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 إعدادالمعنية بلجنة التفاوض الحكومية الدولية 

  الزئبقملزم قانوناً بشأن  عالميصك 
  الرابعةدورة ال

  ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢ - زيران/يونيهح ٢٧، أوروغواي، بونتا ديل اسيت

تقرير لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانونًا بشأن 
 الزئبق عن أعمال دورتها الرابعة

 مقدمة  -أوًال 

أنشئت جلنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق عمًال   - ١
جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٠املؤرخ  ٢٥/٥م الفرع ثالثًا من املقرر بأحكا

للبيئة. وقد وافق اجمللس مبوجب ذلك املقرر على إعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق وطلب إىل 
ية تكلف بإعداد ذلك املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة تشكيل جلنة تفاوض حكومية دول

  الصك.
، ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١إىل  ٧وقد عقدت الدورة األوىل للجنة يف ستكهومل يف الفرتة من   - ٢

وعقدت  ،٢٠١١كانون الثاين/يناير   ٢٨إىل  ٢٤يف الفرتة من ، يف اليابان، وعقدت الدورة الثانية يف شيبا
ويرد  ،٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ٤إىل  ول/أكتوبرتشرين األ ٣١يف الفرتة من  ،الدورة الثالثة يف نريويب

الذي ينظم أعمال  ٢٥/٥دت إىل الدورات الثالث وأحكام الفرع ثالثًا من املقرر املخص لألحداث اليت 
من  ٥إىل  ١والفقرات ، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/21)من تقرير الدورة األوىل  ٤إىل  ١اللجنة يف الفقرات 

من تقرير الدورة الثالثة  ٣إىل  ١والفقرات  (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20)تقرير الدورة الثانية 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8).  

ا الثالثة على أن تعد األمانة نسخة منقحة ملشروع نص النهج الشامل   - ٣ اتفقت اللجنة يف دور
لكي ، UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3واملناسب إلعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن الزئبق الوارد يف الوثيقة 

ا الرابعة. وتتضمن النسخة املنقحة مجيع التغ ريات اليت عرضت يف ورقات يتنظر فيها اللجنة يف دور
الذي أنشأته  املنشأة يف الدورة الثالثة والفريق القانويناالتصال االجتماع اليت قدمها الرؤساء املشاركون ألفرقة 

ا الثانية ا تعكس بدقة املناقشات اليت جرت داخل واليت اتفقت ، اللجنة يف دور   .فرقةتلك األعلى أ
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  افتتاح الدورة  -  ثانياً 
عقدت الدورة الرابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية بإعداد صك عاملي ملزم قانونًا بشأن   - ٤

  .٢٠١٢متوز/يوليه إىل  حزيران/يونيه ٢٧ يف الفرتة من، أوروغواي، بونتا ديل اسيت الزئبق
حيث  ،٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٧، من يوم األربعاء ٤٥/٩ الساعة يفأعماهلا  الدورة بدأتوقد   - ٥
ملراسم. ارئيس  بدورمنسق مفاوضات الزئبق من برنامج األمم املتحدة للبيئة ، السيد جاكوب ديور قام

أوروغواي  ميذ املدارس يفتالكاء الوعي يف أوساط إلز ورحب السيد ديور باملندوبني وقدم متهيداً لعرض فيديو 
باملسائل البيئية والصحية املتصلة بالزئبق. وسيتاح الفيديو للجمهور ويوزع من خالل برنامج أوروغواي 

املدارس االبتدائية من  تالميذلكل طفل. وتبع ذلك عرض قدمته فرقة إنشاد من حممول لتخصيص حاسوب 
  مدينة مونتيفيديو.

باملشاركني يف الدورة يف بلده مشرياً إىل ، رئيس اللجنة، يس (أوروغواي)ورحب السيد فريناندو لوغر   - ٦
أن عدد املشاركني يف هذه الدورة أكرب من سابقتها يف هذا الوقت الذي تدخل فيه العملية يف املرحلة احلامسة 

خمتلفة من  وذكر املشاركني بأن العملية ظلت جارية يف مناطق. ٢٠١٣يف عام ، املفضية إىل الدورة النهائية
مشريًا إىل أن ، من منظور اجلنوب، خالل أسبوع تواجدهم يف أوروغواي، إىل التفكري همدعاالعامل مث 

املختلفة. ودعا الواقعية مشكلة الزئبق مشكلة عاملية تتطلب حًال عامليًا ميكن تطويعه ليناسب الظروف 
  عة رمسياً.اجلميع إىل املسامهة النشطة ومن مث أعلن افتتاح الدورة الراب

كبرية املوظفني التنفيذيني ملرفق البيئة ،  وأبديت مالحظات افتتاحية من كل من السيدة مونيك باربو  - ٧
والسيد لويس ، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، والسيد أكيم شتاينر، العاملية ورئيسة املرفق

  وزير خارجية أوروغواي.، املاغرو
باربو اإلجنازات والتطورات األخرية اليت شهدها مرفق البيئة العاملية يف جمال املواد وصفت السيدة   - ٨

، كان األضخم يف تارخيهاملرفق   مشرية إىل أن التجديد اخلامس ملوارد صندوق، وخباصة الزئبق، الكيميائية
بأكثر من  السابقالتجديد جملال تركيز املواد الكيميائية التعهدات املعلنة يف حيث جتاوزت التعهدات املعلنة 

ا يف حني تبدأ وشك أبرزت أن جلنة التفاوض احلكومية الدولية تمليون دوالر. و  ١٠٠ على اختتام مفاوضا
للجنة للنظر يف إرسال  للصندوق االستئماين. وتعترب هذه أفضل فرصة لتجديد السادساملفاوضات بشأن ا

وارد لصك الزئبق. وأوضحت كذلك أن مرفق البيئة العاملية على توفري م إشارة إىل مرفق البيئة العاملية بضرورة
  .إذا طلب منه ذلك الزئبق لصكويل مهمة اآللية املالية استعداد لت

حتول مرفق البيئة العاملية من طريقة اجملاالت املنفصلة اليت تركز ، ويف غضون السنوات الست املاضية  - ٩
إىل جمال تركيز موحد للمواد الكيميائية. وقد أتاح هذا ختصيص على جمموعات معينة من املواد الكيميائية 

املوارد بشكل فعال من حيث التكلفة والكفاءة للمشاريع اليت وصلت إىل أبعد من واليات االتفاقيات 
أشارت ، ومشلت إجراءات بصدد خمتلف املواد الكيميائية ذات االهتمام العاملي. وفيما يتعلق بالزئبق، الفردية
قد خصص موارد ملشاريع وطنية وإقليمية للزئبق وأوردت موجزًا لربامج ، جملس مرفق البيئة العاملية إىل أن

الصندوق الرئيسية يف جماالت من قبيل ختزين الزئبق وتعدين الذهب احلريف واالنبعاثات يف الغالف اجلوي 
يف تعاونه مع البلدان والوكاالت سيستمر املرفق وعمليات جرد الزئبق ورصده. وقالت إن ، والعملية الصناعية

  بصدد املسائل التقنية للتمكني من احلد من الزئبق على نطاق العامل.
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شكر ، بالفيديو ولكنه يف رسالة مسجلة، مل يتمكن السيد شتاينر من حضور االجتماع شخصياً   -  ١٠
ى مؤمتر األمم املتحدة وشعبًا على كرم ضيافتها وسخائها. وأضاف أنه بعد مرور أيام عل أوروغواي حكومةً 

تباينت اآلراء حول مدى كفاية النتائج اليت حققها املؤمتر. ولذا فإن ، للتنمية املستدامة يف ريو دي جانريو
ا الدورة األوىل منذ ذلك املؤمتر، الدورة احلالية مهمة للتدليل على أن العمليات املتعددة األطراف ، لكو

ى. فالتقدم الذي أحرزته اللجنة حىت اآلن يبشر بإمكانية حتقيق ميكن أن تسفر عنها إجراءات ذات مغز 
يف اليابان يف عام  يتم فيه التوقيع على صك الزئبقس الذي نتائج ذات مصداقية وهامة يف املؤمتر الدبلوماسي

