عمليات أو أنشطة بشرية وجداول زمنية للحد من استخدامات الزئبق أو إطالقاته من منتج

تتضمن هذه اموعة تدابري االستجابة اليت تشري إىل وضع حدود النبعاث الزئبق أو  وال. معينة، ومنعها
وقد رئي أن هذه التدابري تندرج . املواد احملتوية على زئبق من مصادر أو أوساط أو منتجات معينة

أفضل املمارسات البيئية /أفضل التقنيات املتاحةة ضمن إجراءات إدارة املخاطر وأضيفت إىل جمموع
  قيود املنتجات؛/ومعايري

 املمارسات البيئية أفضل/أفضل التقنيات املتاحةتشري تدابري االستجابة اخلاصة ب  )ج(
 أو اإلرشادات التقنية  املمارسات البيئيةأفضل/أفضل التقنيات املتاحة إىل وضع قيود املنتجات/ومعايري

 على األنشطة والعمليات اليت يدخل فيها عنصر الزئبق، واملنتجات امللوثة بالزئبق يقهاوتطباألخرى 
واملواد احملتوية على زئبق؛ وإجراءات إدارة املخاطر اليت تتناول أي جانب من دورة حياة عنصر الزئبق، 

  واملنتجات امللوثة بالزئبق واملواد احملتوية على زئبق؛
اخلاصة باالعتبارات املالية وبناء القدرات إىل تأسيس أو تشري تدابري االستجابة   )د(

حتسني قدرة البلدان على تنفيذ تدابري االستجابة اخلاصة بالزئبق؛ واجلوانب العامة املتصلة بتمويل تنفيذ 



UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/11 

3 

تدابري االستجابة املقترحة اخلاصة بالزئبق، مبا يف ذلك إشراك املنظمات الدولية احلكومية والوكاالت 
تشمل هذه اموعة تدابري االستجابة اليت  وال.  األطراف والثنائية املعنية بالتعاون يف جمال التنميةاملتعددة

مثل التدابري الضريبية للحد (تشري إىل استخدام الصكوك االقتصادية كجانب من جوانب تدابري املراقبة 
من إجراءات إدارة املخاطر ، ألن هذه التدابري رئي أا تندرج ض)من استخدامات الزئبق أو إطالقه

  .قيود املنتجات/أفضل املمارسات البيئية ومعايري/أفضل التقنيات املتاحةوأضيفت إىل جمموعة 
 إىل إدخال تكنولوجيات جديدة أو التكنولوجياتشري تدابري االستجابة اخلاصة بنقل   )ھ(

ه، يف القطاعات الصناعية أو حمسنة، مثل التكنولوجيات اليت متنع التلوث، أو حتد منه، أو تتحكم في
  ).مثل االقتصادات النامية(تطبق فيها بعد  املناطق اجلغرافية اليت مل

، أعاله، قامت األمانة ١ وبعد تنظيم تدابري االستجابة ضمن ااميع اخلمسة املبينة يف الفقرة  -٣
تستفيد من إطار دويل بتحديد التدابري اليت ميكن تنفيذها على املستوى الوطين وتلك اليت ميكن أن 

ونتائج هذه العملية مبينة . منسق، سواء كان ذلك من خالل ترتيبات طوعية أو صكوك ملزِمة قانوناً
 باملرفق الثاين بالوثيقة احلالية، بينما يتضمن املرفق األول نظرة عامة على ٧- ٤ إىل ١-٤يف اجلداول 

  .ف استراتيجي داخل كل جدولده لكل التوزيع العددي لتدابري االستجابة حبسب ااميع
وقد رئي أن تدبري االستجابة ميكن تنفيذه على املستوى الوطين إذا كان البلد يستطيع، من   -٤

. حيث املبدأ، تنفيذه على نوع السياسة أو املقررات السياسية اليت تتخذ عادة على املستوى القُطري
  .داوليف اجل" الوطين" يف عامود املستوى X وقد وضعت عالمة

 يتطلب هإذا كان تنفيذ" الدويل"وقد رئي أن تدبري االستجابة ميكن تنفيذه على املستوى   -٥
وقد رئي أن تدبري االستجابة الذي يتطلب . تعاون البلد مع بلد آخر على األقل أو مع أكثر من بلد

لنوعان من تدابري وهذان ا". عاملياً"إجراًء من منظمة إقليمية أو منظمة دولية حكومية عاملية يعد 
  .يف اجلداول" الدويل" يف عامود املستوى X االستجابة مبينان بعالمة

ميكن أن تستفيد من إطار دويل " الوطنية"إذا كانت التدابري  وقد أجرت األمانة تقييماً ملا  -٦
د منسق، أو من خالل ترتيبات طوعية أو من صكوك ملزِمة قانوناً، وخلصت إىل أا ميكن أن تستفي

ومن املعترف به متاماً وجود الكثري من املنافع التقنية، واالقتصادية، واملنافع األخرى . من مثل هذا اإلطار
اليت تترتب على تنفيذ نهج عاملية متضافرة يف أنشطة مثل تنمية املعارف واملعلومات وتقامسها، والرصد 

. لبيئية وتدابري املراقبة والتدابري التجاريةأفضل املمارسات ا/أفضل التقنيات املتاحةواملراقبة، وتطوير 
ويصدق هذا بصفة خاصة حيثما تكون اإلجراءات املتضافرة على املستوى الوطين مطلوبة ملنع إنتاج أو 
استخدم أو إطالق املواد الكيميائية السمية اليت تتسبب يف تعرض اإلنسان أو البيئة ملثل هذه املواد على 

  .ويل نتيجة النتقاهلا ملسافات بعيدة يف البيئةاملستويني اإلقليمي والد
يف اجلداول تشبه أنواع األنشطة اليت تقوم ا احلكومات يف سبيل " الوطنية"وتدابري االستجابة   -٧

تنفيذ االتفاقات اإلقليمية والعاملية القائمة بشأن املواد الكيميائية، مثل اتفاقيات بازل، وروتردام، 
يف اجلداول ميكن أن تستفيد من إطار دويل " الوطنية"ا كانت مجيع التدابري أنه مل بيد. استكهوملو

وهكذا، ينبغي لدى النظر . يضيف أي قيمة لعملية الشروح توضع أي شروح هلا ألن ذلك ال  منسق، مل
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ميكن أن يستفيد " الوطين" يف العامود X إىل اجلداول مالحظة أن تنفيذ كل تدبري موضوع أمامه عالمة
  .ر دويل منسقمن إطا

إذا كان تدبري معني من تدابري االستجابة ينبغي تعريف طبيعته على أا  ولدى حتديد ما  -٨
إذا كانت البلدان، أو املنظمات الدولية   تستطع األمانة أن تأخذ يف االعتبار ما ، مل"دولية" أو" وطنية"

 البشرية واملالية أو السياسات أو احلكومية، أو األطراف الرئيسية األخرى سوف تتوافر لديها املوارد
  .الربامج أو التشريعات أو القواعد أو الصالحيات اليت متكنها من تنفيذ ذلك التدبري

، أدخلت األمانة تعديالت صياغية طفيفة فقط على نص ٧-٤  إىل٤-١وعند إعداد اجلداول   -٩
تاليف تغيري معىن التدبري أو املقصود تدابري االستجابة اليت وضعت يف االجتماع األول للفريق العامل، ل

األول بتقرير  وتعكس اجلداول التغيريات التالية اليت أدخلت على النص الذي يظهر يف املرفق. منه
  :االجتماع

تقرير االجتماع نفس مدخالت تدابري االستجابة ل ٧-٤  إىل٤-١ اجلداولوتتضمن   )أ(
، ١-٤وقد حذفت هذه التدابري من اجلدول . ة النطاقبالنسبة لعمليات التعدين بواسطة احلرفيني وصغري

  لدى إعداد هذه الوثيقة؛
تدبرياً من تدابري االستجابة من األماكن اليت كانت موجودة فيها يف  ١٦وقد نقل   )ب(

مثل التدابري اخلاصة (تقرير االجتماع ووضعت يف اجلداول حتت اهلدف االستراتيجي املتصل ا 
    ، و٢-٤ ، و١-٤يات واالستخدامات التجارية للزئبق اليت تظهر اآلن يف اجلداول بالفحم، والنفا

مع وضع ) الزئبقمثل (احلذف مت شطب الكلمة أو الكلمات احملذوفة  ويف حالة). ، على التوايل٣-٤
ووضعت حواشي يف أماكن احلذف واإلضافة لتوضيح املكان ). الزئبقمثل (خط حتت النص اجلديد 

  نقله؛ كان اجلديد لتدبري االستجابة الذي متاألصلي وامل
 ١-٤وبعد حذف تدابري التعدين بواسطة احلرفيني والصغرية النطاق من اجلدول   )ج(

كلوريد الفينيل و) chloralkali(ونقل تدابري االستجابة الثالثة اخلاصة بإنتاج الكلور والقلويات 
 للداللة على أنه يتضمن اآلن ١-٤ ن اجلدول، مت تعديل عنوا٣-٤إىل اجلدول ) VCM (املتبلمر غري

فقط تدابري االستجابة اخلاصة باحلد من إطالقات الزئبق يف الغالف اجلوي من األنشطة البشرية اليت 
  ؛)أي الفحم، والكتلة احليوية، وغري ذلك(تتعامل مع املواد امللوثة بالزئبق 

 اليت تشمل االستخدامات ، يف شكله احلايل، إال التدابري٣-٤يشمل اجلدول  وال  )د(
  التجارية للزئبق يف املنتجات والعمليات؛

، ٢-٤وملا كانت تدابري االستجابة املتصلة باملخزونات والنفايات واردة يف اجلداول   )ھ(
. ، قد يكون من املفيد تقدمي تعاريف لبعض املصطلحات لضمان االتساق يف استخدامها٥- ٤، و٤-٤و

  :٥-٤ان للنظر فيهما، ومها مبينان يف حاشية اجلدول والتعريفان التاليان معروض
يتألف من كمية من عنصر الزئبق، أو مركبات الزئبق، أو املواد " املخزون"  ‘١’

  امللوثة بالزئبق اليت مازال هلا استخدام جتاري بالنسبة للمالك؛
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من عنصر الزئبق، أو مركبات الزئبق، أو املواد تتألف من كمية " النفاية"  ‘٢’
  يعد هلا استخدام جتاري بالنسبة للمالك؛ لوثة بالزئبق اليت ملامل

وهكذا، فإن كمية من عنصر الزئبق ميكن اعتبارها خمزوناً طاملا كان هلا، أو من احملتمل أن يكون هلا، 
  .يعد هلا استخدام جتاري، يعترب الزئبق يف عداد النفايات وعندما يقرر املالك أنه مل: استخدام جتاري

