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 إعداداملعنية بجلنة التفاوض احلكومية الدولية 
  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عامليصك 

  ثانيةدورة الال
  ٢٠١١يناير /لثاين كانون ا٢٨ - ٢٤شيبا، اليابان، 

 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  ملزم قانوناً بشأن الزئبقعامليمشروع عناصر لنهج شامل ومناسب لصك 

 مذكرة من األمانة

 دورا  ملزم قانوناً بشأن الزئبق، يفعامليوافقت جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك   -  ١
، على أن تقوم األمانة ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ إىل ٧األوىل، اليت عقدت يف استكهومل يف الفترة من 

  :مبا يلي

لس  [٢٥/٥إعداد مشروع عناصر للنهج الشامل واملناسب إزاء الزئبق املطلوب يف املقرر 
 من املقرر، ٢٧ها يف الفقرة مبا يف ذلك األحكام املشار إلي] إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة

 من املقرر، وذلك لكي تنظر فيها ٢٨على أن تأخذ يف االعتبار األمور املذكورة يف الفقرة 
ومن املمكن أن تشمل العناصر اليت تعدها األمانة كالً من التدابري . اللجنة يف دورا الثانية

إلجحاف بأي طريقة كانت مبا املُلزمة والطوعية، وتعرض كوسيلة لتيسري عمل اللجنة دون ا
وعلى األمانة أن تستند يف عملها على اآلراء اليت أعربت . قد تقرره اللجنة بشأن صك الزئبق

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/1.  
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 ٣١عنها األطراف يف الدورة الراهنة وأي آراء تقدمها األطراف إىل األمانة كتابةً قبل 
  )١(.٢٠١٠يوليه /متوز

هج شامل بشأن الزئبق لتنظر فيه اللجنة، على وبناًء عليه أعدت األمانة مشروع عناصر لن  -  ٢
وتقدم األمانة مشروع العناصر املقترح كوسيلة فقط لتسهيل عمل . النحو املبين يف مرفق هذه املذكرة

  .اللجنة، مع االعتراف بأن اللجنة هي صاحبة القرار فيما ينبغي أن يكون عليه حمتوى صك الزئبق

تند العناصر املقترحة إىل اآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف وبناًء على طلب اللجنة، تس  -  ٣
وقد قدمت الغالبية العظمى من . الدورة األوىل للجنة، وعلى وجهات النظر اليت قُدمت بعد ذلك كتابةً

 مت مشروع نصاألطراف وجهات نظرها املكتوبة يف شكل سردي، وإن كانت أطراف قليلة جداً قد
وكما يتبين من املقطع املقتبس أعاله، فإن اللجنة طلبت من األمانة أن تعد . قفعلي ألحكام صك الزئب

مشروع النص املقترح على أساس وجهات نظر األطراف، ولكن مل تطلب منها أن تعد جتميعاً ملشروع 
ضة هلا من اللجنة قدر اإلمكان،. النصا مل وعلى هذا األساس، والتزاماً من األمانة بواليتها املفوفإ 

متس حق غالبية  حتاول دمج مجيع اقتراحاا للنص القانوين يف وثيقة مشروع العناصر هذه، لكي ال
ومع ذلك فقد أخذت األمانة يف االعتبار، بكل عناية، . األطراف اليت مل تقدم مقترحات للنص القانوين

  .مجيع اآلراء اليت أعربت عنها وقدمتها كل األطراف

، ٢٥/٥ من القرار ٢٧ناصر املقترحة على مجيع األحكام املطلوبة مبوجب الفقرة وحتتوي الع  -  ٤
كما مت تضمني النص كل .  من ذلك القرار٢٨وتأخذ يف االعتبار مجيع املسائل الواردة يف الفقرة 

وقد سعت األمانة إىل أن تقدم مشروع عناصر شاملة . عناصر النص املقترح اإللزامية والطوعية
ة وقابلة للتطبيق ومفهومة، ولذلك حرصت على استعمال أبسط الترتيبات املمكنة لتحقيق ومتماسك

وعالوة على ذلك، فإا حاولت جتنب . النتائج املرجوة، مع جتنب املستويات العالية من التفاصيل التقنية
خطأ من جانبه، العناصر اليت ميكن أن ينشأ عنها وضع يكون فيه أحد األطراف يف صك الزئبق، بغري 

وال حتتوي العناصر املقترحة يف النص على عبارات . يف حالة عدم امتثال عند دخول الصك حيز النفاذ
موضوعة بني أقواس؛ على الرغم من أن بعض التواريخ واألرقام والكسور اليت مل حتدد بعد مشار إليها 

  .“X”يف النص باحلرف 

“ تدابري الرقابة مع مرفقات”صر املقترحة باستخدام هيكل ولغرض العرض فقط، رتبت العنا  -  ٥
من املذكرة املتعلقة خبيارات هيكل صك الزئبق اليت أعدا األمانة ) أ (٥كما هو موضح يف الفقرة 

وتستخِدم مجيع االتفاقات املتعددة األطراف . )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/4(للدورة األوىل للجنة 
ي، مبا يف ذلك االتفاقيات ذات الربوتوكوالت، هيكل تدابري الرقابة مع الرئيسية ذات النطاق العامل

مرفقات إىل حٍد ما، ومع ذلك فإنه إذا ما قررت اللجنة استخدام هيكل بديل، فإنه ميكن بسهولة إعادة 
  .ترتيب العناصر املقترحة ليالئم اهليكل املطلوب

                                                      
تقرير جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملِزم قانوناً بشأن الزئبق عن أعمال دورا   )١(

  .١٧١، الفقرة (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/21)األوىل 
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تدابري ”، و“ للحد من العرض من الزئبقتدابري”والعناصر املقترحة مبوبة حتت عناوين مثل   -  ٦
وتستخدم هذه التجميعات والعناوين فقط . “تدابري انتقالية”، و“للحد من االستخدام املتعمد للزئبق

 ا أو التخلّص منها يف النص رحة، وميكن االحتفاظمن أجل تعزيز وضوح وسهولة قراءة العناصر املقت
  . اللجنةالنهائي لصك الزئبق، حسبما تراه

وتصاحب معظم العناصر املقترحة تعليقات توضح أهدافها، وكيفية عملها، وأسباب   -  ٧
اقتراحها، والروابط بينها وبني العناصر األخرى وصلتها ا، وجوانب التنفيذ، ومسائل إضافية قد 

جنة يف دورا وتعرض األمانة هذه التعليقات، جزئياً، استجابة لطلب الل. ترغب اللجنة يف النظر فيها
يعاجل القضايا اليت تنشأ عن تنفيذ خيارات تدابري الرقابة الواردة ”األوىل بأن تقوم األمانة بإعداد تقرير 

 وقد وضعت )٢(.“، مع التركيز على الروابط فيما بينها٢٥/٥ من قرار جملس اإلدارة ٢٧يف الفقرة 
  . العناصر املقترحةمجيع التعليقات خبط مائل، وينبغي أالّ تعترب جزءاً من

وقد ترغب اللجنة يف استخدام العناصر املقترحة الواردة يف مرفق هذه املذكرة كأساس لعملها   -  ٨
  . ملِزم قانوناً بشأن الزئبقعاملييف وضع صك 

                                                      
  ).ن(املرجع نفسه، املرفق الثاين، اجلزء ألف، الفقرة   )٢(
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  املرفق
   ملزم قانوناً بشأن الزئبقعامليمشروع عناصر لنهج شامل ومناسب لصك 

  احملتويات

  ٦...............................................................................الديباجة 
  ٦.....................................................................مقدمة : ولاجلزء األ

  ٦..................................................................اهلدف   - ١  
  ٦...............................................................التعاريف   - ٢  

  ٨.................................................تدابري للحد من عرض الزئبق : اجلزء الثاين
  ٨.....................................................الزئبق عرض مصادر   - ٣  
  ٩.....................................................التخزين السليم بيئياً   - ٤  
  ١٠...................التجارة الدولية مع األطراف يف الزئبق أو مركّبات الزئبق   - ٥  
  ١١...............ف يف الزئبق أو مركّبات الزئبق التجارة الدولية مع غري األطرا  - ٦  

  ١٢....................................تدابري للحد من االستخدام املتعمد للزئبق : اجلزء الثالث
  ١٢.............................................املنتجات املضاف إليها الزئبق   - ٧  
  ١٣..................................عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق   - ٨  
  ١٤......................................تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق   - ٩  

  ١٥.......................... خلفض انبعاثات الزئبق يف اهلواء واملاء واليابسة تدابري: اجلزء الرابع
  ١٥.............................................االنبعاثات يف الغالف اجلوي   - ١٠  
  ١٧..............................................التسريبات يف املياه واليابسة   - ١١  
  ١٧...........................................................نفايات الزئبق   - ١٢  
  ١٨............................................................املواقع امللوثة   - ١٣  

  ١٩.............................................................تدابري انتقالية : اجلزء اخلامس
  ١٩.......................................... به إعفاءات االستخدام املسموح  - ١٤  

  ٢٠...................................املوارد املالية واملساعدة يف التقنية والتنفيذ : اجلزء السادس
  ٢١....................................................املوارد واآلليات املالية   - ١٥  
  ٢٢..........................................................املساعدة التقنية   - ١٦  
  ٢٢.............................................................جلنة التنفيذ   - ١٧  

  ٢٣.................................التوعية والبحوث والرصد وإبالغ املعلومات : اجلزء السابع
  ٢٣.........................................................تبادل املعلومات   - ١٨  
  ٢٤..................................................اإلعالم والوعي والتعليم   - ١٩  
  ٢٤.................................................البحث والتطوير والرصد   - ٢٠  
  ٢٤............................................................خطط التنفيذ   - ٢١  
  ٢٥.................................................................اإلبالغ   - ٢٢  
  ٢٦............................................................تقييم الفعالية   - ٢٣  

  ٢٦.........................................................الترتيبات املؤسسية : اجلزء الثامن
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  ٢٧..........................................................مؤمتر األطراف   - ٢٤  
  ٢٨..................................................................األمانة   - ٢٥  

  ٢٨...........................................................تسوية املنازعات : اجلزء التاسع
  ٢٨.........................................................تسوية املنازعات   - ٢٦  

  ٢٩.....................................................مواصلة تطوير االتفاقية : اجلزء العاشر
  ٢٩.................................................التعديالت على االتفاقية   - ٢٧  
  ٣٠..................................................اعتماد وتعديل املرفقات   - ٢٨  

  ٣٢.......................................................أحكام ختامية : اجلزء احلادي عشر
  ٣١...........................................................حق التصويت   - ٢٩  
  ٣١..................................................................التوقيع   - ٣٠  
  ٣١.................................قرار أو االنضمام التصديق أو القبول أو اإل  - ٣١  
  ٣٢...............................................................بدء النفاذ   - ٣٢  
  ٣٢..............................................................التحفّظات   - ٣٣  
  ٣٢..............................................................االنسحاب   - ٣٤  
  ٣٢..................................................................الوديع   - ٣٥  
  ٣٢.........................................................حجية النصوص   - ٣٦  

  ٣٣................................................مصادر العرض من الزئبق  :املرفق ألف 
ن الزئبق ومركّبات الزئبق اخلاضعة لتدابري التجارة الدولية وتدابري التخزي :املرفق باء

  ٣٤.............................................................السليم بيئياً 
  ٣٥.............................................املنتجات املضاف إليها الزئبق  :املرفق جيم
  ٣٦..................................عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق  :املرفق دال
  ٣٧.............................................االنبعاثات يف الغالف اجلوي  :املرفق هاء
  ٣٨.....................................مصادر تسرب الزئبق يف املاء واليابسة  :املرفق واو
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   ملزم قانوناً بشأن الزئبقعامليب لصك مشروع عناصر لنهج شامل ومناس

  الديباجة

  قد ترغب اللجنة يف النظر يف قراءة الديباجة يف مرحلة الحقة من مداوالا: تعليق

  مقدمة: اجلزء األول
  اهلدف  - ١  

وافقت اللجنة يف دورا األوىل بشكل عام على أن التفاوض بشأن أهداف الصك ينبغي أن : تعليق
املناقشة لتدابري املراقبة واملساعدة املالية والتقنية، ولذلك فإن اهلدف الوارد أدناه مقدم ينتظر مزيداً من 

وهو نسخة خمتصرة من اهلدف العينة الوارد يف عناصر إطار الزئبق الشامل الوارد . كمجرد فكرة أولية
لثاين يف املرفق األول لتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية عن أعمال اجتماعه ا

)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13( ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٠ إىل ٦ الذي انعقد يف الفترة من.  
اهلدف من هذه االتفاقية هو محاية صحة اإلنسان والبيئة من انبعاثات الزئبق ومركّباته البشرية   
  .املنشأ

  التعاريف  - ٢  

ة مجيع الشروط احملددة أدناه يف العناصر قد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا كان ينبغي إضاف: تعليق
فقد يكون من املفيد، على سبيل املثال، النظر يف . املقترحة، وما إذا كان ينبغي حتديد أي شروط إضافية

وميكن، عوضاً . “التخلّص السليم بيئياً من نفايات الزئبق”أو “ نفايات الزئبق”حتديد مصطلحات مثل 
وغريها من خالل مؤمتر األطراف بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ، عن ذلك، تعريف هذه املصطلحات 

  .كلما نشأت حاجة إىل توضيح هلا، وفقاً للمتطلبات أو السلطات اليت تنشأ مبوجب االتفاقية

وفيما يتعلق بوضع التعاريف، قد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا كان من األفضل حتديد بعض الشروط 
ة أو اإلجرائية ذات الصلة، وليس يف مادة مستقلة كما هو احلال يف هذا ضمن األحكام املوضوعي

  .العنصر من مشروع العناصر

  :ألغراض هذه االتفاقية  

 يعين تعدين الذهب بطريقة غري رمسية من “تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق”  )أ(  
ية، مع استثمار حمدود يف ِقبل عمال مناجم أفراد أو شركات صغرية باستخدام طرق وعمليات بدائ