. واعرتف بأن التفاوض حول صك زئبق ليس باألمر السهل بالنظر إىل التباين الشديد يف ظروف ٢٠١٣
وحث مجيع األطراف على ، فإن اخلطوط العريضة ملالمح ذلك الصك بدأت يف الظهور، ومع ذلك، البلدان

جدال فيها وهناك اتفاق على  السعي للتوصل إىل توافق يف اآلراء بالنظر إىل أن أخطار الزئبق حمققة ال
املتبقي اآلن ضيق ضرورة التقليل إىل أبعد حد ممكن من األخطار اليت تشكلها هذه املادة. وقال إن الوقت 

نسبيًا لكي تثبت اللجنة للعامل أن مبقدورها أن تنجز صكًا عامليًا قادرًا على محاية مواطين العامل. ويلتزم 
 بتوفري الدعم الالزم للجنة أثناء عملية املفاوضات.برنامج األمم املتحدة للبيئة التزامًا صارمًا من جانبه 

اجتماعها اخلامس من إجناز صك يكون مفخرة وتعبرياً عن حقوق  وأعرب عن أمله يف أن تتمكن اللجنة يف
ا.   األجيال القادمة واحتياجا

قائًال إن جميئهم صادف ، باملشاركني يف أوروغواي، يف خطابه االفتتاحي، غرورحب السيد املا  -  ١١
استضافتها هلذه ب، حلظة تارخيية من عملية إكمال والية اللجنة ومل يبق سوى وقت قليل لذلك. وأوروغواي

فهي إمنا جتدد التأكيد على التزامها العميق بتعددية األطراف وحبماية البيئة وبتطوير القانون البيئي ، الدورة
للقانون  وبدأت بربنامج مونتفيديواليت ، الدويل. وخلص تاريخ أوروغواي يف ما يتعلق بالتزامها باملسائل البيئية

ه بالدور املنوط به من أجل إجناز صك للزئبق من شأنه أن يؤدي إىل محاية ووعد بأن يقوم بلد، الدويل يالبيئ
  البيئة وصحة البشر من أخطار الزئبق مع مراعاة تنوع األطراف املنضوية يف الصك.

وسلط الضوء على ، وأكد مشاركة أوروغواي النشطة يف جدول أعمال املواد الكيميائية والنفايات  -  ١٢
التعدين  وقطاعارها مصدرًا لألغذية وعلى التحديات اليت تواجهها يف التصنيع باعتبة أوروغواي مسؤولي
وبوصفها ، يف التوسع. وتسعى إىل بدء نفاذ االتفاقية وذلك باختاذ الكثري من التدابري املتصلة بالزئبق اآلخذ

أكرب مستهلك يف مستوردة للمنتجات احملتوية على الزئبق تواجه حتديات كبرية يف إدارة الزئبق. وقد تقدم 
ومتر أوروغواي حالياً  البلد للزئبق وأكرب منتج للنفايات احملتوية على الزئبق اقرتاحًا بتغيري تكنولوجياته.

وستكون يف وضع يسمح هلا باالضطالع ، باملراحل املبكرة من تطوير تكنولوجيات إلزالة التلوث بالزئبق
ملشاريع املعتمدة اسمح تى الزئبق املنتهية الصالحية عندما باإلدارة البيئية السليمة للمنتجات احملتوية عل

حديثًا باحلصول على تكنولوجيات التقطري املطلوبة. وهناك مشاريع أخرى مكنت البلد من معرفة املسائل 
ا الزئبق إدارة  نفاياتإدارة وهناك مشاريع جديدة متكن من ، البيئية املتصلة بالزئبق ووفرت أدوات إلدارا

  .بيئياً سليمة 
وشجع املشاركني يف الدورة احلالية على النظر إىل مدى أبعد من الظروف املالية الراهنة لتكوين   -  ١٣

وإىل إلقاء نظرة بعيدة املدى للزئبق ومراعاة الناس ممن هم أكثر تعرضاً ، رؤية كلية للمستقبل وإلظهار املرونة
ودعا احلكومات إىل ، ملنوط باجملتمع املدين يف هذه العمليةأقر بالدور األساسي ا، للزئبق وأكثر تضرراً. وأخرياً 

  اختاذ مواقف أكثر طموحاً يف حدود ما هو ممكن عملياً.
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قدم رئيس املراسم بعد ذلك فيديو عن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق من الشراكة العاملية   -  ١٤
ام احلفل االفتتاحي وشكر ضيوف الشرف على بعدها أعلن اختت، بشأن الزئبق بربنامج األمم املتحدة للبيئة

  حضورهم.

  المسائل التنظيمية  -  ثالثاً 
  إقرار جدول األعمال  -ألف 

جدول األعمال املؤقت الذي جرى تعميمه يف  بناء علىأقرت اللجنة جدول األعمال التايل   -  ١٥
  :UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1الوثيقة 

  افتتاح الدورة.  - ١
  املسائل التنظيمية:  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)  
  تنظيم العمل.  (ب)  

  إعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق.  - ٣
  مسائل أخرى.  - ٤
  اعتماد التقرير.  - ٥
  اختتام الدورة.  - ٦

  تنظيم العمل  -باء 
ومن الساعة  ٠٠/١٣إىل الساعة  ٠٠/١٠اتفقت اللجنة على أن جتتمع كل يوم من الساعة   -  ١٦
. ومت االتفاق أيضاً على إنشاء أفرقة اتصال وصياغة وما تستدعيه الضرورة من ٠٠/١٨ساعة إىل ال ٠٠/١٥

هذه األفرقة  أن وعلى الرغم من، لنظام الداخليلمع مراعاة احتياجات الوفود الصغرية. ووفقًا ، أفرقة أخرى
وستعطى ، كوميةاحلسيقتصر حق التقدم مبقرتحات على األطراف ، ستكون مفتوحة للحكومات واملراقبني

واتفقت اللجنة أيضاً على أن  سواء يف التكلم أو يف الدخول إىل القاعات ذات السعة احملدودة.، األولوية هلا
دف إحال ة أي مشروع نص يتفق عليه تنظر يف نتائج أعمال أي فريق اتصال أو غريه من األفرقة الصغرية 

أي أقواس معقوفة تبقى يف أي مشروع نص سترتكها و  )١(يتهإىل الفريق القانوين الستعراضه وفقاً لوال أي فريق
                                                      

واليت ، (UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20)من تقرير الدورة الثانية للجنة  ٢٥١رد والية الفريق القانوين يف الفقرة وت  )١(
قررت اللجنة إنشاء فريق قانوين برئاسة السيدة ، مناقشة مشروع البنود احملددة يف صك الزئبق املقرتح بعد’’تنص على التايل: 

ا إىل اتفاق جوهري لضمان أن سوزان بينياس (الواليات املتحدة األمريكي ة). وسيتناول الفريق املواد اليت مت التوصل بشأ
مع تسليط الضوء ، يكون نص املواد الفرعية والرتابط بينها معربًا وحمققًا ألغراض اللجنة بطريقة سليمة من الناحية القانونية

مشروع ، عند الضرورة، ة. وسُيعد الفريقعلى أي غموض أو تضارب حمتمل قد يتطلب مزيدًا من البحث من جانب اللجن
ا اللجنة وأفرقة  ج السياسات اليت وافقت عليها اللجنة؛ واستعراض مشروع األحكام اليت أعد أحكام الصك استنادًا إىل 

أن أي أخرى؛ وحبث اتساق مشاريع األحكام املختلفة واملواءمة بينها عند الضرورة؛ وإسداء املشورة للجنة أو ألفرقة أخرى بش
أسئلة قانونية تُثار. وسيتناول الفريق أيضاً مسائل أخرى قد حتيلها اللجنة إليه. وسيبدأ الفريق عمله خالل الدورة الثالثة للجنة 

ويأمل أن ، وسيجتمع على النحو املطلوب أثناء الدورات وحسبما يرى رئيسه. وسيكون الفريق مفتوحًا أمام مجيع احلكومات
 ‘‘كبري من ممثلي مجيع أقاليم األمم املتحدة اخلمسة.  يكون بني أعضائه عدد
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ا ولن تؤ  اللجنة ملعاجلتها يف مرحلة الحقة من شروع أي نص إىل الفريق خر تلك األقواس تقدمي ممداوال
  القانوين.