  ء املقترحاإلجرا
قد يرى الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية املعين بالزئبق أن يعتمد على التقرير عند   -١٠

النظر إىل مدى احلاجة إىل تدابري فردية، واألولوية النسبية لتلك التدابري إلدراجها ضمن اخليارات اليت 
  .تحال إىل جملس اإلدارة
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  املرفق ألف
  ، مصنفاً حبسب األهداف االستراتيجية لكل منها وحبسب اموعات٧-٤ إىل ١-٤الستجابة يف اجلداول التوزيع العددي لتدابري ا

  اموع  )٥(٥  )٤(٤  )٣(٣  )٢(٢  )١(١  اجلداول واألهداف االستراتيجية لكل منها
  املصادر البشرية يف الغالف اجلويتقليل انبعاثات امللوثات الزئبقية من  :١-٤اجلدول 

 ١٣   ١١  ١  ١  .نبعاثات الزئبق من استخدام الفحمتقليل ا -١
 ١٣   ١١ ١ ١  .يف ذلك اإلنتاج الثانوي، وتلوث املواد املكونة وإنتاج احلرارة تقليل انبعاثات الزئبق من العمليات الصناعية، مبا -٢

  إجياد حلول سليمة بيئياً إلدارة النفايات احملتوية على زئبق ومركبات الزئبق :٢-٤اجلدول 
 ٨  ١ ٦  ١  .احلد من توليد النفايات احملتوية على زئبق -١
 ١٣  ١ ١١  ١  .تشجيع مجع النفايات احملتوية على زئبق كل على حدة ومعاجلتها -٢
احلد من انبعاثات الزئبق يف اهلواء من مراكز إحراق النفايات الطبية، والبلدية اخلطرة واحلد من تسرب الزئبق أو انبعاثه  -٣

  .ع دفن النفاياتمواقمن 
١٨   ١٦  ٢ 

  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣-٤ اجلدول
 ١٧  ٤ ٩ ١ ٣  .احلد من استخدام الزئبق يف تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري -١
 ٦   ٦    .الكلور والقلوياتو) VCM(املتبلمر  لفينيل غرياحلد من استهالك الزئبق يف إنتاج كلوريد ا -٢
 ١٦   ١٣  ٣  .احلد من استخدام الزئبق يف املنتجات، مبا يف ذلك مواد التعبئة -٣
 ١٠   ٧  ٣  .احلد من استخدام الزئبق يف املمارسات املتصلة بطب األسنان -٤

                                                   
  .قوائم احلصر وبناء املعرفة  )١(
  . الزمنيةاألهداف واجلداول  )٢(
  .قيود املنتجات/أفضل املمارسات البيئية ومعايري/أفضل التقنيات املتاحة  )٣(
  .االعتبارات املالية وبناء القدرات  )٤(
  .نقل التكنولوجيا  )٥(
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  اموع  )٥(٥  )٤(٤  )٣(٣  )٢(٢  )١(١  اجلداول واألهداف االستراتيجية لكل منها
  احلد من املعروض من الزئبق عاملياً :٤-٤ اجلدول

 ٤   ٤    .من املعروض من الزئبق اخلام من عمليات التعدين واالستخالصاحلد  -١
 ٣   ٣    .احلد من املعروض من الزئبق من اخلاليا العاملة بالكلور والقلويات ومن املنتجات والعمليات األخرى -٢
 ٣   ٢  ١  .احلد من املعروض من الزئبق من املخزونات -٣
 ٩   ٦  ٣  .الزئبقاحلد من التجارة العاملية يف  -٤

  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق :٥-٤ اجلدول
 ٤   ٤    .احلد من اإلطالقات من الزئبق املخزون ومن نفايات الزئبق -١
 ١١   ٨  ٣  .إدارة خمزونات الزئبق القائمة والنفايات احملتوية على زئبق للحيلولة دون تلوث البيئة -٢

  ج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة العامة والبيئيةالتصدي لعال :٦-٤ اجلدول
 ٦   ٢  ٤  .منع التلوث بالزئبق بفعل االنتشار -١
 ١٩ ١  ١٦  ٢  .مراقبة املواقع امللوثة وعالجها -٢

  بيئي واآلثار االقتصادية االجتماعيةاملعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد الزيادة  :٧-٤ اجلدول
 ٢٨  ٧ ١  ٢٠  .زيادة معرفة الدول وقدراا فيما يتصل بالزئبق -١
 ٩ ١ ٢   ٦  .األفراد زيادة املعرفة والقدرات بني مستخدمي ومستهلكي الزئبق من -٢

 ٢١٠ ٢ ١٥ ١٣٦ ٣ ٥٤   = اموع
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  املرفق باء
   املفتوح العضوية يف اجتماعه األولالعاملفريق المانة استجابة لطلب ها األ، بعد أن راجعت٧-٤  إىل١-٤جلداول ا

  )٦(احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من األنشطة البشرية اليت تشمل مواد ملوثة بالزئبق :١-٤  اجلدول
األهداف 
  )٧(االستراتيجية

  )٨(تدابري االستجابة املتاحة  ااميع
 

املستوى 
  الوطين

ستوى امل
 الدويل

ــصر  -١ ــوائم احل ق
  املعرفةزيادة و

   X  وضع برامج للرصد واإلبالغ -١٣

األهـــــداف  -٢
  واجلداول الزمنية

  X  .حتديد أهداف وجداول زمنية للحد من انبعاثات الزئبق -١

  X  .)مراقبة ايات األنابيب(حتديد حدود النبعاثات الزئبق  -٢
حتسني كفاءة الطاقة يف املنتجات والعمليات من أجل تقليل الطلب على الكهرباء واحلاجة إىل الفحـم                 -٣

  .املستخدم يف توليد الطاقة
X  

ــن  -١ ــد م احل
ــات  انبعاثـ
الزئبق نتيجة  
ــتخدام  الس

أفضل التقنيـات    -٣  الفحم
ــضل /املتاحــة أف

ية املمارسات البيئ 
ــايري ــود /ومع قي

  املنتجات
كلوريـد  زئبقي يكون جمدياً من حيث التكلفة يف إنتـاج           الترويج لتطوير واستخدام عامل مساعد غري      -٤

  )٩(.)VCM(الفينيل غري املتبلمر 
  

                                                   
.  يف الوثيقة احلالية٣-٤ إىل اجلدول) UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6 الوثيقة(اع األول األول بتقرير االجتم  باملرفق١-٤ نقلت تدابري االستجابة املتصلة باالستخدامات التجارية للزئبق، املبينة يف اجلدول  )٦(

أي الفحم، ( بالزئبق للداللة على أنه يتضمن اآلن فقط تدابري االستجابة اخلاصة باحلد من إطالقات الزئبق يف الغالف اجلوي من األنشطة البشرية اليت تتعامل مع املواد امللوثة ١-٤ وبالتايل، مت تعديل عنوان اجلدول
  ).والكتلة احليوية، وغري ذلك

ويف . ٣-٤ باجلدول ١ ، واهلدف االستراتيجي١-٤ باجلدول ٢ يتضمن املرفق األول بتقرير االجتماع نصني متماثلني بالنسبة لتعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري يف اهلدف االستراتيجي  )٧(
  .٢  بالتقرير يظهر اآلن على أنه اهلدف االستراتيجي١-٤ يف اجلدول ٣ وبالتايل، فإن اهلدف االستراتيجي. ٣-٤ وتظهر فقط يف اجلدول ١-٤ملعلومات من اجلدول الوثيقة احلالية، نقلت ا

  .ذلك يف احلواشي  تكن هناك إشارة إىل غريمل  املستخدم يف املرفق األول بتقرير االجتماع، ماالترقيم هو نفس ٧-٤  إىل١-٤ترقيم تدابري االستجابة يف اجلداول   )٨(
وقد نقل .  باملرفق األول بتقرير االجتماع١-٤ يف اجلدول ١  اهلدف االستراتيجيمكانه حتت وكان موضوعاً يف غري. املتبلمر يتناول هذا التدبري استخدام الزئبق كعامل مساعد يف إنتاج كلوريد الفينيل غري  )٩(

  .٤ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري٢ ف االستراتيجي حتت اهلد٣-٤إىل اجلدول 
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  )٦(احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من األنشطة البشرية اليت تشمل مواد ملوثة بالزئبق :١-٤  اجلدول
األهداف 
  )٧(االستراتيجية

  )٨(تدابري االستجابة املتاحة  ااميع
 

املستوى 
  الوطين

ستوى امل
 الدويل

استخدام بدائل الفحم اليت حتتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل الغاز الطبيعي وفحم الكـوك، يف                 -٤
  )١٠(.توليد الطاقة أثناء عمليات اإلنتاج

X  

مثل االسـتخدام يف األغـراض املرتليـة،    (ل احلد من احتراق الفحم   حتسني كفاءة حتويل الطاقة من أج      -٥
  ).والصيانة، وترشيد استخدامه يف الغاليات

X  

  X  .للحد من احتراق الفحم) مثل مصادر الطاقة املتجددة(االنتقال إىل مصادر أخرى للطاقة  -٦
  X .املداخن  انبعاثات الغاز منمراعاة املعاجلة املسبقة للفحم قبل احتراقه للحد من الزئبق يف -٧
  X  .للحد من انيعاثات الزئبق) احملتوية على مستوى أقل من الزئبق(استخدام أنواع الفحم اجليدة  -٨
وضع معايري ألفضل املمارسات املتاحة يف جمال أجهزة التحكم يف انبعاثات الزئبق باستخالص جزيئـات     -٩

 .الزئبق من غاز املداخن
 X 

استخدام تقنيات التحكم يف تلوث اهلواء على امللوثات األخرى اليت تنطبق عليها املعايري يف استخالص                -١٠
  .الزئبق من غاز املداخن

X  

    X  .الترويج لتطوير واستخدام تقنيات للمراقبة خاصة بالزئبق تكون جمدية من حيث التكلفة -١١
    X  .ة العديد من امللوثات تكون جمدية من حيث التكلفةالترويج لتطوير واستخدام تقنيات ملراقب -١٢

االعتبارات املالية   -٤
 وبناء القدرات

    