  رأس املال واإلنتاج؛
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تعين إدارة نفايات الزئبق بطريقة تشمل مجيع “ نفايات الزئبق لاإلدارة السليمة بيئياً”  )ب(  
اخلطوات العملية اليت تضمن محاية صحة اإلنسان ومحاية البيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن تلك 

  )٣(النفايات؛

يعين ختزين الزئبق ومركّبات الزئبق “ ليم بيئياً للزئبق ومركّبات الزئبقالتخزين الس”  )ج(  
بطريقة تتفق مع التوجيهات بشأن التخزين السليم بيئياً، املعتمدة واحملدثة أو املنقّحة من جانب مؤمتر 

  ؛٤األطراف مبوجب املادة 

اد أخرى، مبا يف أو خالئط مادة الزئبق مع مو) Hg(0)(يعين عنصر الزئبق “ الزئبق”  )د(  
   يف املائة وزناً؛٩٥ذلك سبائك الزئبق اليت حتتوي على تركيز للزئبق ال يقل عن 

  يعين املواد املدرجة يف املرفق باء؛“ الزئبق ومركّبات الزئبق”  )ه(  

املُنتج أو مكون املُنتج الذي حيتوي على الزئبق أو يعين “ املُنتج املضاف إليه الزئبق”  )و(  
ت اليت أضيف إليها الزئبق عمداً لتوفري ميزة معينة أو مظهر أو نوعية معينة ألداء وظيفة معينة أو املركّبا

  ؛ألي سبب آخر

يعين دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي توافق على االلتزام ذه “ الطرف”  )ز(  
  االتفاقية وتكون االتفاقية سارية املفعول بالنسبة هلا؛

تعين األطراف احلاضرة واليت تديل بأصواا إجياباً أو “ راف احلاضرة واملصوتةاألط”  )ح(  
  سلباً يف اجتماع األطراف؛

يعين التعدين الذي تكون املادة الرئيسية املقصودة هي “ التعدين األويل للزئبق”  )ط(  
  الزئبق أو احملتوية على الزئبق اخلام؛

تعين منظمة أنشأا دول ذات سيادة يف “ ادياملنظمة اإلقليمية للتكامل االقتص”  )ي(  
منطقة معينة تنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية، 
وختول إليها، حسب األصول، وفقاً لنظامها الداخلي، التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو 

  يها أو االنضمام إليها؛قبوهلا أو املوافقة عل

يعين أي استخدام للزئبق “ االستخدام املسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية”  )ك(  
  :أو ملركّبات الزئبق

  يف منتج حيتوي على الزئبق ليس مدرجاً يف املرفق جيم؛ أو  ‘١’

  لعملية تصنيع ليست مدرجة يف املرفق دال؛ أو  ‘٢’

ملرفق دال، املسجل فيها إعفاء للطرف ألجل املدرجة يف املرفق جيم أو ا  ‘٣’
  .١٤استخدام مسموح به، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

                                                      
يف النفايات نقل ل بشأن التحكم زاب من اتفاقية ٢ من املادة ٨تناداً إىل التعريف الوارد يف الفقرة اس  )٣(

 .“اإلدارة السليمة بيئياً للعوادم اخلطرة والعوادم األخرى”اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود بصدد 
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  تدابري للحد من عرض الزئبق: اجلزء الثاين

  مصادر عرض الزئبق   - ٣  

وتتناول . حيظر مشروع النص املقترح أو يقيد إنتاج وتصدير الزئبق من مصادر عرض حمددة: تعليق
  . على مصادر أخرى مدرجة يف املرفق ألف٣ التعدين األويل للزئبق، وتركّز الفقرة ٢ و١تان الفقر

وقد وافقت احلكومات عموماً على أن التعدين األويل هو أقل املصادر قبوالً من أجل االستخدامات 
عامل مع مصادر  تتعامالن مع التعدين األويل بصورة خمتلفة عن الت٢ و١املستمرة، ولذلك فإن الفقرتني 

  .العرض األخرى
ويف حتديد االلتزامات اليت يفرضها مشروع العنصر املقترح، مثلها مثل االلتزامات األخرى، يستخدم 

على التزام بالنتائج، بدالً “ عدم السماح”ويركّز . “نعمي"أو “ ظرحي”بدالً من “ سمحيال ”مصطَلح 
من ) أ (٢٨ هذا النهج املرن املتوجه حنو النتائج مع الفقرة ويتسق. من التركيز على تدابري قانونية حمددة

، وميكن أن يكون مناسباً بصفة خاصة للحاالت اليت ال يقع فيها النشاط ٢٥/٥قرار جملس اإلدارة 
  .احملدد يف إقليم الطرف، وبالتايل قد ال يكون الطرف حباجة إىل اعتماد قانون أو الئحة للتصدي له

يوجد تعدين أويل للزئبق داخل أراضيه يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية مبا يلتزم كل طرف   -  ١
  :يلي

  أالّ يسمح بتصدير أي زئبق أو مركّبات زئبق منتج من التعدين األويل للزئبق؛  )أ(  
 معلومات عن أي تعدين أويل للزئبق ٢٢أن يدِرج يف تقاريره املقدمة عمالً باملادة   )ب(  

  :ا يف ذلك،كحٍد أدىنداخل أراضيه، مب
  موقعه؛  ‘١’
الكميات املقدرة والوجهات واالستخدامات املقصودة من الزئبق املُنتج   ‘٢’

  سنوياً من هذا التعدين، ما كان ذلك معلوماً؛

  . سنة من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له)X(أن ينهي هذا التعدين خالل   )ج(  
ين زئبق أويل مل يكن جيري داخل أراضيه يف تاريخ بدء نفاذ على كل طرف أالّ يسمح بتعد  -  ٢

  .هذه االتفاقية بالنسبة له

 أدناه هو أنه جيب، على املدى الطويل، ختزين مجيع الزئبق من مجيع مصادر ٣اهلدف من الفقرة : تعليق
اك حاجة  تعترف بأنه سوف تكون هن٣ومع ذلك فإن الفقرة . العرض الرئيسية ختزيناً سليماً بيئياً

الستمرار بعض االستخدام للزئبق يف املدى املتوسط، وبالتايل تسمح تلك الفقرة باستمرار إتاحة الزئبق 
. مبوجب االتفاقية) غري احملظورة(من املصادر املدرجة يف املرفق ألف لالستخدامات املسموح ا 

 يف مشروع النص هذا أي ٢ من العنصر) ك(وتشمل هذه االستخدامات، على النحو احملدد يف الفقرة 
استخدامات غري مدرجة يف املرفق جيم أو املرفق دال، وأياً من االستخدامات املدرجة يف املرفق جيم أو 
املرفق دال يكون قد سجل فيها إعفاء للطرف ألجل استخدام مسموح به، على النحو املنصوص عليه 

  . من مشروع النص١٤يف العنصر 
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  :على كل طرف  -  ٣
  حتديد مصادر العرض من الزئبق املدرجة يف املرفق ألف اليت تقع داخل أراضيه؛  )أ(  
عدم السماح ببيع الزئبق من مصادر العرض املدرجة يف املرفق ألف، أو توزيعه   )ب(  

  بطريق التجارة أو استخدامه، إالّ الستخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية؛
ق من مصادر العرض املدرجة يف املرفق ألف، باستثناء ما عدم السماح بتصدير الزئب  )ج(  

  ؛٥هو منصوص عليه يف املادة 
يتم  التأكد من أن مجيع الزئبق من مصادر العرض املدرجة يف املرفق ألف الذي ال  )د(  

) ج(أو ) ب(بيعه أو توزيعه بطريق التجارة أو استخدامه أو تصديره وفقاً ألي من الفقرتني الفرعيتني 
  ؛٤ختزينه بطريقة سليمة بيئياً على النحو املبين يف املادة يتم 

  :، معلومات عن كميات الزئبق٢٢أن يدِرج يف تقاريره، وفقاً للمادة   )ه(  
  ؛)أ(املُنتجة من كل فئة من فئات مصادر العرض املعرفة وفقاً للفقرة الفرعية   ‘١’
 تخزن وفقاً للفقرات الفرعية واليت تباع أو توزع أو تستخدم أو تصدر أو  ‘٢’

  ).د(و) ج(و) ب(

  التخزين السليم بيئياً  - ٤  
إن اهلدف على املدى الطويل من هذا العنصر املقترح هو ختزين كل الزئبق األويل، من مجيع : تعليق

يناً سليماً مصادر العرض الرئيسية، مبا فيها مركّبات الزئبق اليت ميكن حتويلها بسهولة إىل زئبق أويل، ختز
وقد يكون هذا النهج مناسباً ألن . يعترب هذا الزئبق وال يتم التعامل معه على أنه من النفايات وال. بيئياً

 من مشروع العناصر قد ١٤استخدام الزئبق األويل يف إطار إعفاءات االستخدام املسموح به يف العنصر 
ومبوجب هذا النهج، فإن أحكام العنصر . ة حمتملةيستمر لفترة طويلة، مما جيعل كل الزئبق األويل سلع

 من مشروع العناصر بشأن التخزين السليم بيئياً تنطبق على الزئبق األويل وعلى مركّبات الزئبق اليت ٤
 من مشروع النص بشأن النفايات ١٢ميكن حتويلها بسهولة إىل زئبق أويل، يف حني أن أحكام العنصر 

توي على الزئبق الذي قد ال يكون التخزين الطويل األجل له عملياً، مثل تنطبق على املواد اليت حت
املنتجات اليت حتتوي على الزئبق اليت أصبحت نفايات، أو الرماد املتطاير من حمطات توليد الطاقة اليت 

ماً بيئياً، وجيب ختزين الزئبق األويل املستعاد يف اية املطاف من مثل هذه املواد ختزيناً سلي. تعمل بالفحم
  .وفقاً هلذا العنصر من العناصر املقترحة

ومع أن اهلدف على املدى الطويل هو ختزين مجيع الزئبق من مصادر العرض الرئيسية ختزيناً سليماً بيئياً، 
فإن هذا العنصر املقترح يعترف بأنه قد ال ميكن إتاحة وسائل ممكنة معقولة التكلفة لتحقيق التخزين 

وبناًء عليه فإن مشروع هذا العنصر .  لكثري من األطراف عند دخول االتفاقية حيز النفاذالسليم بيئياً
يتطلّب من األطراف وضع توجيهات بشأن التخزين السليم بيئياً تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل املرونة 

 واألطراف اليت وإىل تدابري مؤقتة، وبصفة خاصة مراعاة قدرات واحتياجات األطراف من البلدان النامية
  .متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

على كل طرف أن يقوم بإدارة الزئبق ومركّبات الزئبق املدرجة يف املرفق باء على حنو يتفق   -  ١
مع التوجيهات املتعلقة بالتخزين السليم بيئياً املعتمدة أو احملدثة أو املنقّحة من جانب مؤمتر األطراف 

  .عمالً ذه املادة
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يقوم مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول باعتماد توجيهات بشأن التخزين السليم بيئياً للزئبق   -  ٢
واهلدف النهائي من التوجيهات هو ختزين مجيع الزئبق من . ومركّبات الزئبق املسردة يف املرفق باء

ولدى النظر يف . مة بيئياًالتعدين األويل للزئبق أو من مصادر العرض املدرجة يف املرفق ألف بطريقة سلي
  .التوجيهات، ينبغي ملؤمتر األطراف أن يأخذ يف االعتبار العوامل املذكورة يف اجلزء الثاين من املرفق باء

لتحقيق أهداف هذه املادة ينبغي ملؤمتر األطراف القيام باستعراض دوري لفعالية التوجيهات   -  ٣
  . حسبما تقتضي الضرورة وحتديثها أو تعديلها٢املعتمدة مبوجب الفقرة 

جيوز لألطراف أن تتعاون مع بعضها البعض، وكذلك مع املنظمات احلكومية الدولية املختصة   -  ٤
والكيانات األخرى، حسب االقتضاء، لتطوير القدرة العاملية واإلقليمية والوطنية للتخزين الطويل األجل 

  .السليم بيئياً للزئبق ومركّبات الزئبق واحلفاظ عليها

  التجارة الدولية مع األطراف يف الزئبق أو مركّبات الزئبق  - ٥  

 ٦يتناول مشروع العنصر (الزئبق بني األطراف “ سلعة”يتناول مشروع هذا العنصر التجارة يف : تعليق
ومبوجب هذا العنصر ميكن تداول الزئبق ومركّبات الزئبق املدرجة يف املرفق ). التجارة مع غري األطراف

طراف فقط لغرض التخزين السليم بيئياً أو لالستخدام املسموح به للطرف املستوِرد مبوجب باء بني األ
قد اقترح أن تدرج يف املرفق باء مركّبات الزئبق وخالئطه املذكورة، ألن حتويلها إىل عنصر . االتفاقية

  .خاضعة للمراقبةالزئبق ميكن أن يكون مرحباً وميكن أن ميثِّل ثغرة حمتملة إن بقيت صادراته غري 
وأثناء الفترة االنتقالية اليت ميكن لألطراف فيها االستمرار يف استخدام الزئبق مبا هو ممنوح هلم من 

 من مشروع النص، ميكن أن تتيح أحكام ١٤إعفاءات االستخدام املسموح به يف إطار العنصر 
من الزئبق باسترياده من املخزونات احلالية االسترياد والتصدير يف النص املقترح هلذا العنصر تلبية طلبها 

وميكن هلذا النهج أن حيقق فوائد بيئية حملية . بدالً من إنتاجه من خالل التعدين األويل يف أراضيها
وعاملية من خالل منع إطالق كميات كبرية من الزئبق يف البيئة من عملية التعدين، عالوة على منع 

  .الزئبق العامليإضافة زئبق نقي جديد إىل معروض 
وبالنص صراحة على أن استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ليس استخداماً 
مسموحاً به مبوجب االتفاقية، ال يسمح هذا العنصر املقترح باسترياد أو تصدير الزئبق من أي تعدين 