تها . وستتاح مجيع الوثائق بشكلها اإللكرتوين بدًال من طباعاً وجتري الدورة باعتبارها اجتماعاً الورقي  -  ١٧
  إال عند الطلب.، على الورق

واتفقت اللجنة على استخدام مشروع النص اجلديد لنهج شامل ومناسب لصك عاملي ملزم قانوناً   -  ١٨
عمًال بالتوصية الصادرة عن اللجنة يف  الذي أعدته األمانة، )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3(بشأن الزئبق 
ا الثالثة ا وفقًا لرتتيب ، ٣اقشات يف إطار البند كنقطة انطالق ملا ستجريه من من،  دور ولتنظيم مناقشا

، ليست إال نقطة انطالق النصوصمشاريع املواد يف تلك الوثيقة. لكن اللجنة شددت على أن مشاريع 
ا ومواقفها.   وبالتايل ينبغي لألطراف أال تقتصر عليها يف اقرتاحا

ا ،  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3وباإلضافة إىل الوثيقة   -  ١٩ كان معروضًا على اللجنة وثائق أخرى أعد
بناء على الطلب الصادر ، من جدول األعمال ٣األمانة كي تستند إليها يف املناقشات الدائرة بشأن البند 

ا الثالثة. وتضمنت هذه الوثائق مقرتحًا لنهج مفاهيمي ونص حمتمل بشأن املوارد املالية  عن اللجنة يف دور
 عدمها الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين باملوارد املالية واملساعدة التقنيةأ واملساعدة التقنية

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4( ، جًا إزاء العناصر احملتملة للمادتني أعده الرئيسان املشاركان  ١١و ١٠و
الرتتيبات ومعلومات عن ، )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5(لفريق االتصال املعين باالنبعاثات واإلطالقات 

االنتقالية اليت ميكن اختاذها بانتظار التخلص التدرجيي من املنتجات املضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع 
وجتميعًا لاللتزامات املتعلقة باإلبالغ وخطط العمل ، )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/6(اليت يستخدم فيها الزئبق 

ة لاللتزامات املتعلقة باإلبالغ وخطط العمل يف إطار املقرتحة يف مشروع النص التفاوضي ودراسة استقصائي
  .)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/7(االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف ذات الصلة 

  الحضور  -جيم 
 ،واألردن ،واألرجنتني ،وأذربيجان ،وإثيوبيا ،االحتاد الروسي: شارك يف الدورة ممثلو الدول التالية  -  ٢٠

وإيران (مجهورية  ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربودا ،وأملانيا ،ياوأسرتال ،وإسبانيا
 ،وبربادوس ،والربازيل ،والبحرين ،وباكستان ،وباراغواي ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وأيرلندا ،اإلسالمية) - 

وبوليفيا  ،وبولندا ،وبوروندي ،اسووبوركينا ف ،وبوتسوانا ،وبوتان ،وبنما ،وبنغالديش ،وبلجيكاوالربتغال 
وجزر  ،واجلزائر ،وجامايكا ،تونسو  ،وتوفالو ،وتوغو ،وتشاد ،وتايلند ،وبريو ،املتعددة القوميات)-(دولة
واجلمهورية  ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،واجلمهورية التشيكية ،وجزر مارشال ،وجزر كوك ،وجزر القمر ،البهاما

ومجهورية  ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،رياومجهورية كو  ،الدومينيكية
 ،والرأس األخضر ،والدامنرك ،وجورجيا ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية مولدوفا ،مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ،وسنغافورة ،وسلوفاكيا ،وسري النكا ،وسانت لوسيا ،وسانت كيتس ونيفس ،وساموا ،وزمبابوي ،وزامبيا
 ،وطاجيكستان ،والصني ،وشيلي ،وسيشيل ،وسويسرا ،والسويد ،وسورينام ،والسودان ،وسوازيلند ،والسنغال
 ،البوليفارية) –وفنزويال (مجهورية  ،والفلبني ،وفرنسا ،وغيانا ،وغواتيماال ،وغامبيا ،غابونالو  ،وعمان ،والعراق
وكوت  ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،والكامريون ،نوقريغيزستا ،وقطر ،وقربص ،وفييت نام ،وفنلندا
 ،وماليزيا ،ومايل ،وليتوانياوليبيا،  ،ولبنان ،وكينيا ،وكرييباس ،والكويت ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ديفوار

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  ،واململكة العربية السعودية ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر
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 ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،وميامنار ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،ندا الشماليةوأيرل
 ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،وهنغاريا ،وهندوراس ،واهلند ،وهاييت ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنيجر
  .واليمن ،واليابان
  .فلسطنيعن وحضر الدورة أيضاً مراقب   -  ٢١
ا املتخصصة التالية: مرفق البيئة العاملية  -  ٢٢ وبرنامج ، وحضر ممثلون عن هيئات األمم املتحدة ووكاال

، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثو ، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةو ، األمم املتحدة اإلمنائي
  .منظمة الصحة العامليةو 

مفوضية االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب : مية الدولية التاليةوحضر ممثلون عن املنظمات احلكو   -  ٢٣
  .ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومركز الفحم النظيف التابع للوكالة الدولية للطاقة

وحضر ممثلون عن أمانات االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف التالية: اتفاقية بازل بشأن التحكم   -  ٢٤
املوافقة املسبقة تطبيق إجراء اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود , واتفاقية روتردام املتعلقة ب النفاياتيف نقل 

واتفاقية استكهومل بشأن ، معينة خطرة متداولة يف التجارة الدوليةآفات عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
  امللوثات العضوية الثابتة.

طالع على أمسائها يف قائمة الوميكن ا، احلكوميةوحضر ممثلون عن عدد من املنظمات غري   -  ٢٥
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/INF3املشاركني املدرجة يف الوثيقة 

  إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق  -  رابعاً 
استهلت اللجنة النظر يف هذا البند ببيانات عامة عن ، متشيًا مع النمط املتبع يف الدورات السابقة  -  ٢٦

يتم االضطالع به خالل الدورة احلالية. وأديل أوًال ببيانات باسم اجملموعات اإلقليمية للبلدان  العمل الذي
ا ممثلو فر  البلدان واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية. وتبع ذلك  ادىتالها بيانات أدىل 

مث بدأت اللجنة النظر يف الوثيقة ، قدمتها األمانة عن الوثائق املعروضة على اللجنةمالحظات متهيدية 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3  اليت تتضمن مشروع النص املنقح لنهج شامل ومناسب لصك عاملي ملزم

ا الثالثة.   قانوناً بشأن الزئبق أعدته األمانة بناء على طلب صادر عن اللجنة يف دور
  البيانات  –ألف 

يكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب فقالت إن مؤمتر باسم بلدان أمر البلدان، إحدى ممثلة تكلمت   -  ٢٧
قد أعاد تأكيد املبادئ ، الربازيل، األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي اختتم مؤخرًا يف ريو دي جانريو

املتعلق باملسؤوليات املشرتكة  ٧مبا يف ذلك املبدأ ، ١٩٩٢الواردة يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 
وأن من الالزم مراعاة املبادئ ، أي مبدأ تغرمي امللوث ١٦واملبدأ ، أي املبدأ الوقائي ١٥واملبدأ ، تباينةوامل

الثالثة مجيعها يف صك الزئبق. وتابعت قائلة إن على املفاوضات بشأن الزئبق أن تأخذ يف االعتبار السمات 
ال للصك من خالل وضع أداة مالية مالئمة وأنه ينبغي املساعدة على االمتث، واألوضاع املختلفة للبلدان