     نقل التكنولوجيا -٥
احلد مـن    -٢ ٣

ــات  انبعاثـ
ــصر  -١ ــوائم احل ق

  املعرفةزيادة و
  X  .وضع برامج للرصد واإلبالغ -١٦

                                                   
  .٧ ميثل التدبري ، حيث كان١-٤ باجلدول ٢ ستراتيجيوقد نقل إىل املكان احلايل من اهلدف اال: يشري هذا التدبري إىل استخدام الفحم  )١٠(
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  )٦(احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من األنشطة البشرية اليت تشمل مواد ملوثة بالزئبق :١-٤  اجلدول
األهداف 
  )٧(االستراتيجية

  )٨(تدابري االستجابة املتاحة  ااميع
 

املستوى 
  الوطين

ستوى امل
 الدويل

األهـــــداف  -٢
  واجلداول الزمنية

  X  .حتديد أهداف وجداول زمنية للحد من انبعاثات الزئبق -١

  X  .)مراقبة ايات األنابيب(عاثات الزئبق حتديد حدود النب -٢
إنتـاج الكلـور    (التخلص تدرجيياً من العمليات الصناعية القائمة على استخدام الزئبق كعامل مساعد             -٣

 )١١(.)والقلويات وإنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمر
  

ملمارسات يف إنتاج كلوريد الفينيـل  حتقيق مزيد من الكفاءة يف استخدام الزئبق من خالل تطبيق أفضل ا    -٤
  )١١(غري املتبلمر

   

  X  ).يف إنتاج األمسنت( الذي حيتوي على نسبة منخفضة من الزئبق )١٢(والفحماستخدام احلجر اجلريي  -٥
  X  .التأكد من إعادة استخدام أي منتجات ثانوية أو نفايات ملوثة بالزئبق بطريقة سليمة بيئياً -٦

م بدائل الفحم اليت حتتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، مثل الغاز الطبيعي وفحم الكـوك، يف                استخدا -٧
  )١٣(.توليد الطاقة أثناء عمليات اإلنتاج

  

  X  .اشتراط وضع تدابري الكتشاف التسرب واستخدام معدات للرصد -٨
مواد امتصاص الكربون املنشط، وأجهـزة      استخدام تقنيات وأجهزة الرقابة القائمة مثل تربيد جمرى الغاز، و          -٩

  .غسيل الغاز، وموانع انبعاث الرذاذ الدقيق للحد من انبعاث الزئبق إىل اهلواء أثناء عمليات التصنيع
X  

الزئبـق مـن   
ــات  عمليـ
ــصنيع،  التـ

يف ذلـك    مبا
اســتخدامه 
 كعامل حمفز، 
إنتــــاج 
ــات  املنتجـ
ــة،  الثانويـ
وتلوث املواد  
املستخدمة يف  
إنتاجــــه، 
ــاج  واإلنتـ

  احلراري

أفضل التقنيـات    -٣
ــة ــضل /املتاح أف

املمارسات البيئيـة   
ــايري ــود /ومع قي

  املنتجات

مطالبة املرافق مبعاجلة غاز املداخن مبرشحات الكربون املنشط وبتطبيق الـضوابط املرعيـة يف أفـضل        -١٠
  .التقنيات املتاحة

X  

                                                   
، )الكلور والقلوياتو) VCM(املتبلمر  احلد من استهالك الزئبق يف إنتاج كلوريد الفينيل غري (٣-٤ باجلدول ٢  إىل اهلدف االستراتيجي١- ٤ باجلدول ٢  ضمن اهلدف االستراتيجي٤ و٣نقل التدبريان   )١١(

 .، على التوايل٦ و٥ويظهران اآلن على أما التدبريان 

  .١-٤  باجلدول١ يف اهلدف االستراتيجي ٨ حذفت اإلشارة إىل الفحم ألا واردة بالفعل يف االستجابة للتدبري  )١٢(
  .٤ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)استخدام الفحم (١ ، اهلدف االستراتيجي١- ٤ إىل اجلدول ٧ نقل التدبري  )١٣(
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  )٦(احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اآلتية من األنشطة البشرية اليت تشمل مواد ملوثة بالزئبق :١-٤  اجلدول
األهداف 
  )٧(االستراتيجية

  )٨(تدابري االستجابة املتاحة  ااميع
 

املستوى 
  الوطين

ستوى امل
 الدويل

استخالص الزئبق املوجود يف املرشحات واملياه العادمة من املواد احملفزة املستخدمة يف العمليات ومـن                -١١
  ).مثل أماكن التخزين النهائي املناسبة(والتأكد من إدارا بطريقة سليمة بيئياً الرواسب املتبقية؛ 

X  

فصل إلزالة الزئبق الذي يكون يف صورة       اشتراط تطبيق الضوابط اخلاصة بالزئبق واستخدام عمليات ال        -١٢
  .العمليات احلراريةخبار أثناء 

X  

اشتراط استخالص الزئبق أثناء العمليات احلرارية املستخدمة يف التصنيع اليدوي والصناعي للذهب يف              -١٣
  .صناعة اوهرات

X  

 اليت يكون حمتواهـا مـن الزئبـق         قبل أي عملية حرارية أو اختيار اخلامات      إزالة الزئبق من اخلامات      -١٤
  .منخفضاً

X  

الزئبـق يف مجيـع    استخدام أنواع الوقود املأخوذة من الكتلة احليوية اليت حتتوي على أقل قـدر مـن     -١٥
  .التطبيقات

X  

االعتبارات املالية   -٤
 وبناء القدرات

    

     نقل التكنولوجيا -٥
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  الزئبق ومركبات الزئبق على احملتوية النفايات دارةإل بيئياً سليمة حلول إجياد :٢-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

قوائم احلصر وزيادة    -١
  املعرفة

  X  .خاطر املنتجات احملتوية على زئبق والنفاياتتشجيع الوعي والتوعية على مجيع املستويات مب -٢

األهداف واجلداول   -٢
  الزمنية

    

استخدام يكون ذلك ممكناً،     وحيثما ال : إجياد منتجات وعمليات بديلة لتلك احملتوية على زئبق        -١
  .د حملتوى الزئبقالعنونة ووضع حدو

X  

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

X  

غذيـة العمليـات    استخدام النفايات اليت يكون حمتوى الزئبق فيها منخفضاً نسبياً وثابتـاً يف ت             -٤
  .األخرى، مثل الرماد املتطاير من إنتاج األمسنت

X  

الغاليوم، أو سبائك  استخدام سبائك خالية من الزئبق يف حشو األسنان، مثل املواد التركيبية، أو        -٥
  )١٤(.الفضة الباردة

  

ن املنتجة؛ وتطبيـق  يف ما يتجاوز احلدود الوطنية والبلدا    " املنتجات اخلضراء "الترويج الستخدام    -٦
  .معايري مماثلة على منتجات التصدير

 X 

 X   .من حركة املعدات احملتوية على زئبق اليت اقترب عمرها من االنتهاء عرب احلدود التقليل -٧

ــات  -٣ ــضل التقني أف
ــة ــضل /املتاح أف

املمارسات البيئيـة   
قيــود /ومعــايري

  املنتجات

وتقوية قـدرات   . استحداث آليات إقليمية ملراقبة حركة النفايات احملتوية على زئبق عرب احلدود           -٨
  .ى تنظيم نفايات الزئبقسلطات املوانئ عل

 X 

االعتبارات املاليـة    -٤
  وبناء القدرات

ق خطـط االئتمـان مـن أجـل         إقامة آليات لتمويل ودعم التكنولوجيات النظيفة، عن طري        -٩
  .االستثمار

X  

احلــد مــن توليــد  -١
النفايات احملتوية على   

  .زئبق

      نقل التكنولوجيا -٥
                                                   

  .٨ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)ممارسات طب األسنان (٤ ؛ اهلدف االستراتيجي٣- ٤  إىل اجلدول٥ نقل التدبري  )١٤(
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  الزئبق ومركبات الزئبق على احملتوية النفايات دارةإل بيئياً سليمة حلول إجياد :٢-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

 وزيادة  قوائم احلصر  -١
  املعرفة

  X  .زيادة معرفة الباعة باملنتجات والنفايات احملتوية على زئبق والطرق املناسبة للتخلص منها -٥

األهداف واجلداول   -٢
  الزمنية

    

ية على زئبق لتنبيه املـستهلكني إىل حمتواهـا مـن    وضع اشتراطات لعنونة مجيع املنتجات احملتو    -١
  .الزئبق

X  

حظر التخلص من املنتجات احملتوية على زئبق يف جماري النفايات السائلة العمومية، عن طريـق            -٢
  .زئبق بأا نفايات خطرةعلى وصف الزئبق والنفايات واملركبات واملنتجات احملتوية 

X  

  X  .لالزمة وتنفيذهاوضع الصكوك التنظيمية ا -٣
تركيب مرشحات وشراك وأجهزة إلزالة الزئبق يف بالوعات ومصارف املياه بعيادات األسـنان        -٤

  )١٥(.ملنع دخول الزئبق يف خطوط املياه العادمة والصرف الصحي
  

 مطالبة باعة املنتجات احملتوية على زئبق باسترداد هذه املنتجات بعد انتـهاء عمرهـا املفيـد                 -٦
اإلدارة /وتشجيع مسؤولية املنتجني املمتـدة ؛ والتخلص منها أو إعادة تدويرها بالشكل املناسب    

  .اجليدة للمنتجات

X  

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

X  

تشجيع مجع النفايات    -٢
احملتوية على زئبـق    
كـل علــى حــدة  

  .ومعاجلتها
ــات  -٣ ــضل التقني أف

ــة ــضل /املتاح أف
املمارسات البيئيـة   

قيــود /ومعــايري
  املنتجات

يف إطار اتفاقية بازل، مثل التعاون مع فرع املواد الكيميائية بربنامج األمم            دعم األعمال اجلارية     -٨
 يف وضع مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة البيئية الـسليمة لنفايـات الزئبـق               املتحدة للبيئة 

والنظر يف إمكانية إقامة شراكة مع اتفاقية بازل مع         . والشراكات اإللكترونية اخلاصة بالنفايات   
  .ختصاصاا وعملهامراعاة ا

 X 

                                                   
  .٩ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)ممارسات طب األسنان (٤ ؛ اهلدف االستراتيجي٣- ٤  إىل اجلدول٤ نقل التدبري  )١٥(
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  الزئبق ومركبات الزئبق على احملتوية النفايات دارةإل بيئياً سليمة حلول إجياد :٢-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

يتصل جبمعها ونقلها    وضع مبادئ توجيهية مؤقتة ملراكز جتميع املنتجات احملتوية على زئبق يف ما            -٩
  .والتخلص النهائي منها ومرافق إعادة تدويرها

X  

اشتراط التخلص من الزئبق الذي يتجمع يف عيادات األسنان يف املرافـق النهائيـة لتخـزين                 -١٠
  )١٦(.الزئبق