بة األطراف حبظر أو تقييد تعدين الذهب وهذا احلكم ال حيتاج إىل مطال. للذهب احلريف والضيق النطاق
احلريف والضيق النطاق يف أراضيها، ولكنه يطلب منها اختاذ خطوات ملنع االحنراف باستخدام أي زئبق 
مصدر أو مستورد بصورة مباحة مبوجب أحكام أخرى من االتفاقية يف تعدين الذهب احلريف والضيق 

  .النطاق
تخدام مسموح به، تطلَب املوافقة املُسبقة عن علم من جانب الطرف ويف حالة جتارة الزئبق الس

املستوِرد، مبا يف ذلك بيان صادر عن هذا الطرف بأن يقتصر االسترياد على االستخدام املسموح به 
وإذا قررت اللجنة أن تدرج هذه املوافقة املُسبقة عن علم يف االتفاقية فقد ترغب أيضاً يف . للطرف

وقد . ديد كيفية عمل هذا اإلجراء أو ترك هذه املهمة ملؤمتر األطراف أو ألمانة االتفاقيةالنظر يف حت
ترغب اللجنة أيضاً يف النظر فيما إذا كان ميكن إدارة إجراء املوافقة املُسبقة عن علم، وإىل أي مدى، 

قة املُسبقة عن علم على بالتعاون مع اهليئات املختصة التابعة التفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املواف
مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، أم ما إذا كان من الضروري 

  .السماح لألطراف بفترة زمنية لالستعداد لتنفيذ اإلجراء عند بدء نفاذ االتفاقية
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مات اليت فرضتها أطراف اتفاقية ومن شأن املوافقة املُسبقة عن علم أن تفرض التزامات تتجاوز االلتزا
روتردام، اليت اختذت شكل إجراءات وطنية للحظر أو التقييد الشديد للزئبق، إذ تتطلّب أحكام اتفاقية 
روتردام من هذه األطراف تقدمي إخطارات التصدير، ولكنها ال تتطلّب موافقة خطية من األطراف 

  .املستوِردة
الزئبق أو مركّبات الزئبق املسردة يف املرفق باء إالّ يف على كل طرف أالّ يسمح باسترياد   -  ١

  :األغراض التالية
  ؛ أو٤ألغراض التخزين السليم بيئياً على النحو املبين يف املادة   )أ(  
  .االستخدام املسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية  )ب(  
 به للطرف مبوجب هذه االستخدام املسموح ”٢من العنصر ) ك(كما هو حمدد يف الفقرة : تعليق

يتضمن االستخدام املسموح به أي استخدام غري مدرج يف املرفق جيم أو املرفق دال وأي “ االتفاقية
استخدام مدرج يف أٍي من هذين املرفقني سجل فيه إعفاء للطرف من أجل استخدام مسموح به على 

  . من مشروع النص١٤النحو املنصوص عليه يف العنصر 
 جيوز ألي طرف أن يسمح بتصدير الزئبق أو مركّبات الزئبق املُدرجة يف املرفق باء إالّ بعد ال  -  ٢
  :أن

  يكون قد قدم إخطار تصدير إىل الطرف املستوِرد؛ و  )أ(  
حصل على موافقة خطّية من الطرف املستورد، مبا يف ذلك شهادة من الطرف   )ب(  

  :زئبق سوف تكون فقطاملستوِرد بأن شحنة الزئبق أو مركّبات ال
  ، أو٤ألغراض التخزين السليم بيئياً على النحو املنصوص عليه يف املادة   ‘١’
  .الستخدام مسموح به للطرف املستوِرد مبوجب هذه االتفاقية  ‘٢’

يعترب استخدام الزئبق أو  ، ال٢ و١ألغراض هذه املادة، وعلى الرغم من أحكام الفقرتني   -  ٣
عدين الذهب احلريف والضيق النطاق استخداماً مسموحاً به ألي طرف مبوجب هذه مركّبات الزئبق يف ت

  .االتفاقية
يرجى الرجوع إىل التعليق على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ضمن التعليقات التمهيدية : تعليق

 يف تعدين تسمح باالسترياد أو التصدير الستخدام الزئبق  ال٣ومع أن الفقرة . ٥على مشروع العنصر 
الذهب احلريف والضيق النطاق، فإا ال تطلب من األطراف حظر التعدين أو إاءه، وإمنا يرجع القرار 
يف مسألة حظر أو إاء استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق إىل األطراف فرادى 

  .بناًء على تقديرها اخلاص

  ف يف الزئبق أو مركّبات الزئبقالتجارة الدولية مع غري األطرا  - ٦  

حيظر مشروع هذا العنصر تصدير سلعة الزئبق إىل غري األطراف، ويسمح فقط بالواردات : تعليق
ولكونه أكثر صرامة من العنصر الذي حيكم التجارة بني األطراف، فإن . ألغراض التخزين السليم بيئياً

تريال بشأن املواد املستنِفدة لطبقة األوزون، هذا العنصر، شأنه يف ذلك شأن نظريه يف بروتوكول مون
  .يفيد كحافز للدول ألن تصبح أطرافاً يف االتفاقية
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ويف حالة الصادرات إىل غري األطراف لغرض التخزين السليم بيئياً، قد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا 
مماثلة لألحكام كان من املستحسن تضمني أحكام تتصل بشهادات تصديق بالنسبة لغري األطراف، 

ستكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، أو ا من اتفاقية ٣ من املادة ‘٣’) ب (٢ الواردة يف الفقرة
 من بروتوكول ٤ من املادة ٨شروط امتثال لغري األطراف على غرار الشروط الواردة يف الفقرة 

  .مونتريال
  :على كل طرف أالّ يسمح  
ت الزئبق املدرجة يف املرفق باء إىل أي دولة ليست طرفاً يف بتصدير الزئبق أو مركّبا  )أ(  

  ؛٤ من املادة ١هذه االتفاقية إالّ ألغراض التخزين السليم بيئياً على النحو املبين يف الفقرة 
باسترياد الزئبق أو مركّبات الزئبق املدرجة يف املرفق باء من أي دولة ليست طرفاً يف   )ب(  

  .٤ من املادة ١راض التخزين السليم بيئياً على النحو املبين يف الفقرة هذه االتفاقية إالّ ألغ
  تدابري للحد من االستخدام املتعمد للزئبق: اجلزء الثالث

  املنتجات املضاف إليها الزئبق  - ٧  

مكون املُنتج أو ”بأنه “ املُنتج املضاف إليه الزئبق” يعرف ٢يف الفقرة واو من مشروع العنصر : تعليق
املُنتج الذي حيتوي على الزئبق أو املركّبات اليت أضيف إليها الزئبق عمداً لتوفري ميزة معينة أو مظهر أو 

 ينطبق على املنتجات ٧وبالتايل فإن هذا العنصر . “نوعية معينة ألداء وظيفة معينة أو ألي سبب آخر
 ينطبق على منتجات مثل األمساك، اليت قد يكون أو مكوناا اليت أضيف إليها الزئبق عمداً، ولكنه ال
  .الزئبق موجوداً فيها بسبب التلوث البيئي أو التعرض له

يف األوىل : ومن املمكن التعامل مع املنتجات املضاف إليها الزئبق مبوجب االتفاقية بواحدة من طريقتني
ح جبميع املنتجات املضاف إليها الزئبق، ما مل تكن مسمجة يف أحد املرفقات منهما يما يعرف (در

ويف الطريقة الثانية ال يسمح بأي منتجات مضاف إليها الزئبق ما مل ). “القائمة اإلجيابية”باسم ج 
ويف كال النهجني، ميكن أن يتاح لألطراف فسحة من ). “القائمة السلبية”ج (تكن مدرجة يف املرفق 

للحصول . (ليت حتتوي على الزئبق من خالل استخدام اإلعفاءاتالوقت لتحقيق التحول عن املنتجات ا
على مزيد من املعلومات حول هذين النهجني يرجى الرجوع إىل تقرير استكشاف مزايا وعيوب 

  .))UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/13(النهجني لتنظيم ومعايرة الزئبق يف املنتجات 
ئمة اإلجيابية الذي يقوم على أساس االفتراض بأن ويأخذ هذا العنصر من عناصر النص املقترح بنهج القا

األطراف تعرف بالضبط أنواع املنتجات اليت حتتوي على الزئبق اخلاضعة ألحكام االتفاقية، وبالتايل 
ومبوجب هذا النهج، ال يسمح . فإا ليست حباجة إىل التركيز على استخدامات بسيطة أو تافهة

 املُدرجة يف املرفق جيم، باستثناء ما هو منصوص عليه يف املرفق، وهو باملنتجات اليت حتتوي على الزئبق
ونتيجة هلذا النهج ميكن إدخال أنواع جديدة من املنتجات . ما يشمل إعفاءات االستخدام املسموح به

ومن أجل دفع هذا اخلطر تدعو احلاجة إىل . املضاف إليها الزئبق يف التجارة ما مل تكن مضافة إىل املرفق
  .٣قييد إدخال مثل هذه املنتجات، وهو اهلدف من الفقرة ت

ويف حالة الصادرات من املنتجات املذكورة، ميكن لألطراف تصدير املنتجات إذا كانت مسجلة يف 
. إعفاءات االستخدام املسموح به وإذا كانت األطراف املستوِردة قد أعطت موافقة مسبقة عن علم

 يفرض ٢ فإن إجراء املوافقة املُسبقة عن علم يف الفقرة ٥العنصر وكما هو احلال بالنسبة ملشروع 
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التزامات إضافية إىل االلتزامات املفروضة على األطراف يف اتفاقية روتردام اليت اختذت إجراءات وطنية 
وعالوة على ذلك فإن مبيدات اآلفات احملتوية على الزئبق اليت تشملها . للحظر أو التقييد الشديد للزئبق

يرجى (فاقية روتردام ليست من بني املنتجات اليت حتتوي على الزئبق املُقترح إدراجها يف املرفق جيم ات
  ). من مشروع النص ملناقشة إضافية هلذه املسألة٥الرجوع إىل التعليق على العنصر 

  :يلتزم كل طرف بعدم السماح مبا يلي  -  ١
جات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف التصنيع أو التوزيع التجاري أو البيع للمنت  )أ(  

املرفق جيم، إالّ وفقاً إلعفاء من أجل استخدام مسموح به مدرج يف ذلك املرفق، يكون قد مت تسجيل 
  ؛ ١٤الطرف ألجله على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 منصوص تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق املُدرجة يف املرفق جيم باستثناء ما هو  )ب(  
  ؛٢عليه يف الفقرة 

استرياد املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق جيم من دول ليست أطرافاً   )ج(  
يف هذه االتفاقية إالّ إذا قدمت الدولة إخطار تصدير إىل الطرف املستوِرد وحصلت على موافقة خطية 

  .ورة لتحقيق أهداف هذه الفقرة الفرعيةوعلى األطراف مساعدة بعضها البعض كما تقتضي الضر. منه
ال جيوز ألي طرف السماح بتصدير أي من املُنتجات املضاف إليها الزئبق املُدرجة يف املرفق   -  ٢

  :جيم إال يف احلاالت التالية
  ؛ أو١٢لغرض التخلّص السليم بيئياً كما هو منصوص عليه يف املادة   )أ(  
  :بعد  )ب(  

ىل الدولة املستوِردة، يشتمل على شهادة بأن الطرف تقدمي إخطار تصدير إ  ‘١’
املصدر مسجل له إعفاء استخدام مسموح به ينطبق على املُنتج، على النحو 

  ؛ و١٤املنصوص عليه يف املادة 
  .استالم موافقة خطّية من الدولة املستوِردة  ‘٢’

ها الزئبق مل تكن تنتج أو ال جيوز ألي طرف أن يسمح بإنتاج أي من املُنتجات املضاف إلي  -  ٣
تباع أو توزع جتارياً يف إقليم الدولة الطرف يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له، أو بيعها أو 
توزيعها جتارياً بأي نوع أو صنف أو شكل، إالّ إذا كان املقصود من املُنتج أن حيل حمل منتج موجود 

  . الزئبق لكل وحدة مقارنةً باملنتج اجلديدحيتوي على زئبق مضاف بكمية أكرب من

  عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق  - ٨  

على غرار مشروع العنصر السابق بشأن املنتجات املضاف إليها الزئبق، يأخذ هذا العنصر بنهج : تعليق
يز على االستخدامات ومن شأن هذا النهج الترك. القائمة اإلجيابية لعمليات التصنيع اليت تستخدم الزئبق

ومبوجب هذا النهج يقتصر . الرئيسية للزئبق بدالً من التركيز على االستخدامات البسيطة أو التافهة
االستخدام على ما هو مدرج يف املرفق دال، وتكون إعفاءات االستخدام املسموح به متاحة لألطراف 

ل عن االستخدام موضع الشكا على حتقيق التحوطلَب من األطراف اليت تستمر يف و. ملساعدي
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استخدام عمليات التصنيع املُدرجة أن تقوم بوضع خطط عمل وطنية إلعداد قوائم جرد للمرافق اليت 
  .تستخِدم مثل هذه العمليات، ولوضع وتنفيذ استراتيجيات للتخلّص التدرجيي من استخدام الزئبق

 املرفق دال، وبالتايل فلن يكون خاضعاً هلذا العنصر ولن يدرج تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف
٨ق ٩وبدالً من ذلك يتناول مشروع العنصر .  من مشروع النصمسألة تعدين الذهب احلريف والضي 

  .النطاق

ال جيوز ألي طرف أن يسمح باستخدام الزئبق يف عمليات التصنيع الواردة يف املرفق دال إالّ   -  ١
تخدام مسموح به مدرج يف ذلك املرفق يكون قد مت تسجيل الطرف ألجله وفقاً إلعفاء من أجل اس

  .١٤على النحو املنصوص عليه يف املادة 

ال جيوز ألي طرف السماح بإدخال عمليات تصنيع أو مرافق يستخدم فيها الزئبق عمداً مل   -  ٢
االتفاقية بالنسبة هلا، إالّ إذا تكن مستخدمة أو موجودة يف إقليم الدولة الطرف يف تاريخ بدء نفاذ هذه 

كان وجود أي عملية جديدة أو مرفق حيقق خفضاً يف استخدام الزئبق عن طريق االستعاضة عن عملية 
  .قائمة أو مرفق قائم