والبلدان اجلزرية  منواً البلدان  ألقلسيما  ال، قادرة على توفري متويل موثوق وثابت ومناسب من حيث موعده
كما ينبغي تعزيز اآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية املخصصة لتقدمي املساعدة التقنية ونقل ،  الصغرية النامية
يف ذلك املراكز اإلقليمية القائمة. وينبغي أن يتسم الصك باملرونة وأن يرّكز على إجراءات  مبا، التكنولوجيا
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قابلة لالستمرار وعلى تدابري عملية ميكن جلميع البلدان أن تطّبقها. وأشارت املمثلة إىل األمهية اخلاصة اليت 
للحد من الدعم للجهود املبذولة  وإىل أن من الضروري توفري، يكتسيها تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

من خالل التثقيف وتبادل املعلومات والتشجيع على استخدام البدائل. ونّوهت إىل ختزين استخدام الزئبق 
وإىل ضرورة ، النفايات واملواقع امللوثة باعتبارمها جمالني ينطويان على حتديات تتطلب توفري دعم مايل وتقين

 احلد من اإلمداد بالزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق على جدول زمين أن تشتمل التدابري الرامية إىل
 علىاملمثلة  شددت، يأخذ يف االعتبار توافر بدائل صاحلة. ويف اخلتام، واضح لعمليات التخلص التدرجيي
ج يرّكز على املخاطر ىل حتقيق مبا يكفل حتقيق التوازن بني شواغل الصحة والبيئة واحلاجة إ، أمهية اتباع 

  التنمية واحلد من الفقر.
وتكلمت إحدى املمثالت باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء فأعربت عن دعم املنظمة للعمل   -  ٢٨

وقالت إن من شأن التقدم الكبري احملرز خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني بشأن عدد ، املقرتح هلذا االجتماع
فاوضات. وأشارت إىل أن الوثائق املتاحة هلذا االجتماع هي وثائق مفيدة من املسائل املختارة أن ييسر امل

وتوفر أساساً سليماً للمفاوضات. وسلطت الضوء بصورة خاصة على االنبعاثات يف الغالف اجلوي واإلمداد 
ا خالل باعتبارهاوالتجارة والتخزين والنفايات  الدورة  جماالت يتطلع االحتاد األورويب إىل تقدمي آرائه بشأ

  احلالية.
وتكلم أحد املمثلني باسم بلدان آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ فأعرب عن تقديره لألمانة وللجهات   -  ٢٩

االوثائق على األخرى  هلذا االجتماع. وحّث املشاركني على تسريع وترية املفاوضات إلمتام العملية  اليت أعد
قال إنه ينبغي لصك الزئبق أن يتسم بالفعالية وقابلية اإلجناز و ، ٢٥/٥وفقًا للجدول الزمين احملدد يف املقرر 

وأن يأخذ يف االعتبار األوضاع السائدة يف خمتلف ، وأن يتضمن تدابري إلزامية وطوعية، واملرونة وقابلية التنفيذ
  البلدان.

امسة للتقدم حنو وتكلم أحد املمثلني باسم البلدان األفريقية فقال إن الدورة احلالية تكتسي أمهية ح  -  ٣٠
وأشار إىل أن الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية ، االنتهاء من وضع صك الزئبق

املستدامة قد دعت إىل حتقيق خامتة مرضية للمفاوضات. وأشار إىل أن العمل يف الفرتة الفاصلة بني 
اسًا جيدًا ملواصلة املناقشات والتوصل إىل ويوفر أس، الدورتني قد أمثر عن نص مدمج ميكن العمل عليه

وأنه ينبغي للمشاركني أن ينتهوا من العمل على األجزاء اليت اقرتبوا من ، تسوية للمجاالت املختلف عليها
ا ا إىل ، التوصل إىل اتفاق بشأ ليتسىن هلم تكريس املزيد من الوقت ملناقشة األجزاء اليت مل يتم التوصل بشأ

اء حىت اآلن. وشدد املمثل على مسألة الصحة فأثىن على منظمة الصحة العاملية لتوفريها توافق يف اآلر 
وهو أمر يشكل حتدياً كبرياً للبلدان النامية. وأشار يف هذا ، معلومات حمّدثة عن آثار الزئبق على صحة البشر

ئبق املمنوعة يف البلدان املتقدمة. الصدد إىل أمهية أال تصبح البلدان النامية مقلبًا للمنتجات املضاف إليها الز 
شدد املمثل على ضرورة اعتبار الصك جزءاً ال يتجزأ من اجلهود املتواصلة الرامية إىل مساعدة البلدان ، وأخرياً 

مبا يف ذلك ، ذات االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقال على بلوغ الغايات اإلمنائية الدولية
يكتسي تطبيق مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة أمهية حامسة ، ائية لأللفية. ويف هذا الصدداألهداف اإلمن

  لكفالة توفري مساعدة مالية وتقنية مالئمة تشكل ركيزة لالمتثال والتنفيذ املرحلي للصك.
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تقدمه من  وتكلم أحد املمثلني باسم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية فشكر اجلهات املاحنة على ما  -  ٣١
دعم لالجتماعات اإلقليمية. وأثىن على التقدم احملرز من خالل العمل يف الفرتة الفاصلة بني الدورتني والذي 

  أسفر عن حتسينات هامة يف عدة أجزاء من النص.
وأن جناحها ، وتكلم أحد املمثلني باسم البلدان العربية وقال إن املفاوضات دخلت مرحلة حامسة  -  ٣٢

من بينها االعرتاف بأمهية مبادئ ريو. وأشار إىل ضرورة احرتام احلقوق ، عدد من العوامليتوقف على 
وأن البلدان العربية تعارض الرأي القائل بأن إنتاج الطاقة ، السيادية للدول فيما يتعلق بتنمية مواردها الطبيعية

. وحث اجلهات املاحنة على متويل لزئبقنبعاثات ااحلرارية باستخدام النفط أو الغاز يشكل مصدرًا هامًا ال
دف زيادة فعالية الصك ا اقتصاداالنامية والبلدان اليت متر  قال إن البلدانو ، التدريب ونقل التكنولوجيا 

تتمكن من  يك،  حتتاج إىل آلية مالية خاصة تكفل تقدمي متويل موثوق ويف املواعيد احملددة له مبرحلة انتقال
ا مبوج   ب الصك.الوفاء بالتزاما

  ببيانات ممثلون عن فرادى األطرافوأدىل   -  ٣٣
ولربنامج األمم املتحدة ، وأعرب ممثلون كثر عن تقديرهم حلكومة أوروغواي الستضافتها االجتماع  -  ٣٤

وجلميع من شارك أو ساعد يف العمل على خمتلف أجزاء الصك بني ، للبيئة ملا قام به من حتضريات فعالة
م للحد من استخدام الزئبق ومن انبعاثاته الدورتني. وقدم عدد  من املمثلني موجزًا للعمل اجلاري يف بلدا

  بواسطة التشريعات والسياسات والربامج والشراكات.
م فيما يتعلق بشكل الصك اجلديد وأهدافه. وبرز توافق   -  ٣٥ وقدم الكثري من املتكلمني موجزًا لتصورا

مبا فيه الكفاية حبيث يراعي خمتلف األوضاع  ًا أيضاً مرنو ، يًا وفعاالً يف الرأي على ضرورة أن يكون الصك قو 
ومراحل التنمية يف خمتلف البلدان. وقال عدد من املمثلني إنه ينبغي إبقاء مسأليت صحة البشر والبيئة يف 

ز على . وقال أحد املمثلني إنه ينبغي إفراد مادة خاصة للنهج املرك٢٥/٥وفقًا للمقرر ، صدارة املفاوضات
وأن يكون موضوعًا شامًال من مواضيع الصك. وتناول بعض املمثلني ، املخاطر فيما يتعلق بصحة البشر