  

نفايـات   وضع معايري وحدود قصوى لتعريف أو وصف النفايات احملتوية على زئبـق بأـا              -١١
  .النفايات هذه خطرة، ووضع مبادئ توجيهية إلدارة النفايات اخلطرة للتعامل مع

X  

  X  .الكلور والقلوياتتشجيع اإلدارة السليمة بيئياً للزئبق املتخلص من مصانع  -١٢
  X  )١٧(.يع الطرق األسلم للتخلص من منتجات الزئبق ومجعهاتشج -١٤
يف ظـروف   ) مثل مبيدات اآلفات  (اشتراط ختزين مجيع املنتجات املهجورة احملتوية على زئبق          -١٥

سليمة بيئياً أو معاملتها يف مرافق إعادة التدوير بالشكل الذي يضمن التخزين النهائي للزئبـق               
  )١٨(.املعاد تدويره

X  

االعتبارات املاليـة    -٤
  وبناء القدرات

تقوية بناء القدرات واملساعدة التقنية بالنسبة إلدارة النفايات احملتوية على زئبـق والـتخلص               -١٣
  .منها، وخصوصاً بالنسبة للدول النامية اجلزرية الصغرية

 X 

     نقل التكنولوجيا -٥
احلد من انبعاثات الزئبق     -٣  X  .تشجيع الوعي والتوعية على مجيع املستويات مبخاطر املنتجات والنفايات احملتوية على زئبق -٢

يف اهلواء مـن مراكـز      
قوائم احلصر وزيادة    -١

  X  )١٩(.بالزئبق أو بنفاياته اخلطرةاشتراط وضع قوائم جبميع املواقع امللوثة  -١٨  املعرفة
                                                   

  .١٠ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)ممارسات طب األسنان (٤ ؛ اهلدف االستراتيجي٣-٤  إىل اجلدول١٠ نقل التدبري  )١٦(
  .١٢  ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري٣-٤  باجلدول٣ من اهلدف االستراتيجيوقد نقل :  إىل التخلص من منتجات الزئبق ومجعها١٤ شري التدبريي  )١٧(
  .٧  ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري٥-٤  باجلدول٢ وقد نقل من اهلدف االستراتيجي:  إىل ختزين النفايات احملتوية على زئبق١٥ شري التدبريي  )١٨(
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  الزئبق ومركبات الزئبق على احملتوية النفايات دارةإل بيئياً سليمة حلول إجياد :٢-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

األهداف واجلداول   -٢
  الزمنية

    

  X  .ايات السائلةسإزالة الزئبق متاماً بقدر اإلمكان من جماري النف -١
  X  . حرقها أو دفنهاتصنيف النفايات للحد مما حتتويه من الزئبق قبل -٣
فرض رسوم للتخلص من املنتجات احملتوية على زئبق وإنتاجها للتـشجيع علـى احلـد مـن                  -٤

  .استخدامه
X  

  X  .منع إحراق النفايات اليت توجد ا تركيزات عالية من الزئبق -٥
هية اخلاصة بأفضل   اختاذ خطوات رئيسية لوقف إحراق النفايات يف اخلالء طبقاً للمبادئ التوجي           -٦

  .استكهوملأفضل املمارسات البيئية املبينة يف اتفاقية /التقنيات املتاحة
X  

  X  .أفضل املمارسات البيئية على احلرق والدفن/تطبيق أفضل التقنيات املتاحة -٧
واسـتخدام أجهـزة   أفضل املمارسات البيئيـة   /تنفيذ الضوابط اخلاصة بأفضل التقنيات املتاحة      -٨

  .لتحكم يف تلوث اهلواء يف احلد من حمتوى الزئبق يف غاز املداخن واالنبعاثاتا
X  

وضع مبادئ توجيهية إلدارة الزئبق، مبا يف ذلك مجع السوائل الناجتـة عـن غـسل الزئبـق                   -٩
تخزين النهائي للزئبق والتخلص من النفايات      الوتكنولوجيات معاملتها، لتطبيقها على عمليات      

مواقع دفن النفايات اخلطرة     وجيب أن تكون     .ى زئبق يف مواقع دفن النفايات اخلطرة      احملتوية عل 
 .سليمة بيئياً وأن ختضع إدارا لقواعد مراقبة صارمة

X  

ق النفايات الطبية،   إحرا
والبلدية اخلطرة واحلـد    
من تسرب الزئبـق أو     

مواقع دفـن   انبعاثه من   
  النفايات

ــات  -٣ ــضل التقني أف
ــة ــضل /املتاح أف

املمارسات البيئيـة   
قيــود /ومعــايري

  املنتجات

السوائل الناجتة عن غسل الزئبق من مواقع دفن النفايـات العموميـة وإدخـال              رصد ومجع    -١٠
  .عمليات تنظيف املياه العادمة إلزالة الزئبق

X  

                                                   
  .١٢ ، حيث يظهر على أنه التدبري٦-٤  باجلدول٢ وقد نقل من اهلدف االستراتيجي: توية على زئبق إىل مواقع النفايات اخلطرة احمل١٨ يشري التدبري  )١٩(
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  الزئبق ومركبات الزئبق على احملتوية النفايات دارةإل بيئياً سليمة حلول إجياد :٢-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

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

X  

سرعة تغطية أو إحكام إغالق أماكن العمل يف مواقع الدفن بالتربة للحيلولة دون تبخر الزئبق                -١٢
  .وتسربه مباشرة إىل الغالف اجلوي

X  

  X  . بانتظام على مواقع الدفن وتدريب العاملني االتفتيش -١٣
فرض ضوابط على سوء إدارة مواقع الدفن بوضـع قواعـد شـاملة لتحديـد املـسؤولية                  -١٤

  .والتعويضات
X  

تنفيذ إعالن نريويب بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات الكهربائية واإللكترونية، الذي اعتمده             -١٥
  . اتفاقية بازل يف اجتماعهم الثامن، للحد من النفاياتمؤمتر األطراف يف

 X 

  X  .تشجيع الطرق البديلة الصديقة للبيئة للتخلص من نفايات الرعاية الصحية والتوسع فيها -١٦
أفضل املمارسات البيئية إلدارة /وضع وتطبيق مبادئ توجيهية تقوم على أفضل التقنيات املتاحة         -١٧

  )٢٠(.فق التخزينأماكن الدفن ومرا
 X 

االعتبارات املاليـة    -٤
  وبناء القدرات

    

     نقل التكنولوجيا -٥
  

                                                   
  .٧  ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري٦-٤   باجلدول١ وقد نقل من اهلدف االستراتيجي:  إىل أماكن الدفن وتسهيالت التخزين١٧ يشري التدبري  )٢٠(
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  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣- ٤ اجلدول

املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية
  الوطين

ستوى امل
  الدويل

تدريب املشتغلني بالتعدين وأصحاب حمالت الذهب والقائمني على تشغيل املنـاجم، وإزكـاء وعـيهم،                -١١
  .تقوم على استخدام الزئبق بدائل املتاحة اليت الوإبالغهم باألخطار احمليطة باستخدام الزئبق وال

X  

لـدى املـشتغلني    تقوية ودعم وتشجيع إشراك اتمع املدين مشاركة كاملة يف دعم برامج إزكاء الوعي               -١٢
تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري باملخاطر اليت ينطوي عليها ذلك والتدابري الوقائية اليت               ب

  .ختاذها لدى التعامل مع الزئبقيلزم ا

X  

ملزِم إلجراء املوافقة املسبقة عن علم تقدم البلدان مبوجبه بيانات عن واردات وصـادرات               وضع نظام غري   -١٤
الزئبق إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ملواجهة جوانب القلق اخلاصة بالبيانات اليت تثريها البلـدان وتقـدمي                 

  )٢١(.دان الراغبة يف حتسني الرقابة على تدفقات جتارة الزئبقأدوات إضافية للبل

  

    )٢١(.تعزيز أنشطة البيانات اإلقليمية اخلاصة بتدفقات جتارة الزئبق -١٥
    )٢١(.والتعامل مع الزئبق بني الدولالصادرات /إجراء حصر ملصادر الزئبق ووضع ترتيبات لتنظيم الواردات -١٧

قوائم احلصر وزيـادة    -١
  املعرفة

  X  .تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغريبني مستهلكي الذهب باملخاطر البيئية لإزكاء الوعي  -٢٠
األهداف واجلـداول    -٢

  الزمنية
تعزيز وضوح القضية على أعلى مستوى من خالل وضع وتطبيق أهداف حمددة للحد من الزئبق كجزء مـن          -١

أفضل املمارسات البيئيـة  /ا يتعلق بأفضل التقنيات املتاحة م برنامج األمم املتحدة للبيئة في     عملية أوسع يقودها  
  .وحتديد األهداف

 X 

وضع إطار مؤسسي يوفر الدعم الكامل من احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة ذات الـصلة لعمليـات                 -٢
  .التعدين الصغرية النطاق

X  

احلد من استخدام    -١
الزئبق يف تعـدين    
الـذهب بواسـطة   
ــى  ــرفيني وعل احل

  النطاق الصغري

ــات   -٣ ــضل التقني أف
أفـــضل /املتاحـــة

ــة  ــات البيئي املمارس
  قيود املنتجات/ومعايري

أو التقليل إىل   /أفضل املمارسات البيئية للقضاء على و     /وضع توجيهات بيئية وتعدينية ألفضل التقنيات املتاحة       -٣
أقل حد ممكن من استهالك الزئبق استناداً إىل التجارب الناجحة اليت ميكن تطبيقها من جانب بلدان معينـة،         

  . البيئيةأفضل املمارسات/مبا يف ذلك أفضل التقنيات املتاحة

 X 

                                                   
  .٧، و٦، و٥ ، حيث تظهر اآلن على أا التدابري)احلد من التجارة الدولية يف الزئبق (٤ ؛ اهلدف االستراتيجي٤-٤   إىل اجلدول١٧، و١٥، و١٤  نقلت التدابري  )٢١(
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  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣- ٤ اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
ستوى امل

  الدويل
الكف عن مزج اخلام بأكمله عن طريق إدخال طرق استخدام التركيز اخلايل من الزئبق قبل عملية املـزج،                    -٤

  .وتوعية املشتغلني بعمليات التعدين ا
X  

احلد من فقدان الزئبق أثناء مزج املركزات وعند تكثيف الذهب من املـزيج بإدخـال عمليـات أفـضل                    -٥
  .املكلفة زئبق وإعادة استخدامه، مبا يف ذلك استخدام الطرق البسيطة غريالستخالص ال