على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخدم الزئبق يف عمليات تصنيعية كاملذكورة يف   -  ٣
.  وطنية للحد من استخدام الزئبق وإائه يف مثل هذه العملياتاملرفق دال أن يقوم بإعداد خطة عمل

وجيب على الطرف أن يقدم خطة عمل وطنية إىل األمانة، لتعميمها على األطراف، يف موعد ال يتجاوز 
ويتعين أن تشتمل كل خطة عمل وطنية، . سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للطرف

  .عناصر املدرجة يف اجلزء الثاين من املرفق دالكحٍد أدىن، على ال

  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  - ٩  

يف الدورة األوىل للجنة أعرب عدد من األعضاء عن رأي مفاده أن صك الزئبق ينبغي أن يتعامل : تعليق
 تستخدم مع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق بشكل منفصل عن غريه من العمليات الصناعية اليت

ويركِّز هذا العنصر املقترح يف األساس على وضع إطار يسمح لألطراف بالتعاون يف معاجلة . الزئبق
وهو يقوم على إدراك أن العديد من . ومنع التلوث بالزئبق من تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

ومن .  مرونة ونهج غري ملِزمةالبلدان اليت جيري فيها تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق حتتاج إىل
أهم األحكام املتعلقة بالرقابة على استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق هو منع 

 من مشروع ٣ويرد هذا احلكم يف الفقرة . استرياد وتصدير الزئبق لالستخدام يف التعدين من هذا القبيل
  .٥ مشروع العنصر  من٣العنصر املقترح، وأيضاً يف الفقرة 

جيب على كل طرف يوجد يف أراضيه تعدين للذهب احلريف والضيق النطاق يف تاريخ بدء   -  ١
نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له أن حيد، حيثما أمكن، من استخدام الزئبق يف التعدين من هذا القبيل وأن 

  :وعلى هذه األطراف أن تنظر يف اختاذ تدابري أخرى من أجل. ينهيه

 الستخدامه يف تعدين الذهب احلريف والضيق ٥منع استرياد الزئبق وفقاً للمادة   )أ(  
  النطاق أو تسريب الزئبق الستخدامه يف هذا القطاع؛
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، ١٣ و١٢منع استعادة أو إعادة تدوير نفايات الزئبق أو استصالحها، وفقاً للمادتني   )ب(  
  بق، الستخدامها يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛مبا يف ذلك النفايات من املواقع امللوثة بالزئ

وضع خطط عمل وطنية أو إقليمية، ميكن أن تشمل أهدافاً وطنية أو أهدافاً للحد   )ج(  
  من استخدام الزئبق؛

  .حظر ممارسات معينة مثل دمج الركاز الكامل  )د(  

 احلكومية الدولية املختصة جيوز لألطراف أن تتعاون مع بعضها البعض وكذلك مع املنظمات  -  ٢
وميكن أن يشمل هذا التعاون . والكيانات األخرى، حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف هذه املادة

  :يلي ما
، الستخدامه لتعدين الذهب احلريف ٥منع استرياد وتصدير الزئبق، وفقاً للمادة   )أ(  

  والضيق النطاق أو تسريب الزئبق الستخدامه يف هذا القطاع؛
  التعليم ومبادرات التواصل وبناء القدرات؛  )ب(  
  .توفري املساعدة التقنية واملالية  )ج(  

، ال يعترب استخدام الزئبق أو مركّبات الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق ٥ألغراض املادة   -  ٣
  .النطاق استخداماً مسموحاً به ألي طرف مبوجب هذه االتفاقية

ليق على تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق املشمول يف التعليقات يرجى الرجوع إىل التع: تعليق
 أعاله باسترياد أو تصدير الزئبق الستخدامه يف تعدين ٣وال تسمح الفقرة . ٥التمهيدية على العنصر 

الذهب احلريف والضيق النطاق، ومع ذلك فال يطلَب من األطراف حظر هذا التعدين أو إاءه يف 
ا يكون القرار يف مسألة حظر أو منع استخدام الزئبق يف هذا النوع من التعدين متروكاً بلدام، وإمن

  .لتقدير األطراف فرادى
  تدابري خلفض انبعاثات الزئبق يف اهلواء واملاء واليابسة: اجلزء الرابع

  االنبعاثات يف الغالف اجلوي  - ١٠  

لزئبق الرئيسية يف الغالف اجلوي، البشرية يعاِلج مشروع العنصر املقترح مصادر انبعاثات ا: تعليق
أوهلما اشتراط أفضل التقنيات املتاحة وأفضل : وهناك اثنان من املتطلبات. املنشأ، املدرجة يف املرفق هاء

ستكهومل، وتطبيقها على مجيع األطراف، ويتطلّب ا من اتفاقية ٥املمارسات البيئية، على غرار املادة 
ت املتاحة وتعزيز أفضل املمارسات البيئية بالنسبة للمصادر اجلديدة ذلك استخدام أفضل التقنيا

النبعاثات الزئبق واستخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية بالنسبة ملصادر الزئبق 
  .القائمة

من “ ةجمموع انبعاثات الزئبق الكبري”وال تنطبق اموعة الثانية من املتطلبات إالّ على األطراف ذات 
ويطلَب من هذه األطراف، باإلضافة إىل . الفئات املُدرجة ملصادر االنبعاثات يف الغالف اجلوي

متطلبات أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، أن تقوم باعتماد هدف وطين خلفض 
د وتقديرات االنبعاثات، تقرره بنفسها، وأن تقوم أيضاً بتطوير خطط عمل وطنية تشمل قوائم جر

لالنبعاثات، والنظر يف استخدام ِقيم ال تتجاوزها لالنبعاثات ورصد ومراقبة وقياس خفض االنبعاثات 
  .الذي يتحقق يف إطار اخلطة
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. “جمموع انبعاثات الزئبق الكبرية” من هذا العنصر املقترح على تعريف مقترح لـ ٦وتشتمل الفقرة 
م هذا النهج فقد حتتاج إىل أن تصف مبزيد من التفصيل كيفية وإذا قررت اللجنة أا ترغب يف استخدا

  .مباشرة هذا النهج
) ه (٢٧ويستجيب هذا العنصر املقترح بشأن االنبعاثات يف الغالف اجلوي للتوجيه الوارد يف الفقرة 

وله ولذلك فإنه ال يتناول تسرب الزئبق يف املاء واليابسة، وهو ما يتنا. ٢٥/٥من قرار جملس اإلدارة 
 بشأن عمليات الزئبق ٨ اخلاص مبصادر العرض من الزئبق، ومشروع العنصر ٣مشروع العنصر 

 بشأن ١٢ بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، ومشروع العنصر ٩املضاف، ومشروع العنصر 
ع وباإلضافة إىل ذلك، يلي ذلك مشرو.  بشأن املواقع امللوثة١٣نفايات الزئبق، ومشروع العنصر 

  .١١عنصر خاص بشأن تسرب الزئبق يف املاء واليابسة، وهو مشروع العنصر 
على كل طرف أن يقوم، حيث ما كان ذلك ممكناً، خبفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي   -  ١

  .من فئات املصادر املدرجة يف املرفق هاء والقضاء على تلك االنبعاثات، مع مراعاة أحكام ذلك املرفق
بة ملصادر االنبعاثات اجلديدة بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق هاء، يقوم كل طرف بالنس  -  ٢

  :مبا يلي
اشتراط استخدام أفضل التقنيات املتاحة هلذه املصادر يف أقرب وقت ممكن عملياً،   )أ(  

   من السنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة له؛)X(ويف موعد ال يتجاوز 
  .م أفضل املمارسات البيئيةتشجيع استخدا  )ب(  

بالنسبة ملصادر االنبعاثات احلالية من بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق هاء، على كل طرف   -  ٣
  .أن يشجع استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية

املتاحة وأفضل يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات   -  ٤
. املمارسات البيئية للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املُدرجة يف املرفق هاء

  .وعلى األطراف أن تأخذ هذه املبادئ التوجيهية يف االعتبار عند تنفيذ أحكام هذه املادة
در املُدرجة يف املرفق هاء، على كل طرف لديه جمموع انبعاثات زئبق كبرية من فئات املصا  -  ٥

 )X( من السنوات األخرية من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة هلذا الطرف، أو يف غضون )X(يف غضون 
من السنوات اليت أصبح فيها الطرف مصدراً موع انبعاثات زئبق كبرية من هذه املصادر، أن يقوم 

  :يلي مبا
كناً، للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اعتماد هدف وطين، حيثما كان ذلك مم  )أ(  

  اجلوي من فئات املصادر املُدرجة يف املرفق هاء، والقضاء على تلك االنبعاثات؛
تقدمي هدفه الوطين إىل األمانة لتعميمه على األطراف وللنظر فيه يف مؤمتر األطراف   )ب(  

  يف اجتماعه التايل؛
ثاين من املرفق هاء، حيثما كان ذلك ممكناً، وضع خطة عمل وطنية، وفقاً للجزء ال  )ج(  

للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املدرجة يف اجلزء األول من املرفق هاء 
  والقضاء على تلك االنبعاثات؛
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انبعاثات الزئبق “ جمموع انبعاثات الزئبق الكبرية”ألغراض هذه املادة، واملرفق هاء، يعين   -  ٦
وية يف الغالف اجلوي من ِقبل أي طرف من فئات املصادر املدرجة يف املرفق هاء اليت تبلغ يف السن
  . طناً أو أكثر)X(ها وعجمم
 معلومات كافية إلثبات امتثاله ٢٢على كل طرف أن يدِرج يف تقاريره املقدمة عمالً باملادة   -  ٧

  .ه املعلومات يف اجتماعه األولألحكام هذه املادة، ويبت مؤمتر األطراف يف نطاق وشكل هذ

  التسريبات يف املياه واليابسة  - ١١  

يستجيب هذا العنصر املقترح آلراء األطراف اليت تود أن حيتوي صك الزئبق على مبدأ يعاجل : تعليق
  .صراحة تسريبات الزئبق يف املياه واليابسة

 فئات املصادر املدرجة يف على كل طرف أن خيفض تسريبات الزئبق يف املاء واليابسة من  -  ١
  .املرفق واو، وفق أحكام ذلك املرفق، وأن يقضي على تلك التسريبات ما أمكن ذلك

يقوم مؤمتر األطراف بوضع واعتماد مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل   -  ٢
 املدرجة يف املرفق واو، املمارسات البيئية للحد من تسريبات الزئبق يف املاء واليابسة من فئات املصادر

 وأي مبادئ توجيهية ١٣ و١٢ و٩ و٨ و٣وجيب أن تتكامل املبادئ التوجيهية مع أحكام املواد 
وضعت مبوجبها تكون ذات صلة بتحقيق ختفيضات يف انبعاثات الزئبق يف املاء واليابسة، وال تكون 

 االعتبار عند تنفيذ أحكام هذه وجيب أن تضع األطراف هذه املبادئ التوجيهية يف. جمرد تكرار هلا
  .املادة
جيوز لألطراف أن تتعاون يف وضع وتنفيذ استراتيجيات ومنهجيات لتحقيق أهداف هذه   -  ٣

  .املادة، مبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة املالية والتقنية
ت امتثاله  معلومات كافية إلثبا٢٢على كل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمالً باملادة   -  ٤

  .ويبت مؤمتر األطراف يف نطاق وشكل هذه املعلومات يف اجتماعه األول. ألحكام هذه املادة

  نفايات الزئبق  - ١٢  

استناداً إىل اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة األوىل للجنة واآلراء اليت قدمتها : تعليق
وقد أنيطت فيه سلطة . ستكهوملاجاً مشااً التفاقية األطراف إىل األمانة، يتبع هذا العنصر املقترح 

اختاذ القرارات بشأن نفايات امللوثات العضوية الثابتة إىل مؤمتر األطراف، ولكنها متارس بالتشاور 
  .الوثيق مع اهليئات املختصة والتابعة التفاقية بازل

ة يف النظر يف وضع تعاريف لبعض ، قد ترغب اللجن)التعاريف (٢وكما لوحظ يف التعليق على العنصر 
التخلّص السليم بيئياً من نفايات ”و“ نفايات الزئبق”، مثل ١٢املصطلحات الواردة يف هذا العنصر 

، واضعة يف اعتبارها العالقة اليت ميكن أن تكون ملثل هذه التعاريف بأحكام التخزين السليم بيئياً “الزئبق
د ترغب اللجنة أيضاً يف النظر يف حتديد مىت يصبح منتج وق. ٤للزئبق الواردة يف مشروع العنصر 
وبديالً لذلك، ميكن وضع تعاريف هذه املصطلحات من ِقبل مؤمتر . مضاف إليه الزئبق من النفايات

  .من مشروع هذا العنصر، بعد بدء نفاذ االتفاقية) أ (٢األطراف، عمالً بالفقرة 
الزئبق األويل أو مركّبات الزئبق اليت ميكن حتويلها “ لزئبقنفايات ا”ويف إطار النهج املقترح ال تشمل 

بسهولة إىل عنصر الزئبق األويل، وإمنا ختضع هذه املواد، بدالً من ذلك، ألحكام التخزين السليم بيئياً 
 على املواد اليت حتتوي ١٢وتنطبق أحكام النفايات يف مشروع العنصر . ٤الواردة يف مشروع العنصر 
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، اليت قد ال يكون التخزين على املدى الطويل هلا ممكناً، مثل املنتجات املضاف إليها الزئبق على الزئبق
ويتم ختزين الزئبق . اليت أصبحت نفايات، أو الرماد املتطاير من حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم

وملزيد من . ٤ وفقاً ملشروع العنصر األويل املستعاد من مثل هذه املواد يف اية املطاف ختزيناً سليماً بيئياً
  .٤املناقشة هلذه املسألة يرجى الرجوع إىل التعليق على مشروع العنصر 

على كل طرف أن يضمن أن نفايات الزئبق، مبا فيها املنتجات املضاف إليها الزئبق مبجرد   -  ١
  :حتوهلا إىل نفايات، يتم التعامل معها على النحو التايل