واملسؤولية حيال األجيال احلالية ، أعمال جلنة التفاوض من منظور أوسع فأشاروا إىل توقعات اجملتمع الدويل
مثلني إىل أن رؤساء الدول احلاضرين يف مؤمتر والدروس املستخلصة من كارثة ميناماتا. ونّوه أحد امل، والقادمة

األمم املتحدة للتنمية املستدامة قد حددوا مؤخرًا رؤيتهم بشأن التنمية املستدامة يف الوثيقة اخلتامية الصادرة 
وقال إن املبادئ اليت تتضمنها تلك الوثيقة ميكن أن تساعد يف ، المستقبل الذي نبتغيهعن املؤمتر واملعنونة 

  سيما ما يتعلق منها باإلطار األساسي للصك. ال، املفاوضات احلالية توجيه
ودارت مناقشة بشأن مسألة االمتثال. وقال عدد من املمثلني إن وضع جمموعة من التدابري اإللزامية   -  ٣٦

قوم والطوعية قد يكون احلل األكثر فعالية. بيد أن أحد املمثلني قال إن الدعوات املطالبة بتدابري طوعية ت
تتماشى واحلاجة إىل املرونة واألولويات اإلمنائية.  على اعتقاد خاطئ بأن االلتزامات امللزمة قانونًا قد ال

ا اإلمنائية بطرق خمتلفة ، من بينها استخدام الوقود األحفوري، وأشار إىل أن يف وسع البلدان أن تنجز أولويا
مية. وحتدث بعض املمثلني عن الصعوبات اليت تعرتض وأن تطبق يف الوقت نفسه تدابري تكفل استدامة التن

وضبط انبعاثات الزئبق النامجة عن حمطات توليد الطاقة اليت تعمل ، البلدان النامية يف توفري الكهرباء للفقراء
  بالفحم احلجري يف الوقت نفسه.
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م ستحتاج إىل مساعدة مالية وتقنية مالئمة   -  ٣٧ ا وقال كثري من املمثلني إن بلدا للوفاء بالتزاما
وتوليد ، وتنفيذ مشاريع وبرامج، مبوجب الصك. فمثل هذه املساعدة مطلوبة لوضع تدابري تنظيمية ورقابية

ضمن أمور أخرى. وقال أحد املمثلني إنه يف حالة عدم ، والتقييم، والتشخيص، بيانات تساعد على الرصد
ا. ال ميكن أن تلتزم األطراف إ، وجود مثل هذه املساعدة ا وأولويا ّال بالتدابري الرقابية للصك حسب قدرا

واقرتح عدة ممثلني الصندوق املتعدد األطراف ، وكان هناك تأييد عام إلنشاء آلية مالية خمصصة ومستقلة
م يفضلون مرفق البيئة العاملية كمضيف بروتوكول مونرتيال كنموذج مناسب. لتنفيذ  وذهب آخرون إىل أ

ربة من حيث ل أحد املمثلني إن الدعم املايل للبلدان النامية ينبغي أن يستند إىل مبادئ خمتوقاهلذه اآللية. 
يز بني البلدان النامية والبلدان الناشئة. وشدد عدة ممثلني على أنه ينبغي أن تستند وينبغي أال مي، التوقيت

  املفاوضات إىل مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة.
م. فقال أحد املمثلني وسلط خم  -  ٣٨ تلف املمثلني الضوء على مسائل ذات أمهية خاصة بالنسبة لبلدا

ا يف اجلو، إنه إذا أُريد أن يكون الصك فعاالً  نظرًا آلثارها ، فإن مجيع األطراف حباجة إىل ختفيض انبعاثا
وأنه ينبغي أن ينص ، العابرة للحدود. وقال أحد املمثلني إنه ينبغي استكمال هدف الصك دون أي تأخري

وفعالية ، االقتصادية ألفضل املمارسات جلدوىوأن يضع يف اعتباره ا، الصك على توسيم فعال للمنتجات
للبلدان النامية. خاصة بالنسبة ، التخزينيف جمال واحلاجة إىل تدابري واقعية وقابلة للتنفيذ ، تكلفة البدائل

خاصة فيما يتعلق باملنتجات املضاف إليها ، بأخطار الزئبقنه من الضروري زيادة الوعي وقال ممثل آخر إ
والتشريعات اخلاصة مبراقبة الزئبق. وأبرز بعض املمثلني اآلثار السلبية لتعدين ، وبالسياسات الفعالة، الزئبق

مو الذهب احلريف  م حيتاجون إىل دعم اجملتمع الدويل من أجل حتديد ، الضيق النطاق يف بلدا قائلني إ
يذ حلول عملية. وحتدث أحد املمثلني عن أمهية إدراج تدابري للحد من عرض الزئبق وضمان حتمل وتنف

  لزئبق حملياً.تكاليف التلوث با
ا كثريًا ما ، ن منواً وشدد أحد املمثلني على حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدا  -  ٣٩ قائًال إ
ا تتعرض بصورة غري متناسبة لآلثار الضارة للزئبق من مصادر ولكنه، لديها متدنية بصمة الزئبق تكون

بشأن املواد املستنفدة خارجية. وأضاف أن وحدات األوزون الوطنية اليت أُنشئت يف إطار بروتوكول مونرتيال 
توفر منوذجًا مفيدًا لكيفية توجيه املساعدة التقنية من أجل مساعدة مثل هذه البلدان على لطبقة األوزون 

ا مبوجب صك الزئبق.اال   متثال اللتزاما
ا املنظمة بعنوان  ةممثل تهاوجه  -  ٤٠ فهرس املعلومات ’’منظمة الصحة العاملية االنتباه إىل وثيقة أعد

وياء من مشروع  تتصل باألجزاء هاء وزايمصادر للجنة الوثيقة . وتورد ‘‘الرئيسية من منظمة الصحة العاملية
ة وثائق اجتماع اللجنة على اإلنرتنت. ويتضمن الفرس كذلك معلومات عن وتتوفر على صفح ،صك الزئبق

، ورداً على أسئلة من األطراف حول هذه املسألة يف الدورة الثالثة للجنة ،استعمال الثيومريسال يف اللقاحات
اجتماع خرباء ، ٢٠١٢معلومات جديدة ونظمت يف نيسان/أبريل أعدت منظمة الصحة العاملية قالت وإن 

ول هذه املسألة املطروحة على جداول أعمال العديد من جلان اخلرباء الدائمة ملنظمة الصحة العاملية. ح
نه لتحقيق أهدافه الصحية وأكرب الفوائد الصحية البد له من إقالت ، وباإلشارة إىل مشروع نص الزئبق

عدد من اإلشارات إىل  التصدي للمصادر الرئيسية للتلوث بالزئبق. وذكرت كذلك بأن الصك حيتوى على
لدى منظمة الصحة العاملية برنامج عمل  منظمة الصحة العاملية وأشارت يف ذلك السياق إىل أنه يف حني
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الصحة  مجعيةفإن هدفها ومهامها منصوص عليها يف دستورها وأن عملها حمكوم بواسطة ، هام بشأن الزئبق
  دولة عضو. ١٩٤العاملية اليت تتألف من 

ة ممثلني ملنظمات غري حكومية اآلثار اخلطرية للزئبق على صحة اإلنسان والبيئة. وطالب وأكد عد  -  ٤١
، مبا يف ذلك يف عمليات التعدين ويف املنتجات والعمليات، أحدهم بفرض حظر على استخدام الزئبق

مية. وقال عدة وتقدمي املساعدة املالية للبلدان النا، وبوضع شروط ملزمة لرصد ختزين الزئبق والزئبق العادم
ينبغي أن حيمي الصحة العامة ، الذي يعرتف باآلثار الصحية للتعرض اإلمجايل للزئبق، ممثلني إن صك الزئبق

وعالج التعرض للزئبق. وقال ممثل ، والوقاية، مثًال عن طريق أحكام خاصة بالتدريب الطيب، وكذلك البيئة
مقرتحًا أن قصر االنبعاثات على اجلو ، واملياه واليابسةآخر إنه ينبغي أن يتناول الصك االنبعاثات يف اجلو 