X  

يستخدم فيها الزئبق حيثما يكون ذلك ممكناً، وخصوصاً يف احلاالت اليت ميكن     إدخال أساليب التعدين اليت ال     -٦
  .فيها أن يعوق مركز اخلام استخدام الزئبق

X  

يت يسهل تطبيقها، وإدخال خطط حوافز لتطبيق طـرق االسـتخالص           تشجيع طرق االستخالص البديلة ال     -٧
  .تعدين الذهب بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغريالبديلة يف 

X  

دعم مراكز املزج اململوكة للبلديات أو للقطاع اخلاص اليت يستطيع فيها املشتغلون بتعدين الذهب نقل خام            -١٠
  .ز مغلق بواسطة الفنيني وإخضاع ذلك للرقابة املناسبةالذهب إليها ملزج الزئبق يف إطار حي

X  

مثل اتفاقية روتردام، عن    (وضع آليات حتد من عرض الزئبق من خالل الصكوك الدولية اجلديدة أو القائمة               -١٣
وزيـادة قـدرة الـدول    ) املواد الكيميائيةإجراء املوافقة املسبقة عن علم على   طريق إضافة الزئبق إىل قائمة      

  )٢٢(.ألعضاء على صياغة وتطبيق قواعد لتنظيم استرياد الزئبقا

  

 X   .تعزيز تنفيذ الضوابط اجلمركية، مبا يف ذلك من خالل اخلط األخضر يف اجلمارك -١٦
، ووضـع   على أساس املعايري احلرفية املشروعة واملمارسات البيئية السليمة       التوسع يف تسويق الذهب املنتج       -٢١

  . مدى استدامة الذهب املنتج من املناجمطرق لتحديد
X  

التدريب مبا  /املكلفة استخدام الطرق البسيطة غري   تعزيز جهود منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف جمال           -٨
  .يعزز مصاحل القطاع اخلاص

 X ــة  -٤ ــارات املالي االعتب
  وبناء القدرات

واسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري وجعلها مقبولة قانونياً ووضـع آليـات            إعطاء الطابع الرمسي لطرق تعدين الذهب ب       -٩
  .لدعمها اجتماعياً واقتصادياً وتقنياً على املستويني الوطين والدويل من خالل إطار ملزِم قانونياً بدرجة كافية

 X 

                                                   
)٢٢(  ٤؛ اهلدف االستراتيجي ٤-٤ إىل اجلدول ١٣قل التدبري ن)  ٨نه التدبري ؛ حيث يظهر اآلن على أ)يف الزئبقاحلد من التجارة الدولية. 
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  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣- ٤ اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
ستوى امل

  الدويل
تعدين الذهب بواسـطة    ينبغي أن تشارك منظمات التمويل يف شراكات مع البلدان يف التعامل مع أنشطة               -١٨

  .احلرفيني وعلى النطاق الصغري ومراقبة استخدام الزئبق وتقوية الشراكات القائمة
 X 

إدخال برامج القروض الصغرية للتيسري على فقراء املشتغلني بالتعدين لشراء تكنولوجيـات أنظـف ممـا                 -١٩
  .يستخدمونه

X  

      نقل التكنولوجيا -٥
قوائم احلصر وزيـادة    -١

  املعرفة
    

األهداف واجلـداول    -٢
  الزمنية

    

 املتبلمـر  كلوريد الفينيل غري  الزئبقية يف عمليات األستيلني املستخدمة يف إنتاج         تشجيع تطوير احملفزات غري    -١
)VCM(ًاملوجودة املناسبة من الناحيتني التقنية واالقتصادية وسليمة بيئيا ،.  

X  

يئيـاً السـتخدامها يف إنتـاج       تطوير مصادر بديلة لإليثيلني تكون مناسبة من الناحية االقتصادية وسليمة ب           -٢
  ).VCM (املتبلمر كلوريد الفينيل غري

X  

 املتبلمر كلوريد الفينيل غري  الزئبقية ادية من حيث التكلفة يف إنتاج         احملفزات غري تشجيع تطوير واستخدام     -٤
)VCM.()٢٣(  

X  

كلوريـد الفينيـل    ت يف إنتـاج     حتقيق مزيد من الكفاءة يف استخدام الزئبق من خالل تطبيق أفضل املمارسـا            
  )٢٤(.)VCM (املتبلمر غري

X  

احلد من استهالك    -٢
ئبق يف إنتـاج    الز

كلوريد الفينيـل   
ــري ــر  غ املتبلم

)VCM (الكلور و
  .والقلويات

ــات   -٣ ــضل التقني أف
أفـــضل /املتاحـــة

ــة  ــات البيئي املمارس
  قيود املنتجات/ومعايري

كلوريـد  إنتاج الكلور والقلويات و   (التخلص تدرجيياً من العمليات الصناعية القائمة على احملفزات الزئبقية           -٥
  )٢٥(.)VCM (املتبلمر الفينيل غري

X  

                                                   
 .٤ ، حيث كان حيمل رقم١-٤ باجلدول ١  وقد نقل من اهلدف االستراتيجي،)VCM(املتبلمر   إىل استخدام الزئبق يف إنتاج كلوريد الفينيل غري٤ برييشري التد  )٢٣(

  .٤ ، حيث كان حيمل رقم١-٤ل  باجلدو٢  وقد نقل من اهلدف االستراتيجي،)VCM(املتبلمر   إىل استخدام الزئبق يف إنتاج كلوريد الفينيل غري٦ يشري التدبري  )٢٤(
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  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣- ٤ اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
ستوى امل

  الدويل
و العمليات اخلالية من غـشاء األسبـست،        اشتراط التحول من عملية خاليا الزئبق إىل العمليات الغشائية أ          -٣

  .إنتاج الكلور والقلوياتعمليات اقتصادية وممكنة من الناحية التقنية  وهي
X  

ــة  -٤ ــارات املالي االعتب
  وبناء القدرات

    

      نقل التكنولوجيا -٥ 
  X  .دعم البحوث اخلاصة باستنباط البدائل اخلالية من الزئبق -١٣
تشجيع محالت التوعية، مبا يف ذلك شروط التسجيل والعنونة، لتعريف املستهلكني باملنتجات احملتوية علـى    -١٤

  .زئبق ومبخاطرها الصحية والبيئية
X  

ـ   -١ ادة قوائم احلصر وزي
  املعرفة

  X  .عاية الصحية باملخاطر الصحية املترتبة على الزئبقزيادة الوعي لدى املهنيني املعنيني بالر -١٦
األهداف واجلـداول    -٢

  الزمنية
   

  X  .حظر أو تقييد استخدام الزئبق يف املنتجات اليت توجد هلا بدائل رخيصة -١
  X  . اخلالية من الزئبقالبديلة والرخيصةات تشجيع استخدام املنتج -٢
  X  .املنتجات البديلة والرخيصة اخلالية من الزئبق، حيثما يوجد نقص يف العرضتشجيع زيادة إنتاج  -٣
الكيميائيـة مثـل اإلدارة    تقييد أو حظر استخدام مبيدات اآلفات احملتوية على زئبق؛ وتشجيع البدائل غـري        -٤

  .تاملتكاملة لآلفا
X  

  X  .تقييد استخدام الزئبق يف املنتجات الصيدالنية واألجهزة الطبية -٥
  X  .استخدام املنتجات الصيدالنية اخلالية من الزئبق بالقدر املمكنتشجيع  -٦

احلد من استخدام    -٣
ــق يف  الزئبــ

 يف  مبـا املنتجات  
 .ذلك مواد التعبئة

ــات   -٣ ــضل التقني أف
أفـــضل /املتاحـــة

ــة  ــات البيئي املمارس
  قيود املنتجات/ومعايري

    )٢٦(.منع أو تقييد التجارة املستمرة يف املنتجات احملتوية على زئبق اليت توجد هلا بدائل رخيصة -٧
__________________ 

  .٣ ، حيث كان حيمل رقم١- ٤ باجلدول ٢  وقد نقل من اهلدف االستراتيجي،)VCM(املتبلمر  وكلوريد الفينيل غري إنتاج الكلور والقلويات إىل استخدام الزئبق يف ٥ يشري التدبري  )٢٥(
  .٩ حيث يظهر اآلن على أنه التدبري ،)التجارة الدولية يف الزئبقاحلد من  (٤؛ اهلدف االستراتيجي ٤- ٤ إىل اجلدول ٧نقل التدبري   )٢٦(
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  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣- ٤ اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
ستوى امل

  الدويل
توجد هلا بدائل خالية من الزئبـق يف الوقـت           اشتراط أن يكون حمتوى الزئبق منخفضاً يف املنتجات اليت ال          -٨

  .احلاضر
X  

توجد هلا بدائل خالية من الزئبق يف الوقت  اليت التشجيع احلد من حمتوى الزئبق، بالقدر املمكن، يف املنتجات        -٩
  .احلاضر

X  

  X  . احملتوية على زئبق للتقليل من استخدامهفرض ضرائب على املنتجات -١٠
وضع شروط خاصة بالتخلص من منتجات الزئبق ومجعها للتقليل مـن اسـتخدامها وللتـشجيع علـى                  -١١

  .استخالص الزئبق من املنتجات اموعة
X  

    )٢٧(.تشجيع الطرق األسلم للتخلص من منتجات الزئبق ومجعها -١٢
  X  .حليةوضع خطة توزيع مر -١٥
  X  .وضع تدابري للتخلص تدرجيياً من استخدام املنتجات احملتوية على زئبق -١٧
تشجيع التربع باملنتجات اخلالية من الزئبق وتصديرها وتقييد التربع باملنتجات امللوثة بالزئبق وتصديرها من               -١٨

  .بلد آلخر
  X 

  X  )٢٨(.التدريج يف املنتجات والعملياتتشجيع املواد البديلة ووقف استخدام الزئبق ب -١٩
االعتبارات املالية وبنـاء     -٤

  القدرات
    

      نقل التكنولوجيا -٥
احلد مـن اسـتخدام      -٤  X  .توعية املشتغلني بطب األسنان باملخاطر الصحية النامجة عن الزئبق -١

الزئبق يف ممارسـات    
  طب األسنان

قوائم احلصر وزيـادة    -١
من خالل اجلمعيات العاملية لطب األسنان علـى طـرق    توفري مواد توعية للمشتغلني بطب األسنان العاملني -٢  املعرفة