  ا ومجعها ونقلها والتخلّص منها بطريقة سليمة بيئياً؛جيري تناوهل  )أ(  
ال ختضع لعمليات التخلّص اليت قد تؤدي إىل االستعادة أو إعادة التدوير أو   )ب(  

االستصالح أو إعادة االستخدام املباشر أو البديل اليت ال يسمح ا مبوجب هذه االتفاقية أو القواعد 
  ولية ذات الصلة؛واملعايري واملبادئ التوجيهية الد

ال جيوز نقلها عرب احلدود الدولية إالّ لغرض التخلّص السليم بيئياً وفقاً ألحكام هذه   )ج(  
وال يسمح بأن حيدث هذا النوع من . املادة والقواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة

  طية من الدولة املستوِردة؛النقل إالّ بعد أن يكون الطرف املُصدر قد تلقّى موافقة خ
يتم التخلّص منها بطريقة سليمة بيئياً عندما يكون حمتواها من الزئبق منخفضاً، مع   )د(  

مراعاة القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية، مبا يف ذلك القواعد واملعايري واملبادئ التوجيهية اليت 
  .إلقليمية ذات الصلة اليت حتكم إدارة النفايات اخلطرة، والنظم العاملية وا٢توضع يف سياق الفقرة 

يتعاون مؤمتر األطراف مع اهليئات املختصة التابعة التفاقية بازل بشأن التحكّم يف نقل   -  ٢
  :ويكون اهلدف من هذا التعاون، من بني أمور أخرى، هو. النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود

 اإلدارة السليمة بيئياً والتخلّص السليم بيئياً من نفايات حتديد الطرق اليت تشكّل  )أ(  
  :الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق عندما تصبح من النفايات، مع أخذ ما يلي يف االعتبار

 بأنه جيب ختزين كل الزئبق من التعدين ٤اهلدف املنصوص عليه يف املادة   ‘١’
  ملرفق ألف بطريقة سليمة بيئياً؛األويل للزئبق ومصادر العرض املدرجة يف ا

األحكام ذات الصلة من اتفاقية بازل واملبادئ التوجيهية املوضوعة يف   ‘٢’
  إطارها؛

القيام حسب االقتضاء بتحديد مستويات تركيز الزئبق اليت يتقرر على أساسها النسبة   )ب(  
  ).د (١املنخفضة من الزئبق املشار إليها يف الفقرة 

  املواقع امللوثة  - ١٣  

يستند هذا العنصر املقترح إىل النص الوارد يف املذكرة بشأن خيارات ألحكام موضوعية ميكن : تعليق
إدراجها يف الصك املخصص للزئبق، اليت أعدا األمانة للدورة األوىل للجنة 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5(.  
ومركّبات الزئبق بطريقة سليمة بيئياً، مع يسعى كل طرف إلصالح املواقع امللوثة بالزئبق   -  ١

  .٣مراعاة التوجيهات اليت توضع مبقتضى الفقرة 
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جيوز لألطراف أن تتعاون يف وضع وتنفيذ استراتيجيات ومنهجيات لتحديد وتقييم وحتديد   -  ٢
  .األولويات وعالج املواقع امللوثة، مبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة املالية والتقنية

يقوم مؤمتر األطراف بوضع توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية   -  ٣
  :من أجل

  حتديد وتقييم املواقع امللوثة؛  )أ(  
  منع التلوث بالزئبق من االنتشار؛  )ب(  
  .إدارة املواقع امللوثة، وحيثما ميكن، عالج وإعادة تأهيل تلك املواقع  )ج(  

  بري انتقاليةتدا: اجلزء اخلامس
  إعفاءات االستخدام املسموح به  - ١٤  

 واملرفقان جيم ودال املناظرين هلما من توقّع أن يتم يف املدى الطويل ٨ و٧ينطبق العنصران : تعليق
. ختفيض استخدام الزئبق واملنتجات والعمليات اليت يدخل فيها الزئبق املدرجة يف املرفقني إىل الصفر

 تدرجيية وقد حيتاج األطراف خالهلا إىل االستفادة من وجود إعفاءات، واهلدف أن العملية ستكون إالّ
  . هو إنشاء سجلّ لالستخدام املسموح به هلذه املرحلة االنتقالية١٤من هذا العنصر 

وستكون إعفاءات االستخدام املسموح به متاحة لألطراف عند الطلب قبل بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة 
ستمر اإلعفاءات ملدة مخس سنوات وميكن جتديدها، وختضع لالستعراض من جانب وت. لتلك األطراف
  .مؤمتر األطراف

ومن املتوقّع مع مرور الوقت أن تقل احلاجة إىل إعفاءات االستخدام املسموح به ملنتج معين أو عملية 
ان ينبغي وضع وقد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا ك. معينة حىت تصري إىل العدم بعضها أو كلها

أحكام للسماح بتعديل املرفقني جيم ودال بقرار من مؤمتر األطراف الستبعاد إعفاءات االستخدام 
  .املسموح به يف املرفقني عندما تصبح عتيقة وغري ضرورية

جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن تسجل لواحد أو أكثر من إعفاءات   -  ١
  :وح به املدرجة يف املرفق جيم واملرفق دال وذلك بإخطار خطّي إىل األمانةاالستخدام املسم

  يف موعد ال يتجاوز التاريخ الذي تدخل فيه هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا، أو  )أ(  

يف حال إضافة أي منِتج حيتوي على الزئبق عن طريق إدخال تعديل على املرفق جيم   )ب(  
م فيها الزئبق يتم إضافتها عن طريق إدخال تعديل على املرفق دال، وذلك أو أي عملية تصنيع يستخد

  .يف موعد ال يتجاوز التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ بالنسبة للطرف

تتحدد األطراف اليت تتمتع بإعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق   -  ٢
  .وحتتفظ األمانة بالسجل، ويكون متاحاً للجمهور. تخدام املسموح بهدال يف سجل االس

  :وجيب أن يشمل السجل ما يلي  -  ٣

  قائمة إعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة يف املرفقني جيم ودال؛  )أ(  
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قائمة األطراف اليت سجلت لغرض إعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة يف   )ب(  
  ؛املرفقني جيم ودال

قائمة بتواريخ انتهاء فترة الصالحية جلميع إعفاءات االستخدام املسموح به املسجلة   )ج(  
  .بالنسبة جلميع األطراف

ما مل توجد إشارة إىل تاريخ أبكر يف السجل بواسطة أي طرف، أو تمنح فترة متديد عمالً   -  ٤
من السنوات من ) X(سموح به بعد ، يتعين أن تنتهي صالحية مجيع إعفاءات االستخدام امل٧بالفقرة 

  .تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية فيما يتعلق باستعمال معين

  .يقرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول عملية استعراض إعفاءات االستخدام املسموح به  -  ٥

قبل استعراض إعفاءات االستخدام املسموح به جيب على أي طرف يرغب يف متديد اإلعفاء   -  ٦
وجيب أن تعمم األمانة التقرير على مجيع . قدم تقريراً إىل األمانة يربر فيه استمرار حاجته لذلكأن ي

وجيب تنفيذ إعفاء االستخدام املسموح به على أساس كل املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك . األطراف
زئبق من االستخدام توفّر منتجات بديلة وعمليات خالية من الزئبق أو تنطوي على استهالك أقل من ال

وبناًء على ذلك جيوز ملؤمتر األطراف تقدمي هذه التوصيات إىل الطرف املعين حسبما يراه . املعفي
  .مناسباً

جيوز ملؤمتر األطراف، بناًء على طلب من الطرف املعين، أن يقرر متديد إعفاء االستخدام   -  ٧
 األطراف، يف اختاذه قراره، الظروف ويراعي مؤمتر.  من السنوات)X(املسموح به لفترة تصل إىل 

وما مل يقرر املؤمتر . اخلاصة باألطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية
 من )X(خالف ذلك، يتعين على مؤمتر األطراف اختاذ القرارات وفقاً هلذه الفقرة على فترات من 

  .ية فيما يتعلق باستخدام معني مسموح بهالسنوات بعد بدء نفاذ هذه االتفاق

جيوز ألي طرف يف أي وقت أن ينسحب من إعفاء استخدام مسموح به، وذلك مبوجب   -  ٨
ويصبح هذا االنسحاب من إعفاء االستخدام املسموح به نافذ املفعول اعتباراً . إخطار خطّي إىل األمانة

  .من التاريخ احملدد يف اإلخطار

 أي طرف مسجالً لنوع معين من إعفاءات االستخدام املسموح به، ال يسمح عندما ال يبقى  -  ٩
  .بتسجيالت جديدة فيما يتعلق ذا النوع من اإلعفاءات

  املوارد املالية واملساعدة يف التقنية والتنفيذ: اجلزء السادس
ة على وجود روابط كان هناك اتفاق عام يف الدورة األوىل للجنة ويف مراسالت البلدان الالحق: تعليق

وبناًء عليه مت جتميع العناصر . قوية بني توفري املساعدة املالية والتقنية وبني حتقيق االمتثال لصك الزئبق
  .املقترحة هلذه املسائل معاً
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  املوارد واآلليات املالية  - ١٥  

 على وجود القصد من مشروع هذا العنصر أن يعكس التوافق الواضح يف اآلراء بني األطراف: تعليق
حاجة إىل آلية مالية التفاقية الزئبق، ويعكس أيضاً حقيقة أنه ليس هناك حىت اآلن أي اتفاق بشأن 

على “ مستقالً”الشكل الذي ينبغي أن تتخذه اآللية، سواًء كان هذا مرفق البيئة العاملية، أو صندوقاً 
 جاً بديالً، أو شكالً جيمع بني هذه غرار الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، أو

 من مشروع العنصر هذا هو جتنب املساس مبواقف أطراف التفاوض ٤والقصد من الفقرة . األشكال
 للحفاظ على متاسك مشروع العنصر هذا، ومع ذلك تدرك ٥وقد اقترحت الفقرة . بشأن هذه املسألة

ل يف نص االتفاقية بدالً من تفويض ذلك إىل األمانة أن للجنة أن تقرر حلّ بعض أو كل هذه املسائ
من مقرر ) ح (٢٧الفقرة مستندة على  ٢والفقرة . مؤمتر األطراف الختاذ القرار بعد بدء نفاذ االتفاقية

  .٢٥/٥جملس اإلدارة 

يتعهد كل طرف بأن يقدم، يف حدود قدراته، دعماً مالياً وحوافز لألنشطة الوطنية اليت دف   -  ١
  .ق اهلدف من هذه االتفاقية وفقاً خلططه الوطنية وأولوياته وبراجمهإىل حتقي

تعتمد قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية على تنفيذ بعض   -  ٢
االلتزامات القانونية على حنو فعال مبوجب هذه االتفاقية على توافر بناء القدرات واملساعدة التقنية 

  .ية الكافيةواملال

تتحدد آلية لتوفري التعاون املايل والتقين لألطراف من البلدان النامية واألطراف مبوجب هذا   -  ٣
ويتعين أن تعمل اآللية . اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية ملساعدا على االمتثال لتدابري هذه االتفاقية

  .استها العامةحتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف، وهو الذي يقرر سي

تشتمل اآللية على صندوق أو أكثر من صناديق التمويل، ويقوم بتشغيلها واحد أو أكثر من   -  ٤
وميكن أن تشمل اآللية . الكيانات، مبا يف ذلك الكيانات الدولية القائمة، وفقاً ملا يقرره مؤمتر األطراف

وتشجع .  األطراف واإلقليمية والثنائيةأيضاً كيانات أخرى تقدم املساعدة املالية والتقنية املتعددة
  .االتفاقية أي مسامهات من مصادر أخرى، مبا يف ذلك القطاع اخلاص

يبت مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف الترتيبات املؤسسية لآللية، مبا يف ذلك هيكلها   -  ٥
  .داريةاإلداري وسياسات التشغيل واملبادئ التوجيهية اليت تتبعها والترتيبات اإل

 معلومات توضح كيفية تنفيذه ٢٢على كل طرف أن يبين يف تقاريره املقدمة عمالً باملادة   -  ٦
  .أحكام هذه املادة

يقوم مؤمتر األطراف، يف موعد ال يتجاوز اجتماعه الرابع، وعلى أساس منتظم بعد ذلك،   -  ٧
 لألطراف من البلدان النامية واألطراف باستعراض فعالية اآللية وقدرا على تلبية االحتياجات املتغيرة

اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، ومستوى توفري التمويل املتاح من خالل اآللية، وفعالية أداء الكيانات 
ويتخذ مؤمتر األطراف ما يراه مناسباً من إجراءات على ضوء هذا . املؤسسية املكلفة بتشغيل اآللية

  . لتحسني فعالية اآلليةاالستعراض، إذا لزم األمر،
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  املساعدة التقنية  - ١٦  

ينبغي لألطراف من البلدان املتقدمة واألطراف األخرى اليت تكون يف وضع يسمح هلا بذلك،   -  ١
تقدمي مساعدة تقنية إىل األطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية من 

وقد ترغب األطراف يف التعاون، . على تنفيذ التزاماا مبوجب هذه االتفاقيةأجل تطوير وتعزيز قدراا 
سواًء على الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمي، يف تقدمي مثل هذه املساعدة يف الوقت املناسب وبطريقة 

  معلومات عن كيفية تنفيذه٢٢وينبغي لكل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمالً باملادة . مناسبة
  .أحكام هذه املادة

  .يقوم مؤمتر األطراف بتقدمي املزيد من التوجيه بشأن تنفيذ هذه املادة  -  ٢

  جلنة التنفيذ  - ١٧  

كان هناك اتفاق عام يف الدورة األوىل للجنة ويف املراسالت القطرية الالحقة على وجود روابط : تعليق
ثال مبوجب االتفاقية؛ والحظت العديد من األطراف قوية بني توفري املساعدة املالية والتقنية وحتقيق االمت

وعالوة على ذلك أعرب معظم . أيضاً الرغبة يف اعتماد األحكام بشأن هذه القضايا كمجموعة مترابطة
  .األطراف عن رأي مفاده أنه ينبغي تشجيع االمتثال عن طريق ج تيسريي غري صدامي أو عقايب