يساعد على تكثيف  مما، من شأنه أن يشجع املشغلني على حتويل إطالقات الزئبق إىل نظم األرض واملياه
وتقدمي معلومات ، لزئبق والتعرض للزئبق؛ وأنه يلزم التصدي إلنتاج مونومري كلوريد الفاينلالتلوث احمللي با

مبا يف ذلك بالنسبة ، ن احملفزات البديلة للزئبق؛ وأنه جيب أن تكون خطط التنفيذ الوطنية ملزمةمستكملة ع
  والتصدي لتحديد مواقع التلوث.، للزئبق العادم يف احلاضر واملستقبل

وتزويدهم بوسائل ، ويلزم أيضًا اختاذ تدابري حلماية عمال تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  -  ٤٢
ينبغي أن تتناول  العيش. وقال ممثل آخر إن أي إشارة إىل اجلماعات املعرضة يف صك الزئبق بديلة لكسب

اليت عانت بصورة غري متناسبة من آثار الزئبق عن طريق مصادر غذائها وعالقتها الوثيقة  الشعوب األصلية
ت صنع القرار املتعلقة وأنه جيب متكني الشعوب األصلية من املشاركة بصورة كاملة يف مجيع عمليا، بالبيئة

أكدوا على ضرورة وجود قاعدة بيانات عاملية ، بالزئبق. وبعد أن أشار عدة ممثلني إىل مبدأ احلق يف املعرفة
  وشفافة عن إطالقات الزئبق يف مجيع الوسائط البيئية.

صدراً وقال عدة ممثلني ملنظمات غري حكومية إن الزئبق املوجود يف مالغم حشو األسنان يعد م  -  ٤٣
وقال ممثل ، وطالبوا بتطوير مواد ترميمية بديلة لألسنان، أوليًا للتلوث بالزئبق الذي يؤثر على صحة اإلنسان

وأن التدريب ، آخر إن البدائل اليت طُورت حىت اآلن مل تعد أكثر تكلفة من املنتجات احملتوية على الزئبق
أحد املمثلني قال إنه طبقًا ملا ذكرته منظمة الصحة  متاح يف مجيع البلدان لتسهيل عملية االنتقال. غري أن

ال يوجد بديل مثايل للزئبق يف مالغم حشو األسنان؛ وهلذا فإنه يلزم وجود إعفاءات خاصة ، العاملية
ا مؤقتًا إىل جانب دعم البحوث اجلارية عن بدائل عملية جمدية من حيث  لالستخدامات املسموح 

  التكلفة.
 واوقال، على الزئبق ويستخدم يف اللقاحات يوهو مركب حيتو ، يومرسالالثثلني مادة وتناول عدة مم  -  ٤٤

خاصة بالنسبة ، مشريين إىل ما وصفوه بأنه يشكل أخطارًا على الصحة، إنه ينبغي التخلص من هذه املادة
دة هلا لألطفال الذين يتلقون لقاحات حمتوية على هذه املادة. غري أن أحد املمثلني قال إن هذه املا

وأن منظمة الصحة العاملية تعتربها مأمونة لالستخدام يف ، خصائص مطهرة ومضادة للفطريات بصورة مؤكدة
 إدراجها يف املرفق جيم حىت يتسىنوينبغي إدراجها يف قائمة املنتجات املضاف إليها الزئبق ، اللقاحات

ا مأمونة وال تزال تعترب ين اللقاحات احملتوية على مادة الث؛ وقال ممثل آخر إلصك الزئبق ومرسال قد ثبت أ
. وأضاف ممثل آخر أن مادة من املواد احلامسة يف صنع اللقاحات ضد أمراض منتشرة يف بلدان معينة

يومرسال تعد مادة حافظة هامة الستخدامها يف قوارير اللقاحات املتعددة اجلرعات اليت تستخدم الث
  ا مأمونة بالنسبة لإلنسان واحليوان.وقد اتضح أ، للحيوانات برتكيزات دنيا
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  تقديم الوثائق المعروضة أمام اللجنة  -باء 
من شروح  ٩  - ٧واليت أُوجزت يف الفقرات ، استعرض ممثل األمانة الوثائق ذات الصلة بالبند  -  ٤٥

. وقدم املمثل أيضًا الوثيقة )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/1/Add.1(جدول األعمال املؤقت 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/INF/2 ، اليت تضمنت جدوًال يبني كيف أُعدت وثائق االجتماع أثناء عملية

مشروع  فروعوب ٢٥/٥من مقرر جملس اإلدارة  ٢٧التفاوض املتعلقة باملسائل املوضوعية املدرجة يف الفقرة 
  النص املنقح.

  المناقشة المفصلة  -جيم 
ع النص املنقح الوارد يف الوثيقة وافقت اللجنة على استخدام مشرو ، كما ذُكر آنفاً   -  ٤٦

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3  ،ا وفقًا ل ا يف الدورة احلالية وتنظيم مناقشا ردة يف الوا لفروعكأساس ملناقشا
اقرتحت ، وكما سبقت مناقشته، خالل الدورةو  مشروع النص.فروع من  فرعكل   هذه الوثيقة. وقدم الرئيس

ناقشات اليت دارت يف املخال عدة تغيريات على مشروع النص على ضوء أفرقة االتصال والفريق القانوين إد
عرضت على و فريق القانوين الؤساء افرقة االتصال و ر التغيريات املقرتحة  وقد أعد هذهاجللسات العامة. 

درجت يف نسخة منقحة جديدة من مشروع النص وأالعامة  لساتاجلاألطراف يف ورقات اجتماع خالل 
السابقة من مشروع صك الزئبق تستخدم النسخة  النسخق األول هلذا التقرير. وعلى غرار الوارد يف املرف

ا ، املنقحة يف املرفق األول األقواس املعقوفة واخليارات والبدائل إلظهار املقرتحات املتنافسة اليت تقدمت 
  .منها يأدون اختيار  األطراف

  ألف من مشروع النص) فرعالديباجة (ال  -  ١
  باء من مشروع النص) فرعمة (المقد  -  ٢

وافقت اللجنة على إرجاء مواصلة النظر يف الديباجة ، باستثناء ما ذُكر أدناه فيما يتعلق بالتعاريف  -  ٤٧
 يف انتظار إحراز تقدم بشأن عناصر أخرى من مشروع صك الزئبق.، إىل الدورة اخلامسة ٢و ١واملادتني 

يف مشروع  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3 الوثيقة منن تغيري دو وترد نصوص تلك األحكام اليت استنسخت 
  .الوارد يف املرفق األول هلذا التقريراملنقح النص 

  من مشروع النص) ٢التعاريف (المادة   (أ)
وافقت اللجنة على أنه ميكن مناقشة التعاريف بواسطة أفرقة االتصال أثناء الدورة احلالية حسب   -  ٤٨

يت تناقشها تلك األفرقة. غري أن أحد املمثلني أعرب عن القلق من احتمال ظهور الضرورة يف سياق املواد ال
وأعرب ممثل آخر ، املناقشات املنفصلة بشأن التعاريف يف أفرقة االتصال املختلفة أثناءحاالت عدم اتساق 

فرقة اتفق على أن تسعى أ، عن تفضيله جتميع التعاريف يف بداية مشروع الصك. وعلى ضوء هذه الشواغل
االتصال إىل التواصل فيما بينها بشأن أي شواغل تتعلق باالتساق. واتفق أيضًا على أن حتال التعاريف إىل 

وباستثناء  وأن تبحث اللجنة يف موعد الحق وضعها يف الصك.، امهالفريق القانوين الذي سيبحث اتساق
مت تضمني ، أدناه ٦ -  جيم -  اً رابع فرعكما ورد من قبل نقح يف ال الذي، تعريف أفضل التقنيات املتاحة

التعاريف يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير دون تغيري من الوثيقة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3.  
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  جيم من مشروع النص) فرععرض الزئبق (ال  -  ٣
  دال من مشروع النص)فرع التجارة الدولية في الزئبق [ومركبات الزئبق] (ال  -  ٤
  من مشروع النص) ٣مصادر عرض الزئبق (المادة   (أ)