  .استخدام البدائل
 X 

                                                   
  .١٤  حيث يظهر اآلن على أنه التدبري،)مجع النفايات احملتوية على زئبق كل على حدة ومعاجلتها (٢ ، اهلدف االستراتيجي٢-٤  إىل اجلدول١٢ نقل التدبري  )٢٧(
  .٢ ، حيث كان حيمل رقم٤-٤  باجلدول٢ ونقل من اهلدف االستراتيجي: م الزئبق يف املنتجات والعمليات إىل التخلص بالتدريج من استخدا١٩ يشري التدبري  )٢٨(
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  احلد من الطلب العاملي على الزئبق املتصل باستخدامه يف املنتجات والعمليات اإلنتاجية :٣- ٤ اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
ستوى امل

  الدويل
مطالبة منظمة الصحة العاملية بزيادة الوعي بأخطار وخماطر السبائك احملتوية على زئبق املـستخدمة يف طـب        -٧

  .األسنان
 X 

األهداف واجلـداول    -٢
  نيةالزم

    

  X  .تقييد استخدام السبائك احملتوية على زئبق يف عالج أسنان األطفال والنساء احلوامل -٣
ثما يكـون   تشجيع استخدام بدائل السبائك احملتوية على زئبق يف حشو أسنان األطفال والنساء احلوامل، حي              -٤

 .ذلك ممكناً
X  

  X  .احملتوية على زئبق مطالبة املشتغلني بطب األسنان باستخدام البدائل غري -٥
  X  .تدريب املشتغلني بطب األسنان على استخدام املواد البديلة ومتكينهم من سهولة احلصول عليها -٦
الغـاليوم، أو سـبائك الفـضة     واد التركيبية، أواستخدام سبائك خالية من الزئبق يف حشو األسنان، مثل امل   -٨

  )٢٩(.الباردة
X  

تركيب مرشحات وشراك وأجهزة إلزالة الزئبق يف بالوعات ومصارف املياه بعيادات األسنان ملنع دخـول                 -٩
  )٣٠(.الزئبق يف خطوط املياه العادمة والصرف الصحي

X  

ــات   -٣ ــضل التقني أف
أفــضل /املتاحــة

ــة  املمارســات البيئي
  قيود املنتجات/ومعايري

  X  )٣٠(ت األسنان يف املرافق النهائية لتخزين الزئبقاشتراط التخلص من الزئبق الذي يتجمع يف عيادا -١٠
ــة  -٤ ــارات املالي االعتب

  وبناء القدرات
    

      نقل التكنولوجيا -٥
 

                                                   
  .٥ ، حيث كان حيمل رقم٢-٤ باجلدول ١ وقد نقل من اهلدف االستراتيجي:  إىل استخدام الزئبق يف طب األسنان٨ يشري التدبري  )٢٩(
  .، على التوايل١٠  ورقم٤ ، حيث كانا حيمالن رقم٢-٤ باجلدول ٢ وقد نقال من اهلدف االستراتيجي: بق يف طب األسنان إىل استخدام الزئ١٠  ،٩ يشري التدبريان  )٣٠(
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 احلد من املعروض من الزئبق عاملياً :٤-٤  اجلدول
األهداف 

  االستراتيجية
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع

  الوطين
املستوى 
  الدويل

قوائم احلصر وزيـادة     -١
  املعرفة

    

األهــداف واجلــداول  -٢
  الزمنية

   

ن خمزونات الزئبق القائمة بـدالً مـن       وضع ترتيب ألمهية مصادر الزئبق، حبيث ميكن تلبية الطلب م          -١
  .اللجوء إىل التعدين األويل

 X 

  X  .تقييد تعدين الزئبق اخلام ووقفه بالتدريج -٢
تقييد بيع منتجات الزئبق كمنتج ثانوي من عمليات تعدين اخلامـات املعدنيـة األخـرى ووقفـه        -٣

الزئبق الثانوية يف مرافـق التخـزين   بالتدريج، واشتراط أن تقوم شركات التعدين بتخزين منتجات     
  .السليمة من الناحية البيئية

X  

أفــضل التقنيــات   -٣
أفضل املمارسات  /املتاحة

قيـود  /البيئية ومعـايري  
  املنتجات

السماح لشركات تعدين الزئبق أثناء فترة الوقف التدرجيي لعمليات التعدين بشراء وبيع الزئبق مـن             -٤
 بـدالً مـن     )مثل مرافق صناعة الكلور والقلويات أو املخزونات االستراتيجية       (املخزونات القائمة   

  .زئبق اخلامتعدين ال

X  

االعتبارات املالية وبناء    -٤
 القدرات

    

ــن  -١ ــد م احل
 مـن   املعروض

الزئبق اخلام من   
عمليــــات 
ــدين  التعــ
 واالستخالص

      نقل التكنولوجيا -٥
قوائم احلصر وزيـادة     -١

  املعرفة
    

األهــداف واجلــداول  -٢
  الزمنية

    

ــن  -٢ ــد م احل
املعروض من  
الزئبق مـن   
اخلاليا العاملة  
ــالكلور  بـ
ــات  والقلوي

قنيــات أفــضل الت -٣
أفضل املمارسات  /املتاحة

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

 X 
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 احلد من املعروض من الزئبق عاملياً :٤-٤  اجلدول
األهداف 

  االستراتيجية
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع

  الوطين
املستوى 
  الدويل

    )٣١(.خدام الزئبق بالتدريج يف املنتجات والعملياتتشجيع املواد البديلة ووقف است -٢
  X  .تقييد بيع الزئبق املعاد تدويره ووقف بيعه بالتدريج -٣

قيـود  /البيئية ومعـايري  
  املنتجات

اشتراط وجود مواقع سليمة بيئياً للتخلص النهائي من الزئبق املعاد تدويره وختزينه الستبعاد الزئبـق                -٤
  .املتبقي من املعروض عاملياً

 X 

املالية وبناء  االعتبارات   -٤
  القدرات

    

ومــــن 
املنتجـــات 
ــات  والعملي

  األخرى

      نقل التكنولوجيا -٥
قوائم احلصر وزيـادة     -١

  املعرفة
  X  .اشتراط تسجيل مجيع خمزونات الزئبق القائمة لتتبع بيع الزئبق واحلد منه -٢

األهــداف واجلــداول  -٢
 الزمنية

    

استخدام املخزونات الوطنية واالستراتيجية يف تلبية الطلب بدالً من تلبية الطلب من خالل تعـدين                -١
  .الزئبق اخلام

 X أفــضل التقنيــات   -٣
أفضل املمارسات  /احةاملت

قيـود  /البيئية ومعـايري  
  املنتجات

  X  .التخلص ائياً من املخزونات يف مرافق التخزين النهائي السليمة بيئياً -٣

الية وبناء  االعتبارات امل  -٤
  القدرات

    

ــن  -٣ ــد م احل
املعروض من  
الزئبق مـن   

٣٢(املخزونات
(  

      نقل التكنولوجيا -٥

                                                   
 .١٩ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)احلد من استخدام الزئبق يف املنتجات، مبا يف ذلك مواد التعبئة(؛ اهلدف االستراتيجي ٣- ٤ إىل اجلدول ٢ نقل التدبري  )٣١(

تتألف من كمية من عنصر الزئبق، أو " النفاية. "يتألف من كمية من عنصر الزئبق، أو مركبات الزئبق، أو املواد امللوثة بالزئبق اليت مازال هلا استخدام جتاري بالنسبة للمالك" املخزون: "التعريفان املقترحان  )٣٢(
 .ا استخدام جتاري بالنسبة للمالكيعد هل مركبات الزئبق، أو املواد امللوثة بالزئبق اليت مل
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 احلد من املعروض من الزئبق عاملياً :٤-٤  اجلدول
األهداف 

  االستراتيجية
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع

  الوطين
املستوى 
  الدويل

جراء املوافقة املسبقة عن علم تقدم البلدان مبوجبـه بيانـات عـن واردات              ملزِم إل  وضع نظام غري   -٥
جهة جوانب القلق اخلاصة بالبيانات اليت تثريها       وصادرات الزئبق إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة ملوا       

  )٣٣(.البلدان وتقدمي أدوات إضافية للبلدان الراغبة يف حتسني الرقابة على تدفقات جتارة الزئبق

 X 

 X   )٣٣(.تعزيز أنشطة البيانات اإلقليمية اخلاصة بتدفقات جتارة الزئبق -٦

قوائم احلصر وزيـادة     -١
  املعرفة

والتعامل مع الزئبـق بـني      الصادرات  /ظيم الواردات إجراء حصر ملصادر الزئبق ووضع ترتيبات لتن       -٧
  )٣٣(.الدول

 X 

      األهداف واجلداول الزمنية -٢
 X   .وقف التجارة الدولية تدرجيياً يف عنصر الزئبق توطئة حلظرها -١
ظر الوطنية والدولية على التجارة يف املنتجات احملتوية على زئبق، مبـا يف             تشجيع أشكال القيود واحل    -٢

  .ذلك تطبيق تدابري املوافقة املسبقة عن علْم
 X 

 X   .حظر استرياد وتصدير مركبات الزئبق، مبا يف ذلك كربيتيد الزئبق اخلام -٣
 X   .الزئبقحظر استرياد وتصدير النفايات اليت حتتوي على نسب عالية من  -٤
مثـل اتفاقيـة    (وضع آليات حتد من عرض الزئبق من خالل الصكوك الدولية اجلديدة أو القائمـة                -٨

) املـواد الكيميائيـة  إجراء املوافقة املسبقة عن علم على     روتردام، عن طريق إضافة الزئبق إىل قائمة        
  )٣٤(. الزئبقوزيادة قدرة الدول األعضاء على صياغة وتطبيق قواعد لتنظيم استرياد

 X 

أفــضل التقنيــات   -٣
أفضل املمارسات  /املتاحة

قيـود  /البيئية ومعـايري  
  املنتجات

 X   )٣٥(.منع أو تقييد التجارة املستمرة يف املنتجات احملتوية على زئبق اليت توجد هلا بدائل رخيصة -٩
االعتبارات املالية وبناء    -٤

  القدرات
    

ــن  -٤ ــد م احل
ــارة  التجـ
ــة يف  الدولي

  الزئبق

      نقل التكنولوجيا -٥

                                                   
  .، على التوايل١٧، و١٥، و١٤؛ حيث كانت تعرف من قبل بأا التدابري ٣-٤ باجلدول ١ إىل التجارة يف الزئبق، وقد نقلت من اهلدف االستراتيجي ٧، و٦، و٥تشري التدابري   )٣٣(