املقترح أن يدع موعة املترابطة من خالل إنشاء جلنة للتنفيذومن شأن مشروع النصج ا ويهدف . م
مشروع العنصر إىل وضع احلد األدىن املطلوب من األحكام مبا يسمح باعتمادها كجزء من حزمة 

ويؤكد النهج على التنفيذ بدالً من عدم االمتثال، ويركّز على التيسري والشفافية بدالً من . متكاملة
  .واجهة اليت ثبت أا مثرية للجدل يف إطار اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطرافالتركيز على صور امل

يقوم مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول بإنشاء جلنة تنفيذ لتعزيز االمتثال ألحكام هذه   -  ١
وينبغي أن تشمل . ويتخذ املؤمتر أيضاً يف هذا االجتماع قراراً بشأن اختصاصات اللجنة. االتفاقية
  :تصاصات العناصر التاليةاالخ

من األعضاء ترشحهم األطراف وينتخبهم مؤمتر ) X(تتألف اللجنة من عدد   )أ(  
  األطراف على أساس التمثيل اجلغرايف العادل؛

. جيوز للجنة أن تقرر النظر يف أي مسائل تسترعي انتباهها تتعلق بتنفيذ االتفاقية  )ب(  
  :ما يليوميكن أن تنظر يف هذه املسائل على أساس 

  تقارير مقدمة كتابياً من أي طرف؛  ‘١’

  ؛٢٢التقارير الوطنية ومتطلبات اإلبالغ مبوجب املادة   ‘٢’

  طلبات من مؤمتر األطراف؛  ‘٣’

  أي معلومات أخرى ذات صلة تتاح للجنة؛  ‘٤’

  جيوز للجنة أن تقدم توصيات غري ملِزمة للنظر فيها من ِقبل األطراف؛  )ج(  
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وإذا استنفدت مجيع .  قصارى جهدها العتماد توصياا بتوافق اآلراءتبذل اللجنة  )ج(  
اجلهود الرامية إىل توافق اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، يتعين اعتماد هذه التوصيات كمالذ أخري 

  . من األعضاء احلاضرين املصوتني)X(بأغلبية 

تنفيذ هذه االتفاقية، تعيني مسؤوليات جيوز ملؤمتر األطراف، وفق ما يراه ضرورياً من أجل   -  ٢
  .إضافية للجنة التنفيذ تضاف إىل املسؤوليات املقررة يف هذه املادة

  التوعية والبحوث والرصد وإبالغ املعلومات: اجلزء السابع
  تبادل املعلومات  - ١٨  

  :يعمل كل طرف على تيسري ما يلي   - ١

دية والقانونية املتعلقة بالزئبق ومركّباته، مبا تبادل املعلومات العلمية والتقنية واالقتصا  )أ(  
  يف ذلك املعلومات عن السمية والسمية اإليكولوجية والسالمة؛

تبادل املعلومات عن خفض أو إاء إنتاج وجتارة واستخدام وتسرب الزئبق   )ب(  
  ومركّباته، مبا يف ذلك ما ينتج من مصادر عن غري عمد،

ائل املنتجات اليت حتتوي على الزئبق، وعمليات التصنيع اليت تبادل املعلومات عن بد  )ج(  
يستخدم فيها الزئبق، واألنشطة والعمليات اليت ينبعث الزئبق أو يتسرب منها، مبا يف ذلك املعلومات 

  .املتعلقة باملخاطر والفوائد االقتصادية واالجتماعية والتكاليف املتعلقة ذه البدائل

  . مباشرة أو عن طريق األمانة١ملعلومات املشار إليها يف الفقرة يتبادل األطراف ا  -  ٢

ال توجد حاجة إىل توفري معلومات عن إخطارات التصدير وموافقة الطرف املستورد يف الفقرة : تعليق
 من مشروع ٧ و٥التالية إالّ إذا ما قررت اللجنة تبني متطلبات املوافقة املسبقة املفصلة يف العنصرين 

وقد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا كان من املفيد وضع أحكام إضافية حتدد سلطة وطنية . هذاالعناصر 
  .معينة

يعين كل طرف سلطة وطنية لتبادل املعلومات مبوجب هذه االتفاقية، مبا يف ذلك ما يتعلق   -  ٣
من ) ب (٢رة  والفق٥ من املادة ٢بإخطارات التصدير وموافقة األطراف املستوردة مبوجب الفقرة 

  .٧املادة 

تعمل األمانة على تسهيل تبادل املعلومات املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات   -  ٤
  .املقدمة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

  .ستكهوملا من اتفاقية ٩ادة  من امل٥تستند الفقرة التالية بشأن املعلومات السرية إىل الفقرة : تعليق

ألغراض هذه االتفاقية، ال تعترب املعلومات اخلاصة بصحة وسالمة البشر والبيئة معلومات   -  ٥
ويتعين على األطراف اليت تتبادل معلومات أخرى وفقاً هلذه االتفاقية أن حتمي أية معلومات . سرية

  .سرية على النحو املتفق عليه فيما بينها
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  عالم والوعي والتعليماإل  - ١٩  

  :على كل طرف أن  

يتيح للجمهور إمكانية الوصول إىل أحدث املعلومات عن اآلثار الصحية والبيئية   )أ(  
  للزئبق وعن بدائل الزئبق؛

يعزز التعليم والتدريب والوعي العام فيما يتصل بالزئبق ويتعاون يف هذا السبيل،   )ب(  
  . االتفاقية، مبا يف ذلك مشاركة املنظمات غري احلكوميةويشجع أوسع مشاركة ممكنة يف تنفيذ

  البحث والتطوير والرصد  - ٢٠  

تستند األحكام التالية إىل عناصر اإلطار الشامل للزئبق الواردة يف التقرير املخصص لفريق العمل : تعليق
، تذييل UNEP(DTIE)/Jg/OEWG.2/13(املفتوح العضوية املعين بالزئبق عن أعمال اجتماعه الثاين 

  ).١١، الفقرة ١ املرفق
  :تتعاون األطراف لتطوير وحتسني ما يلي  
  حصر االستخدامات الوطنية واالستهالك واالنبعاثات البيئية للزئبق؛  )أ(  
مراقبة ورصد مستويات الزئبق يف الوسائط البيئية، مبا يف ذلك الوسائط احليوية مثل   )ب(  

  األمساك والثدييات البحرية؛
ييم تأثري الزئبق ومركّبات الزئبق على الصحة البشرية والبيئية باإلضافة إىل اآلثار تق  )ج(  

  االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وال سيما فيما يتعلق باتمعات الضعيفة؛
  املعلومات عن الدورة البيئية للزئبق والنقل والتحويل ومصري الزئبق؛  )د(  
   واملتاجرة يف الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق؛املعلومات املتعلقة بالتجارة  )ه(  
  .توافر اإلتاحة التقنية واالقتصادية للمنتجات والعمليات اخلالية من الزئبق  )و(  

  خطط التنفيذ  - ٢١  

يف الدورة األوىل للجنة كان هناك اعتراف واسع النطاق بالقيمة احملتملة خلطط التنفيذ الوطنية، : تعليق
 أن بعض املشاركني حذّروا من أا قد ال تكون ضرورية أو فعالة من حيث التكلفة حىت على الرغم من

ومن شأن مشروع العنصر هذا تطوير وتقدمي خطة . يطلَب من مجيع األطراف إعدادها وتقييمها
وال يؤثر العنصر املقترح يف إعداد خطط عمل وطنية منفصلة يف إطار . تقديرية وليست إلزامية للتنفيذ

 من مشروع النص، ألن تلك اخلطط مقترحة بوصفها التزامات متميزة عن ١٠ إىل ٨العناصر 
  . من مشروع النص٢١االلتزامات يف هذا العنصر 

وإذا كانت اللجنة تؤيد استخدام خطط التنفيذ فإا قد ترغب يف التعرف على عدد البلدان اليت تبدأ يف 
د ترغب اللجنة أيضاً يف أن تقر حباجة البلدان اليت ختتار وق. العمل على خططها يف أقرب وقت ممكن

وضع خطط، من بني البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، إىل تلقي مساعدة مالية 
  .لدعم جهودها يف الوقت املناسب



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3 

25 

نامية والبلدان اليت متر وقد تشكّل احلاجة للحصول على مساعدة مالية حتدياً زمنياً أمام البلدان ال
اقتصاداا مبرحلة انتقالية، اليت تود أن تبدأ يف وضع خطط التنفيذ اخلاصة ا قبل دخول االتفاقية حيز 

وقد ال تكون اآللية املالية لالتفاقية مصدراً عملياً للمساعدة املالية خالل الفترة بني اعتماد . النفاذ
ألطراف، وهذا ببساطة ألن اآللية املالية لن تنشأ حىت تدخل االتفاقية االتفاقية واالجتماع األول ملؤمتر ا

حيز النفاذ، ولن يكون مؤمتر األطراف قادراً على اعتماد إجراءات اآللية التنفيذية والتوجيه حىت 
وإذا كانت احلكومات تعتقد أن خطط التنفيذ سوف تكون مفيدة وأنه ينبغي للبلدان . اجتماعه األول
 تطويرها قبل انعقاد االجتماع األول ملؤمتر األطراف، فإا قد ترغب يف النظر يف ضرورة أن تبدأ يف

وقد ترغب األطراف يف النظر يف أحد األحكام املتعلقة بذلك يف . اختاذ تدابري مالية مؤقتة هلذا الغرض
  .القرار الذي يتخذ يف املؤمتر الدبلوماسي الذي تعتمد فيه االتفاقية

  :ل طرفجيوز لك  -  ١

  أن يقرر وضع وتنفيذ خطة لتنفيذ التزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛  )أ(  

بتقدمي إخطار إىل األمانة يف موعد ) أ(أن يعلن قراره مبوجب الفقرة الفرعية   )ب(  
  يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له؛ ال

 غضون عام واحد من التاريخ أن حييل خطة التنفيذ اخلاصة به إىل مؤمتر األطراف يف  )ج(  
  الذي تدخل فيه هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له؛

أن يقوم باستعراض وحتديث خطة التنفيذ اخلاصة به على أساس دوري وبطريقة   )د(  
  تتحدد بقرار من مؤمتر األطراف؛

 املقدمة يف تقاريره) د(أن يضمن عمليات االستعراض اليت تتم مبوجب الفقرة الفرعية   )ه(  
  .٢١عمالً باملادة 

تتشاور األطراف، حسب االقتضاء، مع أصحاب املصلحة الوطنية، لتيسري وضع وتنفيذ   -  ٢
واستعراض وحتديث خطط التنفيذ لديها، وميكن أن تتعاون مباشرة أو عن طريق املنظمات العاملية 

  .واإلقليمية ودون اإلقليمية

  اإلبالغ  - ٢٢  

أن تقدمي تقارير دورية شاملة من جانب األطراف سيكون عامالً رئيسياً يف اعترفت اللجنة ب: تعليق
وحتتوي عدة عناصر سابقة يف مشروع هذا النص على . حتقيق الشفافية والفعالية يف إطار االتفاقية

متطلبات إبالغ مقترحة، ويربط هذا العنصر املقترح مجيع تلك املراجع السابقة، ويفوض مؤمتر 
، إىل أن يأخذ يف االعتبار الرغبة ٣ديد فترات اإلبالغ وشكله، ويدعو املؤمتر، يف الفقرة األطراف يف حت

يف تنسيق مناذج التقارير عن الزئبق والعمليات مع التقارير املطلوبة مبوجب االتفاقيات األخرى ذات 
  .الصلة باملواد الكيميائية والنفايات

 عن التدابري اليت يتخذها لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية يقدم كل طرف تقارير إىل مؤمتر األطراف  -  ١
  .ومدى فعالية تلك التدابري يف حتقيق أهداف االتفاقية
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  :يقدم كل طرف إىل األمانة، عند االقتضاء  -  ٢

  ؛٣بيانات العرض من الزئبق املنصوص عليها يف املادة   )أ(  

املستوردة أو املصدرة مبوجب بيانات إحصائية عن إمجايل كميات الزئبق ومركّباته   )ب(  
، مبا يف ذلك الدول اليت استورد منها الزئبق ومركّبات الزئبق والدول اليت صدر إليها ٦ و٥املادتني 

  الزئبق ومركّبات الزئبق؛

بيانات إحصائية عن تصنيع الزئبق وتوزيعه يف التجارة وبيع املنتجات املضاف إليها   )ج(  
   جيم باإلضافة إىل صادراا من تلك املنتجات؛الزئبق املدرجة يف املرفق

معلومات عن التقدم الذي حققه يف احلد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي،   )د(  
  ، يف القضاء على تلك االنبعاثات؛، وحيث يكون ذلك ممكنا١٠ًحسبما هو مطلوب مبقتضى املادة 

  ؛١٦ و١٥ هو مطلوب مبقتضى املادتني توفري معلومات عن تعاونه املايل والتقين كما  )ه(  

  ؛٢١استعراض التقدم الذي حققه يف تنفيذ اخلطة مبوجب املادة   )و(  

  .أي معلومات أخرى أو بيانات أو تقارير مطلوبة مبوجب أحكام هذه االتفاقية  )ز(  

جيب تقدمي هذه التقارير على فترات دورية ويف شكل يقرره مؤمتر األطراف يف اجتماعه   -  ٣
ألول، مع مراعاة الرغبة يف تنسيق أشكال التقارير والعمليات مع متطلبات االتفاقيات األخرى ذات ا

  .الصلة باملواد الكيميائية والنفايات

  تقييم الفعالية  - ٢٣  

ميكن أن يكون تقييم نطاق الفعالية مبوجب هذا العنصر من مشروع النص شامالً، مبا يف ذلك : تعليق
وقد ترغب اللجنة يف النظر يف املدى الذي يتحدد به . ارة والتنظيم يف االتفاقيةاستعراض جوانب اإلد

  .النطاق، سواء يف سياق هذا املشروع أو يف وقت الحق من ِقبل مؤمتر األطراف

يقوم املؤمتر بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وعلى فترات يقررها مؤمتر   -  ١
  .ييم فعالية هذه االتفاقيةاألطراف بعد ذلك، بتق