  من مشروع النص) ٤التجارة الدولية مع [األطراف] في الزئبق [أو مركبات الزئبق] (المادة   (ب)
 )من مشروع النص ٥التجارة مع غير األطراف في الزئبق [أو مركبات الزئبق] (المادة   (ج)

  من مشروع النص معاً. ٥-٣املواد ودال و جيم  فرعنيالاتفقت اللجنة على مناقشة   -  ٤٩
حيث أشار بعض املمثلني ، وكان هناك اتفاق عام على أن أحكام عرض الزئبق والتجارة مهمة  -  ٥٠

على وجه اخلصوص إىل أمهية تقييم عرض الزئبق من أجل ختفيض استخدام الزئبق والعالقات الوثيقة بني 
  لعمليات.عرض الزئبق واستخدام الزئبق يف املنتجات وا

عن تأييدهم لربط ، البلدان من بينهم ممثل حتدث نيابة عن جمموعة من، وأعرب كثري من املمثلني  -  ٥١
مواد خاصة بالعرض والتجارة يف مادة واحدة من أجل تبسيط أحكام صك الزئبق ذات الصلة وزيادة  عناصر

ورقة اجتماع تتضمن مقرتحات حمددة ، حتدث أحدمها نيابة عن جمموعة من البلدان، فعاليتها؛ وقدم ممثالن
هلذا الغرض. وقال عدة ممثلني إن أحكام العرض والتجارة يف صك الزئبق ينبغي أن تكون منسجمة مع 

تعدين  فرعكتلك األحكام الواردة يف ،  أحكام الصك األخرى اليت تؤثر بصورة خاصة على العرض والتجارة
  املنتجات والعمليات. الزئبق يف فرعو ، الذهب احلريف والضيق النطاق

فرض حظر فوري ، من بينهم عدة ممثلني حتدثوا نيابة عن جمموعة من البلدان، وأيد بعض املمثلني  -  ٥٢
حتدث نيابة عن جمموعة ، على التعدين األويل للزئبق من أجل التخلص من مصادر عرض الزئبق. وقال ممثل

وبناء القدرات لتمكني ، ونقل التكنولوجيا، قنيةإن ذلك من شأنه أن يتطلب تقدمي مساعدة ت، من البلدان
ا القائمة وكذلك مبادرات لتشجيع االستخدام البديل. وقال بعض املمثلني إنه ، البلدان من إدارة خمزونا

بينما فضل آخرون أن يتم ذلك عند بدء ، ينبغي أن يتوقف التعدين يف كل طرف عند توقيع صك الزئبق
وال يزال هناك آخرون يطالبون مبزيد من التخلص التدرجيي لتمكني البلدان من ، نفاذ الصك بالنسبة للطرف

إجراء التعديالت االجتماعية واالقتصادية الالزمة. وعارض ممثلون آخرون فرض حظر على التعدين ولذلك 
ديه . وأشار أحد املمثلني إىل أن بلده كان آخر بلد ُعرف أن ل٣من املادة  ٢أعربوا عن تأييدهم للخيار 

وقال إنه ال يستطيع أن يوقف التعدين دون ، منجمًا للتعدين األويل للزئبق ويصدر الزئبق لألسواق العاملية
وشكر ، مساعدة دولية إلجياد مصادر بديلة للعمالة ومعاجلة القضايا االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بذلك

ا البنا   ءة هلذه املسألة واليت جرت حىت اآلن.عدداً من البلدان واملنظمات الدولية على مناقشا
وقال عدة ممثلني إن أحكام التجارة ستكون مهمة لدعم أهداف صك الزئبق. وكانت هناك آراء   -  ٥٣

وكذلك ما إذا كان ينبغي ، خمتلفة عما إذا كان ينبغي تنظيم صادرات الزئبق لغري األطراف وإىل أي مدى
ة عن علم. وسلط عدة ممثلني الضوء على مزايا اتباع منوذج اتفاقية إخضاع التجارة يف الزئبق للموافقة املسبق

قائلني إنه يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العاملية أكثر منه ، استكهومل بالنسبة لصك الزئبق يف املستقبل
ك أن تكون هناك أحكام منفصلة يف ص عددة األطراف. واقرتح عدة ممثلنيتاملمع االتفاقات البيئية األخرى 

  الزئبق تنظم التجارة مع األطراف والتجارة مع غري األطراف.
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وقال بعض املمثلني إن قيود الصادرات ينبغي أن تسري على مجيع املصادر وليس على مصادر   -  ٥٤
خاصة على ضوء صعوبة حتديد مصدر الزئبق مبجرد أن يغادر مصدره. وقال أحد املمثلني إنه ينبغي ، معينة

حكمًا يكفل أال ختضع الفلزات ذات اآلثار النزرة الطبيعية ألي قيود على عرض  أن يتضمن صك الزئبق
  الزئبق أو جتارته.

وأعرب ممثالن ملنظمتني غري حكوميتني عن تأييدمها الختاذ تدابري قوية من أجل مراقبة عرض وجتارة   -  ٥٥
وحتديد واستعادة ، ذ صك الزئبقمبا يف ذلك فرض حظر على التعدين األويل للزئبق يبدأ عند بدء نفا، الزئبق

وتدابري ملنعه من دخول األسواق إلعادة بيعه؛ وعمليات جرد ، الزئبق املنتج عن طريق العمليات الصناعية
ونظم لإلدارة ، رهنًا بإعفاءات حمددة، إلزامية ملصادر عرض الزئبق واإلبالغ عنها؛ وحظر بيع الزئبق وتصديره

ة للتجارة اليت تتم يف ظل اإلعفاءات. وقال أحد املمثلني إن مثل هذه السليمة بيئيًا ونظم ترخيص حازم
التدابري ستوجد حوافز اقتصادية كبرية تؤدي إىل ختفيض الطلب. وقال ممثل آخر إن هناك بدائل الستخدام 

فة وأن اآلراء اليت تتحدث عن اآلثار االقتصادية غري املنص، الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق
  للقضاء على الزئبق تتغاضى عن التكاليف االقتصادية الكبرية بالنسبة لصحة اإلنسان والبيئة.

السيد كاريل  ةرئاسب بقضايا عرض الزئبق وجتارتهواتفقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال معين   -  ٥٦
وطُلب من فريق االتصال بالها (اجلمهورية التشيكية) والسيد عبداهللا الرشيد (اململكة العربية السعودية). 

وورقات ، واضعًا يف اعتباره اآلراء اليت أُبديت أثناء املناقشة العامة، من مشروع النص ٥و ٤و ٣حبث املواد 
واألحكام األخرى يف مشروع صك الزئبق واليت ميكن أن يكون هلا أثر على العرض ، االجتماع اليت ُقدمت

  والتجارة. 
قدم ورقة غرفة اجتماعات حيث  أعمال فريق االتصالإفادة عن  الحق وقتها يف الوأورد السيد ب  -  ٥٧

 ٤ومادة  ٣يف املادة  ٥و ٤و ٣املواد مت فيه توحيد أعده الرئيسان املشاركان للفريق  اً منقح اً تتضمن نص
 ببعض وثيقاً  ترتبط ارتباطاً  وصاً نصهناك مجيع املسائل وأن  بشأن متباينةما زالت اآلراء وقال إن جديدة. 