  .١٣ ؛ حيث كان يعرف من قبل بأنه التدبري٣-٤ باجلدول ١ راتيجيوقد نقل من اهلدف االست: شري هذه اإلجراء إىل جتارة الزئبق  )٣٤(
  .٧ ؛ حيث كان يعرف من قبل بأنه التدبري٣- ٤ باجلدول ٣  وقد نقل من اهلدف االستراتيجي: يشري هذه اإلجراء إىل جتارة الزئبق  )٣٥(
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  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق :٥-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  اميعا  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

     قوائم احلصر وزيادة املعرفة -١
      األهداف واجلداول الزمنية -٢

أفضل املمارسات البيئية فيما يتعلـق  /وضع مبادئ توجيهية وقواعد تتضمن أفضل التقنيات املتاحة     -١
للزئبق، مبا يف ذلك وضعه يف كبسوالت وختزينـها يف مرافـق            ) طويل األجل (بالتخزين النهائي   

تتـأثر بـالزالزل     للتخزين عميقة يف باطن األرض، حبيث تكون منيعـة علـى التـسرب وال             
  .رابات اجليولوجيةواالضط

 X 

  X  .اشتراط التخلص من مجيع النفايات واملركبات احملتوية على زئبق يف مرافق التخزين النهائي -٢
  X  .تثبيت نفايات ومركبات الزئبق يف حالة تكون عمليات التفاعل فيها منخفضة قبل ختزينه -٣

أفـــضل التقنيـــات  -٣
أفضل املمارسات  /املتاحة

قيـود  /البيئية ومعـايري  
  تاملنتجا

ها، والتفتيش عليهـا، وعالجهـا وحتديـد    وضع اشتراطات لرصد مرافق ختزين الزئبق بعد إغالق      -٤
املسؤولية والتعويضات للتشجيع على املعاملة السليمة للزئبق والنفايات احملتوية على زئبق يف حالة             

  .حدوث تلوث من مرافق ختزين الزئبق

X  

االعتبارات املالية وبنـاء     -٤
  القدرات

    

احلـــد مـــن  -١
اإلطالقات مـن   
الزئبق املخـزون   
ومــن نفايــات 

  الزئبق

      نقل التكنولوجيا -٥
  X  .حتديد خمزونات الزئبق واملواد احملتوية على زئبق -١

 X   .وضع قائمة بالبلدان اليت توجد ا مرافق لإلدارة السليمة بيئياً -١٠
  قوائم احلصر وزيادة املعرفة -١

  X  .لنهائي للزئبق يف كبسوالتإجراء حبوث عن تدابري التخزين ا -١١

ــات  -٢ إدارة خمزون
 القائمة  )٣٦(الزئبق

والنفايات احملتوية  
ــق   ــى زئب       األهداف واجلداول الزمنية -٢عل

                                                   
تتكون من كمية من عنصر الزئبق، أو مركب " النفاية. "ئبق، أو مادة حمتوية على زئبق مازال هلا استخدام جتاري لدى املالكيتكون من كمية من عنصر الزئبق، أو مركب الز" املخزون: "التعريفان املقترحان  )٣٦(

  .الزئبق، أو مادة حمتوية على زئبق مل يتعد هلا استخدام جتاري لدى املالك
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  إجياد حلول سليمة بيئياً لتخزين الزئبق :٥-٤  اجلدول
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  اميعا  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

 عبوات شديدة اإلحكام ملنـع تـسرب        يفالتأكد من أن مجيع خمزونات الزئبق القائمة موضوعة          -٢
مبواد واقية من الـصدمات،      تكون هذه العبوات معزولة      ، وأن )مثل احلاويات أو القوارير   (الزئبق  

  .وخمزونة فوق أطباق جتميع تستقبل أي رشح حمتمل من العبوات

X  

فـوق أطبـاق   تعبئة قوارير وحاويات الزئبق الصغرية يف براميل حمكمة غري منفذة للهواء وختزينها   -٣
  .جتميع

X  

  X  .عنونة مجيع حاويات التخزين بوضوح -٤
  X  .تقييد الدخول إىل مرافق التخزين املؤقت وتدريب العاملني على التدابري السليمة للتعامل معها -٥
  X  .اشتراط قيام احلكومة بالتفتيش الدوري على مرافق التخزين واإلشراف عليها -٦
 ظروف سليمة   يف) مثل مبيدات اآلفات  (اشتراط ختزين مجيع املنتجات املهجورة احملتوية على زئبق          -٧

بيئياً أو معاملتها يف مرافق إعادة التدوير بالشكل الذي يضمن التخزين النـهائي للزئبـق املعـاد        
  )٣٧(.تدويره

  

  X  .تشجيع مفهوم مسؤولية املنتج واحلرص على الصاحل العام -٨
 X   .إعادة النفايات احملتوية على زئبق إىل بلد التصدير -٩

أفـــضل التقنيـــات  -٣
أفضل املمارسات  /املتاحة

قيـود  /البيئية ومعـايري  
  املنتجات

أفضل املمارسـات  /رمسي يقدم املشورة بشأن أفضل التقنيات املتاحة اء تقين غري  إنشاء فريق خرب   -١٢
  .البيئية ويرد على طلبات املساعدات التقنية

 X 

      االعتبارات املالية وبناء القدرات -٤

ــة دون  للحيلول
  تلوث البيئة

      نقل التكنولوجيا -٥

                                                   
تتكون من كمية من عنصر الزئبق، أو مركب " النفاية. "الزئبق، أو مادة حمتوية على زئبق مازال هلا استخدام جتاري لدى املالكيتكون من كمية من عنصر الزئبق، أو مركب " املخزون: "التعريفان املقترحان  )٣٧(

  .الزئبق، أو مادة حمتوية على زئبق مل يتعد هلا استخدام جتاري لدى املالك
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  لعامة والبيئيةالتصدي لعالج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة ا :٦-٤  اجلدول
األهداف 

  االستراتيجية
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع

  الوطين
املستوى 
  الدويل

    X  .وضع مبادئ توجيهية لتحديد وحصر املواقع اليت من احملتمل أن تكون ملوثة بالزئبق -١
حصر، وحتديد واختبار مجيع املواقع اليت من احملتمل أن تكون ملوثة بالزئبق لتحديد مستويات               -٢

  .التلوث واملناطق اليت تعد حالتها حرجة وتتطلب إعطائها األولوية يف العالج
X  

إجراء تقييم للمخاطر لتحديد أولويات العمل، مبا يف ذلك االعتراف بضرورة املراجعة البيئيـة               -٣
  .سريعة، حسب مقتضى احلالال

X    

قوائم احلـصر وزيـادة      -١
  املعرفة

    X  .تقدمي معلومات عن املواقع امللوثة كجزء من تشريع حق اتمع يف املعرفة -٤
ــداول  -٢ ــداف واجل األه

  الزمنية
     

    X  .ملنع زيادة التلوثفرض حجر على مصادر التلوث واملناطق امللوثة  -٥
تركيب حواجز، أو أغطية، أو أحواض للتجميع، أو غري ذلك من التكنولوجيات للحـد مـن       -٦

  .)مثل التربة، واحلمأة واملياه(انتشار التلوث بالزئبق يف األوساط املصابة 
X    

ــات  -٣ ــضل التقنيـ أفـ
أفضل املمارسات  /املتاحة

قيــود /البيئيــة ومعــايري
البيئية إلدارة  أفضل املمارسات   /وضع وتطبيق مبادئ توجيهية تقوم على أفضل التقنيات املتاحة         -٧  املنتجات

 )٣٨(.أماكن الدفن ومرافق التخزين
   

االعتبارات املالية وبنـاء     -٤
  القدرات

      

منع التلـوث    -١
بالزئبق بفعل  

  االنتشار

        نقل التكنولوجيا -٥
مراقبة وعالج    -٢   X  .وضع وتنفيذ آليات لرصد املواقع امللوثة -٢

  املواقع امللوثة
قوائم احلـصر وزيـادة      -١

 امللوثة، واختيار املواقع اليت تجرى عليها اختبارات لتحديـد  وضع بروتوكوالت لتحديد املواقع  -٥ املعرفة
  .مستوى التلوث بالزئبق

X   

                                                   
  .١٧ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)ات الزئبق من احملارق وأماكن الدفناحلد من إطالق (٣ ؛ اهلدف االستراتيجي٢- ٤  إىل اجلدول٧ نقل التدبري  )٣٨(
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  لعامة والبيئيةالتصدي لعالج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة ا :٦-٤  اجلدول
األهداف 

  االستراتيجية
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع

  الوطين
املستوى 
  الدويل

      )٣٩(.اشتراط وضع قوائم جبميع املواقع امللوثة بالزئبق أو بنفاياته اخلطرة -١٢
ــداول  -٢ ــداف واجل األه

  الزمنية
      

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

X    

    X  .وضع وتطبيق آليات لالمتثال لضمان اإلدارة السليمة للمواقع امللوثة -٣
    X  .تسربه تلوث الناجم عن انسكاب الزئبق أووضع خطط ملواجهة الطوارئ للتقليل من ال -٤
   X  .حتديد اإلدارة املناسبة ملوارد املياه واألراضي للحيلولة دون سرعة انتقال الزئبق وتوافره حيوياً -٦
 X   .ة واحلدود الدنيا إلزالة الزئبق أثناء عالج املواقع امللوثةيوضع معايري ألفضل املمارسات البيئ -٧
مبادئ توجيهية الختيار تكنولوجيات العالج القائمة على أفضل املمارسات املتاحـة أو            وضع   -٨

  .أفضل املمارسات البيئية طبقاً للمعايري اخلاصة باملواقع
X    

    X  .تطوير تكنولوجيا للعالج تكون ناجعة من حيث التكلفة -١٠
بيئي للتلوث وتكاليف إدارة املواقع وضع آليات لتحديد املسؤولية والتعويضات تشمل التأثري ال     -١١

  .، مبا يف ذلك املواقع اليت كانت ملوثة من قبلامللوثة يف املستقبل
X    

اشتراط عرض اجلهة املسؤولة أو القائمة بالعالج خلطط العالج على احلكومة للموافقة عليها               -١٣
  .قبل العالج

X    

    X  . العالج لضمان سرعة تطبيق احلجر وإزالة التلوثاشتراط االمتثال املبكر للقواعد املعيارية يف -١٤

ــات  -٣ ــضل التقنيـ أفـ
أفضل املمارسات  /املتاحة

ود قيــ/البيئيــة ومعــايري
  املنتجات

احلكوميـة لعـالج     تشجيع العالج الطوعي، مع التفتيش الدوري على اجلهود الطوعية وغري          -١٥
  .املواقع امللوثة