  :جيري التقييم على أساس املعلومات املتاحة العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية، مبا يف ذلك  -  ٢

  التقارير ومعلومات املراقبة والرصد األخرى املقدمة إىل مؤمتر األطراف؛  )أ(  

  ؛٢٢التقارير الوطنية املقدمة وفقاً للمادة   )ب(  

  .١٧لتنفيذ والتوصيات املقدمة وفقاً للمادة معلومات ا  )ج(  

  الترتيبات املؤسسية: اجلزء الثامن

. سيتطلّب صك الزئبق ترتيبات مؤسسية مالئمة، تشمل مؤمتراً لألطراف وهيئات فرعية وأمانة: تعليق
ى وميكن أن تتشابه أحكام هذه الترتيبات املؤسسية مع األحكام املناظرة يف االتفاقات البيئية األخر

وبالنسبة ملشروع العنصر .  من مشروع النص٢٥ و٢٤املتعددة األطراف، كما هو مقترح يف العنصرين 
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 يفوض مؤمتر ٢٥ من مشروع العنصر ٤اخلاص بتأسيس األمانة، يقترح حكم إضايف يف الفقرة 
يتعلق بعملية األطراف التشاور مع اهليئات املختصة يف اتفاقيات أخرى موعة املواد الكيميائية فيما 

 يف االجتماعات االستثنائية ٢٠١٠فرباير /التآزر املستمر اليت وضعت يف بايل، إندونيسيا، يف شباط
  .ستكهوملاملؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام و

  مؤمتر األطراف  - ٢٤  

  .ألطرافلينشأ مؤمتر مبوجب هذا   -  ١

وة من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ينعقد االجتماع األول ملؤمتر األطراف بدع  -  ٢
وبعد ذلك تعقد االجتماعات العادية ملؤمتر . يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية

  . املؤمترااألطراف على فترات منتظمة يقرره

 املؤمتر ضرورياً، أو بناًء تعقد اجتماعات استثنائية ملؤمتر األطراف يف أوقات أخرى حسبما يراه  -  ٣
  .على طلب خطّي من أي طرف شريطة أن يؤيد ذلك الطلب ما ال يقل عن ثلث عدد األطراف

يوافق مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء يف أول اجتماع له على نظامه الداخلي وقواعده املالية،   -  ٤
املالية اليت تنظّم سري عمل األمانة، سواًء للمؤمتر أو ألٍي من هيئاته الفرعية، باإلضافة إىل األحكام 

  .ويعتمد تلك الصكوك

يبقي مؤمتر األطراف تنفيذ هذه االتفاقية قيد االستعراض والتقييم املستمرين، ويؤدي املهام   -  ٥
  :وحتقيقاً هلذه الغاية يتوجب على مؤمتر األطراف ما يلي. املوكلة إليه مبوجب االتفاقية

  ة اليت يراها ضرورية لتنفيذ االتفاقية؛إنشاء األجهزة الفرعي  )أ(  

التعاون، حسب االقتضاء، مع املنظمات الدولية املختصة واهليئات احلكومية الدولية   )ب(  
  واملنظمات غري احلكومية؛

  ؛٢٢االستعراض املنتظم جلميع املعلومات اليت تتاح له ولألمانة وفقاً للمادة   )ج(  

  من ِقبل جلنة التنفيذ؛النظر يف أي توصيات تقدم إليه   )د(

  .حبث واختاذ أي إجراءات إضافية يراها ضرورية لتحقيق أهداف االتفاقية  )ه(

جيوز لألمم املتحدة ووكاالا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة   -  ٦
وجيوز قبول . راقبليست طرفاً يف هذه االتفاقية، أن تكون ممثّلة يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة م

أي هيئة أو وكالة، سواًء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غري حكومية ذات اختصاص باملسائل 
اليت تشملها االتفاقية وأبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع ملؤمتر األطراف، بصفة 

يكون قبول املراقبني ومشاركتهم و. مراقب، ما مل يعترض ما ال يقل عن ثلث عدد األطراف احلاضرة
  .خاضعاً للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤمتر األطراف
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  األمانة  - ٢٥  

  .تنشأ األمانةمبوجب هذا   -  ١

  :تشمل وظائف األمانة ما يلي  -  ٢

وضع الترتيبات الجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها باخلدمات   )أ(  
  الالزمة؛

سيما األطراف من  املساعدة إىل األطراف يف تنفيذ هذه االتفاقية، والتيسري تقدمي   )ب(  
  البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، بناًء على طلبها؛

سيما  التنسيق، حسب االقتضاء، مع أمانات اهليئات الدولية ذات الصلة، وال  )ج(  
  ألخرى؛اتفاقيات املواد الكيميائية والنفايات ا

  مساعدة األطراف على تبادل املعلومات املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية؛  )د(  

 ٢٢ و١٧إعداد تقارير دورية استناداً إىل املعلومات اليت تتلقاها مبوجب املادتني   )ه(  
  وغريها من املعلومات، وإتاحتها لألطراف؛

ر األطراف، قد تكون الدخول يف ترتيبات إدارية وتعاقدية، بتوجيه عام من مؤمت  )و(  
  الزمة ألداء مهامها بفعالية؛

أداء وظائف األمانة األخرى احملددة يف هذه االتفاقية، وغريها من املهام اليت يقررها   )ز(  
  .مؤمتر األطراف

يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتنفيذ وظائف األمانة هلذه االتفاقية، ما مل   -  ٣
 من األطراف احلاضرة واملصوتة أن يوِكل وظائف األمانة إىل منظمة )X( األطراف، بأغلبية يقرر مؤمتر

  .أخرى أو أكثر من املنظمات الدولية

جيوز ملؤمتر األطراف، بالتشاور مع اهليئات الدولية املختصة، توفري وتعزيز التعاون والتنسيق   -  ٤
  .الكيميائية والنفاياتبني األمانة واألمانات األخرى التفاقيات املواد 

  تسوية املنازعات: اجلزء التاسع
  تسوية املنازعات  - ٢٦  

مشروع العنصر هذا مستنسخ من املذكرة بشأن مشاريع األحكام النهائية الذي أعدته األمانة : تعليق
واملرفق املشار إليه يف هذا العنصر حمذوف هنا . )UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7(للدورة األوىل للجنة 

  .وفري يف املساحة ولكنه متاح يف املذكرة األصليةللت
تسعى األطراف إىل تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية عن طريق   -  ١

  .التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى ختتارها بنفسها
 أي وقت عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أو يف  -  ٢

الحق، جيوز ألي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن يف صك خطّي يقدم للوديع 
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فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتني التاليتني أو كلتيهما 
  :لتزامعلى سبيل اإللزام لتسوية املنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس اال

  ، اجلزء األول؛- التحكيم وفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املرفق   )أ(  
  .عرض الرتاع على حمكمة العدل الدولية  )ب(  

جيوز ألي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يصِدر إعالناً له نفس األثر فيما   -  ٣
  ).أ (٢الفقرة يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً لإلجراء املشار إليه يف 

 سارياً إىل أن تنقضي فترة سريانه وفقاً ٣ أو الفقرة ٢يظل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة   -  ٤
  .ألحكامه أو بعد انقضاء ثالثة أشهر من إيداع إشعار خطّي بنقضه لدى الوديع

سيلة ال يؤثّر انقضاء سريان أي إعالن، أو تقدمي إشعار بالنقض أو إصدار إعالن جديد بأي و  -  ٥
من الوسائل يف اإلجراءات اليت تكون قيد النظر أمام أي هيئة حتكيم أو حمكمة العدل الدولية ما مل يتفق 

  .طرفا الرتاع على خالف ذلك
، وإذا مل يتمكنا من تسوية نزاعهما عرب ٢إذا مل يقبل طرفا الرتاع نفس اإلجراء وفقاً للفقرة   -  ٦

ة اثين عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفني بإخطار الطرف اآلخر  خالل مد١الوسائل املبينة يف الفقرة 
وتقدم جلنة التوفيق . بوجود نزاع بينهما، حيال الرتاع للجنة التوفيق بناًء على طلب أٍي من طريف الرتاع

  .، اجلزء الثاين-وترد اإلجراءات اإلضافية املتعلقة بلجنة التوفيق يف املرفق . تقريراً يتضمن توصياا
  مواصلة تطوير االتفاقية: اجلزء العاشر

  التعديالت على االتفاقية  - ٢٧  

هذا العنصر املقترح هو استنساخ من املذكرة بشأن مشروع األحكام النهائية الذي أعدته األمانة : تعليق
وكما الحظت بعض األطراف يف الدورة األوىل . UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7)(للدورة األوىل للجنة 

ن بعض أحكام مشروع هذا العنصر تعتمد على اهليكل النهائي للصك وأحكام تدابري املراقبة، للجنة، فإ
  .ولذلك فإن مشروع النص هذا معروض لالسترشاد به فقط

  .جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية  -  ١
ألمانة نص أي تعديل مقترح وتبلِّغ ا. تعتمد تعديالت هذه االتفاقية يف اجتماع ملؤمتر األطراف  -  ٢

كما . هلذه االتفاقية إىل األطراف قبل موعد االجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على األقل
  .تبلِّغ األمانة املوقِّعني على هذه االتفاقية بالتعديالت املقترحة وتبلِّغ ا كذلك الوديع للعلم

٣  -  رح هلذه االتفاقية بتوافق تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقت
اآلراء، فإذا استنِفدت كل اجلهود الساعية لتوافق اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد التعديل، كحلّ 

  . من أصوات األطراف احلاضرة واملصوتة يف االجتماع)X(أخري، بأغلبية 
  .ألطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقرارهيرِسل الوديع التعديل إىل مجيع ا  -  ٤
ويبدأ نفاذ التعديل . يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله  -  ٥

 بالنسبة لألطراف اليت قبلته اعتباراً من اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صكوك ٣املعتمد وفقاً للفقرة 
ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك .  من األطراف)X(قبوله من ِقبل ما ال يقل عن التصديق عليه أو إقراره أو 
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بالنسبة ألي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل إليداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل أو 
  .قبوله أو إقراره

  اعتماد وتعديل املرفقات  - ٢٨  

 بشأن مشروع األحكام النهائية الذي أعدته األمانة هذا العنصر املقترح هو استنساخ من املذكرة: تعليق
وكما الحظت بعض األطراف يف الدورة األوىل . UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7)(للدورة األوىل للجنة 

للجنة، فإن بعض أحكام مشروع هذا العنصر تعتمد على اهليكل النهائي للصك وأحكام تدابري املراقبة، 
  . لالسترشاد به فقطولذلك فإن مشروع النص هذا معروض

مرفقات هذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها، وما مل ينص صراحة على خالف ذلك، تشكّل   -  ١
  .تشكّل أية إحالة إىل هذه االتفاقية إحالة يف الوقت ذاته إىل أية مرفقات ا

سائل اإلجرائية تقتصر أي مرفقات إضافية تعتمد بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ على امل  -  ٢
  .أو العلمية أو التقنية أو اإلدارية

  :ينطبق اإلجراء التايل على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية  -  ٣

تقترح أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية وتعتمد طبقاً لإلجراء املنصوص عليه يف   )أ(  
  ؛٢٧ من املادة ٣ إىل ١الفقرات 

أي طرف ال يستطيع قبول أي مرفق إضايف أن خيطر الوديع كتابة بذلك يف على   )ب(  
ويبلِّغ الوديع، دون تأخري، مجيع . غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبالغه باعتماد املرفق اإلضايف

وجيوز ألي طرف ويف أي وقت أن يسحب إعالنه السابق باالعتراض . األطراف بأي إخطار يتلقاه
  أدناه؛) ج(ضايف، وعند ذلك يبدأ نفاذ املرفق بالنسبة هلذا الطرف، وفقاً للفقرة الفرعية على أي مرفق إ

عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضايف،   )ج(  
) ب(يصبح املرفق نافذاً بالنسبة جلميع األطراف اليت مل تقدم إخطاراً وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية 

  .أعاله

خيضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديالت ملرفقات هذه االتفاقية لنفس اإلجراءات املتبعة   -  ٤
  .يف اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية

  أن تأذن باختاذ قرار٤قد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا كان من املرغوب فيه بالنسبة للفقرة : تعليق
معجل عندما يكون اإلعفاء من أجل االستخدام املسموح به املدرج يف املرفق جيم أو املرفق دال قد 

 على أنه ميكن ملؤمتر األطراف ٢٨وعلى سبيل املثال، ميكن أن تنص املادة . أصبح غري متاح ألي طرف
ءات االستخدام املسموح به أن يقرر بتوافق اآلراء أو بتصويت الغالبية تعديل هذين املرفقني بإزالة إعفا

  .اليت مل تعد متاحة

إذا ارتبط أي مرفق إضايف أو أي تعديل ملرفق بتعديل هلذه االتفاقية، فال يبدأ نفاذ ذلك املرفق   -  ٥
  .اإلضايف أو التعديل إالّ وقتما يبدأ نفاذ التعديل املتعلق ذه االتفاقية



UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3 

31 

  أحكام ختامية: اجلزء احلادي عشر
صر هو استنساخ من املذكرة بشأن مشاريع األحكام النهائية الذي أعدته األمانة للدورة هذا العن: تعليق

  .)UNEP(DTIE/Hg/INC.1/7(األوىل للجنة 

  حق التصويت  - ٢٩  

  . أدناه٢يكون لكل طرف يف هذه االتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة   -  ١

مل االقتصادي حقها يف التصويت يف املسائل اليت تدخل يف متاِرس أي منظمة إقليمية للتكا  -  ٢
نطاق اختصاصها، بإدالئها بعدد من األصوات مساٍو لعدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف 

متاِرس هذه املنظمة حقها يف التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها متاِرس حقها يف  وال. االتفاقية
  .سالتصويت، والعكس بالعك