X    

                                                   
  .١٨ ، حيث يظهر اآلن على أنه التدبري)احلد من إطالقات الزئبق من احملارق وأماكن الدفن (٣ ؛ اهلدف االستراتيجي٢-٤  إىل اجلدول١٢ نقل التدبري  )٣٩(
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  لعامة والبيئيةالتصدي لعالج املواقع امللوثة القائمة اليت تؤثر على الصحة ا :٦-٤  اجلدول
األهداف 

  االستراتيجية
املستوى   تدابري االستجابة املتاحة  ااميع

  الوطين
املستوى 
  الدويل

تفضيل خطط العالج يف املواقع ذاا وليس خارجها عندما يكون ذلك ممكناً للتقليـل مـن                 -١٦
 .وثفرض انتشار التل

X    

إذا كانـت   إزالة الوسائط امللوثة من املنطقة ونقلها إىل مرفق مؤهل للقيام بالعالج يف حالة ما    -١٧
  .املعاملة يف املوقع ذاته غري ممكنة

X    

مثل املضخات وتكنولوجيات عالج    (عالج املنطقة امللوثة باستخدام أفضل املمارسات املتاحة         -١٨
  .) املائيةاملياه اجلوفية يف ااري

X    

    X  .تثبيت الوسط امللوث وعالجه بطرق العالج احليوية أو النباتية -١٩
    X  .تبخري، أو غسل أو غمر التربة أو احلمأة امللوثة باملاء إلزالة الزئبق -٢٠

االعتبارات املالية وبنـاء     -٤
 القدرات

     

 X    .ات لضمان احلصول على آليات املراقبة املناسبةتوفري التكنولوجيا ونقل املعلوم -٩  نقل التكنولوجيا -٥
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  املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعيةزيادة  :٧-٤  اجلدول

املستوى   ئمةالتدابري اجلديدة املقترحة والتدابري القا  ااميع  األهداف االستراتيجية
  الوطين

املستوى 
  الدويل

إنشاء سجالت للزئبق وإجراء حصر جلميع خمزونات الزئبق ومصادر اإلنتاج، مع مالحظة أن سجالت               -١
بق وحصرها كمياً تعـد مـن األدوات        إطالق امللوثات ونقلها وجمموعة أدوات حتديد إطالقات الزئ       

  .القيمة

X  

  X  .حتسني قوائم حصر اإلطالقات -٢

 X   .حتسني الفهم العاملي ملصادر انبعاثات الزئبق، والكوارث املترتبة عليه، ونقله -٣

  X  .حتسني رصد مستويات الزئبق يف الوسط البيئي ويف الكائنات احلية -٤
  X  .الزئبق وترسيبه يف الغالف اجلويحتسني رصد مستويات  -٦
  X  .حتسني دقة مناذج انتقال الزئبق يف الغالف اجلوي -٧
  X  .حتسني فهم العملية اليت حتكم التراكم احليوي للزئبق املستمد من الغالف اجلوي -٨
لعمليات البديلـة،   دعم برامج البحوث والتطوير لتحسني أدوات مراقبة انبعاثات الزئبق، واملنتجات وا           -٩

  .وفهم اآلثار البيولوجية والطبيعية للزئبق يف اإلنسان والبيئة
X  

  X  .إجراء عمليات الرصد احليوي للزئبق يف اإلنسان لتحديد املستويات األساسية للزئبق -١٠
ك حتليـل   دعم تكاليف البحوث االجتماعية واالقتصادية اخلاصة مبواصلة استخدام الزئبق، مبا يف ذل            -١٢

  .تكاليف التأثري البيئي والعالج
X  

تطوير بيانات الرصد البيئي لتعرض اإلنسان والبيئة للزئبق وإجراء دراسات عن اآلثـار االجتماعيـة          -١٣
  .لزئبقلواالقتصادية للتعرض 

X  

ـ          -١٥ ها تنظيم حلقات عمل على املستوى اإلقليمي وتقدمي عروض فيما يتعلـق بالتهديـدات الـيت ميثل
  .االستمرار يف استخدام الزئبق وإطالقاته يف البيئة

 X 

زيادة معرفة الدول    -١
ــا  ــدراا فيم وق

  يتصل بالزئبق

قوائم احلـصر وزيـادة      -١
  املعرفة

 X   .تزويد الدول بالتقارير اخلاصة بالزئبق وباقتراحات بشأن البدائل اخلالية من الزئبق -١٦
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  املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعيةزيادة  :٧-٤  اجلدول
املستوى   ئمةالتدابري اجلديدة املقترحة والتدابري القا  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

وضع استراتيجيات لتحسني سبل االتصال للوصول إىل السكان املعرضني للخطر، مبا يف ذلك الفئات             -١٨
  .احلساسة من السكان

X  

مثل مراكز التوزيع أو قواعد البيانـات الـيت ميكـن           (تيسر النفاذ الدويل إىل البيانات البيئية القائمة         -١٩
وحتسني قدرة مستخدمي البيانات البيئية على العثور علـى         ) الدخول إليها عن طريق شبكة اإلنترنت     

  .ليها ومن خالل التدريبالبيانات اليت حيتاجوا من خالل أدوات شاملة من السهل احلصول ع

 X 

 X   .وضع خطة عاملية للرصد -٢٢
  X  .تشجيع معرفة اآلثار الصحية الناجتة عن وجود ميثيل الزئبق يف األمساك -٢٣
  X  .وضع نظام لإلنذار املبكر للسكان املعرضني للزئبق -٢٤
  X  .وث بالزئبقوضع استراتيجية للمشاركة يف املعلومات اخلاصة مبراقبة التل -٢٥
دعم تشجيع املشاريع اإلقليمية اليت تركز على تقييم التعرض للزئبق وآثاره الصحية، مبـا يف ذلـك                  -٢٦

  .الصحي الرصد احليوي، على أن توضع بعد ذلك استراتيجيات للسياسات القطرية وخطط للعمل
 X 

    األهداف واجلداول الزمنية -٢
ــضل -٣ ــات أفـ  التقنيـ

فضل املمارسات  أ/املتاحة
ــة ومعــايري ــود /البيئي قي

  املنتجات

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

X  

 X   .ياهدعم قدرات البلدان النامية، وخصوصاً يف ما يتعلق برصد اهلواء وامل -٥

اسـتخدام الزئبـق،    دعم الربامج التجريبية يف البلدان النامية لدراسة انبعاثات الزئبق واحلد منها ومن   -١١
  .واحلد من التلوث

 X 

االعتبارات املالية وبنـاء     -٤
 القدرات

وضع مبادئ توجيهية وتشريعات منوذجية للتعامل مع عالج املواقع امللوثة بالزئبق، ومنـع التلـوث،              -١٤
  .، واإلقليمية، والوطنيةوتوزيعها على احلكومات احمللية

 X 
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  املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعيةزيادة  :٧-٤  اجلدول
املستوى   ئمةالتدابري اجلديدة املقترحة والتدابري القا  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

يتعلق باحلصول على املعلومات عن املواد الكيميائية والزئبـق عـن    ما دعم قدرات البلدان النامية يف     -٢٠
طريق الوسائط املختلفة مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، وإنشاء مواقع وطنيـة علـى الـشبكة ودعـم                  

  .الشبكات

 X 

 تقوم بالرصد البيئي وتوسيع املشاركة لتشمل املزيد مـن البلـدان يف             تعزيز املؤسسات اإلقليمية اليت    -٢١
  .اإلقليم يف نظم الرصد البيئي

 X 

املنافـذ  /قدرات الدول على التعرف على املنتجات احملتوية على زئبق يف املوانئ          /بناء القدرات الوطنية   -٢٧
  .اجلمركية

X  

  X  .رة يف كل بلد على مواجهة قضية الزئبقوضع ترتيبات مؤسسية لزيادة املعرفة والقد -٢٨
    نقل التكنولوجيا -٥

تنظيم حلقات عمل، وبرامج للتوعية، ومراكز للتوزيع إلبالغ اجلمهور العام بطرق التعـرض للزئبـق                -٤
 .وثوالتل

X  

تنظيم حلقات عمل تدريبية وبرامج للتوعية إلبالغ اتمعات احمللية مبخاطر استخدام الزئبـق وتـوافر                -٥
تعـدين الـذهب    البدائل اخلالية من الزئبق الستخدامها يف العمليات اليت تقوم على استخدام الزئبق مثـل               

  .بواسطة احلرفيني وعلى النطاق الصغري

X  

يـستخدم فيهـا الزئبـق،        العام وتشجيع املنتجات والتكنولوجيات والعمليات الـيت ال        إزكاء الوعي  -٦
  .واستخدام البدائل الصديقة للبيئة

X  

زيادة املشاركة احمللية واإلقليمية يف حلقات العمل اخلاصة بتبادل املعلومات وبرامج تدريب األشخاص              -٧
  .العمليات اليت يدخل فيها الزئبق  يتعاملون مع الزئبق أو منتجات الزئبق أونالذي

 X 

  X  .الشروع يف برامج لتشجيع املشاركة احمللية يف رصد البيئة -٨

ــة  -٢ ــادة املعرف زي
ــني  ــدرات ب والق
مـــــستخدمي 
ومستهلكي الزئبـق   

  األفراد من

ــادة احلــصرقــوائم  -١  وزي
  املعرفة

دعم الربامج التجريبية يف البلدان النامية لدراسة انبعاثات الزئبـق؛ وتطـوير وتوزيـع تكنولوجيـات              -٩
ية ومحالت إلزكاء الـوعي العـام       واستراتيجيات لرصد التلوث بالزئبق وتنظيم حلقات عمل، وبرامج توع        

  .عموماً، مع تركيز خاص على إزكاء الوعي لدى املهنيني املعنيني بالرعاية الصحية

X  
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  املعرفة يف جماالت مثل نظم اجلرد واألخطار اليت يتعرض هلا البشر والبيئة، والرصد البيئي واآلثار االقتصادية االجتماعيةزيادة  :٧-٤  اجلدول
املستوى   ئمةالتدابري اجلديدة املقترحة والتدابري القا  ااميع  األهداف االستراتيجية

  الوطين
املستوى 
  الدويل

     األهداف واجلداول الزمنية -٢
أفـضل  /أفضل التقنيات املتاحة  -٣

ــات ــة املمارسـ  البيئيـ
  قيود املنتجات/ومعايري

    

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

X  االعتبارات املالية وبنـاء     -٤
  القدرات

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

 X 

وإبالغ السكان  ) األمساك يف(دعم تكنولوجيات واستراتيجيات التنمية والتوزيع لرصد التلوث بالزئبق          -٣  نقل التكنولوجيا -٥
  .املعرضني لتأثري التلوث

 X 

______________ 