  التوقيع  - ٣٠  

 جلميع الدول وملنظمات التكامل االقتصادي -- يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية يف   
  )٤(.- - إىل-، ويف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من --  إىل -- اإلقليمية يف الفترة من 

  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام  - ٣١  

فاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول واملنظمات اإلقليمية ختضع هذه االت  -  ١
ويفتح باب االنضمام إىل االتفاقية للدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي . للتكامل االقتصادي

اإلقرار وتوضع صكوك التصديق أو القبول أو . اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها
  .أو االنضمام لدى الوديع

تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي طرفاً يف هذه االتفاقية، دون أي من الدول   -  ٢
ويف حالة املنظمات اليت تكون واحدة أو . األعضاء فيها، ملزمة جبميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية

تفاقية، تتوىل املنظمة ودوهلا األعضاء البت يف مسؤولية أكثر من الدول األعضاء فيها طرفاً يف هذه اال
ويف هذه احلاالت ال جيوز للمنظمة والدول األعضاء . كل منها عن الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية

  .فيها أن متارس معاً ويف الوقت ذاته احلقوق الناشئة عن االتفاقية
قبوهلا أو إقرارها أو   صكوك تصديقها أوتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف  -  ٣

انضمامها مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية، كما تخِطر هذه املنظمة الوديع الذي 
  .يخِطر بدوره األطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها

                                                      
امني وتوقَّع عليه، والفترة اليت تكون يضاف اسم املكان الذي تعتمد فيه االتفاقية من مؤمتر املفوضني الس  )٤(

 .االتفاقية فيها مفتوحة للتوقيع
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  بدء النفاذ  - ٣٢  

)X( التايل لتاريخ إيداع الصك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني  -  ١
 من صكوك )٥(

  .التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام

يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه   -  ٢
 القبول أو من صكوك التصديق أو) X(االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك 

اإلقرار أو االنضمام يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع هذه الدولة أو املنظمة اإلقليمية للتكامل 
  .االقتصادي صك تصديقها أو إقرارها أو قبوهلا أو انضمامها

يعترب أي صك مودع من ِقبل أي منظمة إقليمية للتكامل   ال٢ و١ألغراض الفقرتني   -  ٣
  .ا إضافياً للصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمةاالقتصادي صكّ

  التحفّظات  - ٣٣  

  .ال جيوز إبداء حتفّظات على هذه االتفاقية  

  االنسحاب  - ٣٤  

جيوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية يف أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ   -  ١
  .ار خطّي إىل الوديعبدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخط

يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلّم الوديع إخطار   -  ٢
  .االنسحاب أو يف أي تاريخ الحق حسبما يتحدد يف إخطار االنسحاب

  الوديع  - ٣٥  

  .األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقية  

  حجية النصوص  - ٣٦  

يودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية   -  ١
  .والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

  .وإثباتاً لذلك قام املوقّعون أدناه، املفوضون يف ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه االتفاقية  -  ٢

  . من عام ألفني وثالثة عشر-- --- -- -  يف اليوم -- -- -- - --- -حررت يف   -  ٣

  

                                                      
العدد املطلوب من وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لالتفاقية لكي تدخل حيز النفاذ   )٥(

، أما العدد ٥٠ملناخ هو ستكهومل واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير اابالنسبة التفاقية روتردام واتفاقية 
 .٣٠ واتفاقية التنوع البيولوجي ٢٠، واتفاقية بازل ١١بالنسبة التفاقية فيينا بشأن محاية طبقة األوزون فهو 
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  املرفق ألف
  مصادر العرض من الزئبق

استعادة الزئبق وإعادة التدوير وعمليات إعادة املعاجلة، مبا يف ذلك استعادة الزئبق من ضوابط   -  ١
  .التلوث لفئات املصادر املدرجة يف املرفق هاء

  .نوي من استخراج املعادن غري احلديدية والصهرالزئبق املُنتج كمنتج ثا  -  ٢

  .الزئبق من املخزونات االحتياطية للحكومة وخمزونات اجلرد  -  ٣

  .الزئبق من خمزونات مصانع الكلور والقلويات املوقوف تشغيلها  -  ٤

  .غري ذلك من خمزونات الزئبق اخلاصة  -  ٥
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  املرفق باء

  تجارة الدولية وتدابري التخزين السليم بيئياًالزئبق ومركّبات الزئبق اخلاضعة لتدابري ال

  اجلزء األول

  ).0) (املعدين(الزئبق األويل   -  ١

  .أول كلوريد أو كاملوميل الزئبق  -  ٢

  .ثاين أكسيد الزئبق  -  ٣

  .ثاين كربيتات الزئبق  -  ٤

  .ثاين نترات الزئبق  -  ٥

  .الزجنفر اخلام  -  ٦

يقل   يف ذلك سبائك الزئبق، مع تركيز الزئبق مبا الخليط الزئبق األويل مع مواد أخرى، مبا  -  ٧
  . يف املائة وزنا٩٥ًعن 

باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية، ال ينطبق هذا املرفق على كميات الزئبق أو : مالحظة
  .مركّبات الزئبق املستخدمة للبحث العلمي على نطاق املختربات أو كمعيار مرجعي

  ئ توجيهية بشأن التخزين السليم بيئياًمباد: اجلزء الثاين

 بشأن التخزين ٤ من املادة ٢ينبغي للمؤمتر، لدى وضع التوجيهات املطلوبة مبوجب الفقرة   
  :السليم بيئياً للزئبق ومركبات الزئبق، أن يأخذ يف االعتبار، من بني أمور أخرى، ما يلي

 يف نقل النفايات اخلطرة األحكام ذات الصلة يف اتفاقية بازل بشأن التحكُّم  )أ(  
  والتخلّص منها عرب احلدود، واملبادئ التوجيهية الصادرة يف إطار تلك االتفاقية؛

  مزايا وعيوب كل ج من النهج العاملية واإلقليمية والوطنية؛  )ب(  

احلاجة إىل املرونة، مبا يف ذلك من خالل اختاذ تدابري مؤقتة، إىل أن حيني الوقت ألن   )ج(  
  مرافق التخزين طويل األجل السليم بيئياً متاحة لألطراف؛تصبح 

العوامل اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤثّر على قدرة األطراف على حتقيق   )د(  
التخزين السليم بيئياً للزئبق، مع إيالء اعتبار خاص لقدرات واحتياجات البلدان النامية األطراف 

  .يت متر مبرحلة انتقاليةواألطراف ذات االقتصادات ال
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  املرفق جيم

  املنتجات املضاف إليها الزئبق

 يف املائة من استهالك الزئبق يف مجيع ٨٠أنواع املنتجات املُدرجة يف هذا املرفق تشكّل جمتمعة : تعليق
ت اأما إعفاء. ومن مث فهي أهم املنتجات اليت يتناوهلا صك الزئبق. املنتجات املضاف إليها الزئبق

ستخدام املسموح به، إن وجدت، فيمكن بياا يف العمود األمين، على غرار املرفقني ألف وباء يف اال
  .١٤ويكون استخدامها خاضعاً لالشتراطات الواردة يف مشروع العنصر . ستكهوملااتفاقية 

حداً ولدى النظر يف هذه املنتجات، قد ترغب اللجنة يف مناقشة ما إذا كان بعضها ينبغي أن يتضمن 
  .أدىن من حمتوى الزئبق أو ما إذا كانت حتتاج إىل مزيد من التعريف أو التوصيف

  

  إعفاءات االستخدام املسموح به  املنتجات املضاف إليها الزئبق

    البطاريات  - ١

    أجهزة القياس  - ٢

    املفاتيح الكهربائية واملُرحالت  - ٣

    املصابيح احملتوية على الزئبق  - ٤

٥ -  م األسنانملغ    
  

  .ال يسري هذا املرفق على االستخدام الشخصي من املنتجات غري املقصود بيعها: مالحظة
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  املرفق دال

  عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق

عمليات التصنيع املذكورة أدناه متثّل معظم الزئبق املستخدم يف مجيع عمليات التصنيع اليت : التعليق
. ق غري تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، الذي جيري التعامل معه بشكل منفصلتستخدم الزئب

وميكن بيان إعفاءات االستخدام املسموح به هلذه العمليات التصنيعية يف العمود األيسر، على غرار 
 وخيضع استعمال هذه االستثناءات إىل. الطريقة املتبعة يف املرفقني ألف وباء من اتفاقية استكهومل

  .١٤االشتراطات الواردة يف مشروع العنصر 

ولدى النظر يف هذه العمليات، قد ترغب اللجنة يف مناقشة ما إذا كان بعضها حيتاج إىل زيادة يف 
  .التعريف أو التوصيف

  اجلزء األول
  إعفاءات االستخدام املسموح به  عملية التصنيع

    إنتاج الكلور القلوي  - ١

    لفينيلإنتاج مونومركلوريد ا  - ٢

  خطط العمل الوطنية: اجلزء الثاين
 أن يضمن يف خطة ٨على كل طرف مطلوب منه إعداد خطة عمل وطنية مبوجب املادة   

  :كحٍد أدىن: العمل ما يلي

حصر لعدد ونوع التسهيالت أو املرافق اليت تستخدم الزئبق يف عمليات التصنيع   )أ(  
  رات كمية الزئبق اليت تستهلكها سنوياً؛املدرجة يف اجلزء األول، مبا يف ذلك تقدي

إىل ) أ(استراتيجيات لتحقيق حتول التسهيالت املشار إليها يف الفقرة الفرعية   )ب(  
  استخدام عمليات اإلنتاج غري الزئبقي، أو استبداهلا مبرافق تستخِدم مثل هذه العمليات؛

ق من املرافق اليت يتم حتديدها استراتيجيات لتعزيز أو اشتراط احلد من انبعاثات الزئب  )ج(  
إىل أن حيني الوقت للتحول إىل استخدام عمليات اإلنتاج غري الزئبقية أو يتم ) أ(يف سياق الفقرة الفرعية 

  استبدال املنشآت اليت تستخِدم مثل هذه العمليات؛

أهداف وجداول زمنية لتحقيق االستراتيجيات املشار إليها يف الفقرات الفرعية   )د(  
  سابقة؛ال

 سنوات الستراتيجيات الطرف ومدى جناح تلك االستراتيجيات يف ٥استعراض كل   )ه(  
وتدرج هذه االستعراضات يف التقارير املقدمة وفقاً . ٨متكني الطرف من الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة 

  ؛٢٢للمادة 

  .جدول زمين لتنفيذ خطة العمل  )و(  
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  املرفق هاء
  ف اجلوياالنبعاثات يف الغال

  فئات املصادر: اجلزء األول
. فئات املصادر املذكورة هنا متثِّل معظم انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من املصادر البشرية: تعليق

وقد ترغب اللجنة يف مناقشة ما إذا كان ينبغي إدراج فئات مصادر أخرى أو ما إذا كانت فئات 
وعلى سبيل املثال، قد ترغب اللجنة يف النظر . د أو التوصيفاملصادر املذكورة تتطلّب املزيد من التحدي

تعدين الذهب احلريف والضيق “ مرافق إنتاج املعادن غري احلديدية”فيما إذا كان ينبغي أن تشمل 
  .النطاق

  .حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم واملراجل الصناعية  -  ١
  .مرافق إنتاج املعادن غري احلديدية  -  ٢
  .افق حرق النفاياتمر  -  ٣
  .مصانع إنتاج اإلمسنت  -  ٤

  خطط العمل الوطنية: اجلزء الثاين

  .١٠ من مشروع العنصر ٦يف الفقرة “ جمموع انبعاثات الزئبق الكبرية”يرد تعريف : تعليق
يْبلُغ جمموع انبعاثات الزئبق الكبرية من فئات املصادر املدرجة يف اجلزء جيب على كل طرف   

طة عمل وطنية للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات هذا املصدر، األول أن يضع خ
وجيب أن تتضمن خطة العمل ما يلي كحٍد . وحيثما كان ذلك ممكناً، القضاء على تلك االنبعاثات

  :أدىن
تقييم انبعاثات الزئبق احلالية واملتوقّعة يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املدرجة   )أ(  

  اجلزء األول، مبا يف ذلك تطوير وصيانة قوائم املصادر وتقديرات االنبعاثات؛يف 
استراتيجيات وجداول زمنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف   )ب(  

  ؛١٠ من املادة ٥اجلوي الوطين للطرف وفقاً للفقرة 
اثات القائمة، حيثما النظر يف استخدام ِقيم حدية لالنبعاثات اجلديدة ومصادر االنبع  )ج(  

  كان ذلك ممكناً؛
تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، على النحو الوارد يف   )د(  
، مبا يف ذلك النظر يف مصادر وقود بديلة أو معدلة ومواد ومعدات ١٠ من املادة ٤ إىل ٢الفقرات 

  بديلة أو معدلة؛
  النبعاثات اليت تتحقق يف إطار خطة العمل؛أحكام ملراقبة ورصد وقياس خفض ا  )ه(  
استعراض كل مخس سنوات الستراتيجيات الطرف خلفض االنبعاثات، ومدى جناح   )و(  

، وتدرج هذه ١٠تلك االستراتيجيات يف متكني الطرف من الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة 
  ؛٢٢االستعراضات يف التقارير املقدمة مبوجب املادة 

  .ين لتنفيذ خطة العملجدول زم  )ز(  
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  املرفق واو

  مصادر تسرب الزئبق يف املاء واليابسة

  .املرافق اليت تقوم بتصنيع املنتجات املضاف إليها الزئبق  -  ١

  .املرافق اليت تستخدم الزئبق يف عمليات الصناعة التحويلية املذكورة يف املرفق دال  -  ٢

تدويره وإعادة معاجلته واملرافق اليت تنِتج الزئبق كمنتج املرافق اليت تقوم باستعادة الزئبق وإعادة   -  ٣
  .ثانوي من استخراج املعادن غري احلديدية والصهر على النحو الوارد يف املرفق ألف

  .تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  -  ٤

  .مرافق التخلّص من النفايات احملتوية على الزئبق  -  ٥

 .ركّبات الزئبقاملواقع امللوثة بالزئبق وم  -  ٦

__________  