ة عقوفامل األقواسبني وص موضوعة فإن الكثري من النص ولذلك، املناقشةقيد اليت ال تزال املواد األخرى 
فريق  مل يتناوهلا بقوائم اجلرد ةاملتعلق اجلديدة ٤املادة وأضاف أن بعد.  يتم االتفاق عليهاإىل أنه مل  لإلشارة
ا أن تكون نقطة انطالق حمتبالنقاش بعد و  االتصال وقد قام . للجنةاخلامسة  دورةالملة للمناقشة يف قصد 

الزئبق املتعلقة بواردات وصادرات ، ٩من املادة  ٥ ةالفقر  مبناقشة، مع واليته متشياً ، أيضاً  فريق االتصال
 املقدمة من فريق. وبناء على التوصية القوية احلريف والصغري النطاقالذهب  ومركباته الستخدامه يف تعدين

تلك الفقرة يف  التوصية بأن تبقىإىل الفريق خلص  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقب يناالتصال املع
 تبقىينبغي أن  العالقات التجاريةذات الصلة ب بالصك األخرىاألحكام إىل أن باملثل  خلص الفريق؛ و املادة

ا أن تناقش مجيع هذعلى اللجنة ينبغي و  ةختلفاملواد امليف حيثما كانت يف مواضعها  ه األحكام يف دور
  .اخلامسة

يف  ٣من املادة  ٢من اخليار  ٤الفقرة  إبقاءطلب أحد املمثلني ، ويف أعقاب تقرير الرئيس املشارك  -  ٥٨
وتعىن الفقرة . لتتناوهلا اللجنة باملزيد من الدراسة شروع نص املادةمب، UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3وثيقة ال
ا املوجودة من الزئبق أو استغالل ى عناليت تتخلألطراف لالتعويض العادل ب من  املعدنية هاموارد خمزونا

  .تاريخ بدء نفاذ الصك
الوارد يف املرفق األول  املنقح جتماع دون تغيري يف مشروع النصاالالنص املقدم يف ورقة ويستنسخ   -  ٥٩

  .هلذا التقرير
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  هاء من مشروع النص) الفرعالمنتجات والعمليات (  -  ٥
  من مشروع النص) ٦ت المضاف إليها الزئبق (المادة المنتجا  (أ)

  من مشروع النص)  ٧عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق (المادة   (ب)
  من مشروع النص) ٨إعفاءات االستخدام المسموح به [واالستخدام المقبول] (المادة   (ج)
  لنص)ثانياً من مشروع ا ٨الحالة الخاصة للبلدان النامية (المادة   (د)

غري  مشاورة استضافت األورويبواالحتاد  جامايكااليابان و  أوضح ممثل اليابان أن، بعد تقدمي البند  -  ٦٠
جتاوبًا منها مع ما ملسته من قلق لدى بعض البلدان ، ٢٠١٢يف طوكيو يف شهر نيسان/أبريل  تُعقد ةرمسي

مشروع صك الزئبق الوارد يف الوثيقة هاء من  لفرعلكثري من القضايا اليت يطرحها ا من ضرورة إجياد حل
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3 ،بشأن املنتجات املضاف إليها الزئبق والعمليات اليت يستخدم فيها الزئبق ،

ونظرًا لعدم التوصل إىل اتفاق للمضي يف العمل على هذا اجملال خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني. وقد 
ومتخض عن إعداد وثيقة ، باإلضافة إىل اليابان، لدين من كل منطقةبمن خبريًا  ٢٠ ت املشاورة زهاءضمّ 

جاً بديًال. وقد قدمت الوثيقة إىل هذه الدورة كورقة غرفة اجتماع لتستخدم كأساس حمتمل إلجراء  تتضمن 
  املزيد من املناقشات.

صل إليه ومل يكن الغرض منها استباق ما ستتو ، ومل جتر أي مفاوضات أثناء تلك املشاورة  -  ٦١
كما أن ورقة غرفة االجتماع ال تعكس بالضرورة مجيع اآلراء ،  خالل هذا االجتماع ىاملناقشات اليت ستجر 

وكيف ميكن ، املنتجات والعمليات اليت قد ختضع لصك الزئبقاليت طرحت يف املشاورة. وقد تناولت الورقة 
ج قائمة سلبية ج قائمة إجيابية، تنظيمها باتباع    ج قائمة خمتلطة.أو ، أو 

أعرب مجيع املتكلمني خالهلا عن تأييدهم الستخدام الورقة كأساس سليم  ،وتال العرض مناقشة  -  ٦٢
صياغات ، من بينهم ممثل كان يتكلم باسم جمموعة من البلدان، ملواصلة املناقشات. واقرتح عدد من املمثلني
  بديلة وتعديالت على ورقيت غرفة اجتماع.

اتفاق واسع النطاق يف صفوف املتكلمني على ضرورة التخلص التدرجيي من الزئبق يف  وكان هناك  -  ٦٣
أقرب وقت ممكن. ودعا أحد املمثلني إىل إجياد حل بسيط ميكن تكييفه ليماشي الظروف املتغرية. وأصر 

وعلى ، حيتوي صك الزئبق على أي إعفاءات ممثل آخر كان يتكلم باسم جمموعة من البلدان على ضرورة أال
 ينبغي أال، بد منه أن تكتسي مجيع االلتزامات مبوجب النص طابعًا ملزماً. وإذا كانت اإلعفاءات أمرًا ال

وأن تطبق فقط حىت توافر البدائل. وطالب عدد آخر من ، ول األنظار عن اهلدف املنشود من صك الزئبقحتُ 
رتكيز على االستخدامات اليت تستأثر بأكرب  املمثلني بوضع سلم أولويات لالستخدامات الرئيسية للزئبق مع ال

فيما دعا آخرون إىل تطبيق حظر تام على مجيع ، كميات الزئبق واليت تُلحق القدر األكرب من األضرار
املنتجات اجلديدة احملتوية على الزئبق والعمليات اجلديدة اليت تستخدم الزئبق. وطالب ممثل كان يتحدث 

ودعا آخر إىل توسيم املنتجات ،  تعريف أكثر وضوحًا للمنتجات اجلديدةباسم جمموعة من البلدان بتقدمي
  لتحديد حمتواها من الزئبق.

ج القائمة ، من بينهم ممثل كان يتكلم باسم جمموعة من البلدان، وقال ممثلون عدة  -  ٦٤ م حيبذون  إ
حصلت تلك املنتجات على إذا  الإ، ألن تدابري الرقابة املطبقة ستشمل املنتجات اجلديدة تلقائياً ، السلبية
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ا وأضاف ممثل آخر أن على الراغبني يف استخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات أن  ،إعفاءات خاصة 
مبا يف ذلك ، يتحملوا عبء تبيان احلاجة إىل اإلعفاء. واعترب أن هذا النهج مناسب أياً كان مستوى املطامح

جًا أكثر عقالنية بالنسبة بالنسبة للبلدان النامية. ودافع ممثلو  ج القائمة اإلجيابية باعتبارها  ن آخرون عن 
وألنه يتيح الرتكيز على اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق على حنو يتسم بالفعالية ، للبلدان ذات املوارد احملدودة

ج القائمة املختلطة.   مقارنة مبا يستجره من تكاليف. وتكلم ممثل آخر مدافعاً عن 
ا   -  ٦٥ ورأى ممثلون كثر أن هناك حاجة إلعفاءات االستخدامات الضرورية واالستخدامات املسموح 

تتوافر فيها بدائل جمدية  فيما يتعلق باحلاالت اليت ال، ولرتتيبات انتقالية خالل فرتة التخلص التدرجيي
وستساعد يف جتنب حاالت ، ةومعقولة الكلفة. وقالوا إن هذه املرونة ستتيح مراعاة ظروف البلدان النامي

وكيفية ، عدم االمتثال. وأشار ممثل آخر إىل ضرورة حتديد ما هو ضروري من املنتجات احملتوية على الزئبق
استخدامها إىل حني العثور على بدائل هلا. وقال ثالث إن جمموعات املنتجات تتطلب قدرًا أكرب من 

  التطوير.
رض حظر عام على احملفزات واألقطاب الكهربائية الزئبقية. وأعرب عدة ممثلني عن تأييدهم لف  -  ٦٦

ورأى ممثل كان قد أشار إىل أن بلده يسعى إىل ختفيض كمية الزئبق اليت حتتويها احملفزات مبقدار النصف 
توجد اليوم بدائل صاحلة من الناحية التقنية  أنه ال، كسياسة إرشادية طوعية  خالل مخس سنوات
وأن من الضروري ، الزئبق يف إنتاج احلموض والقلويات وإنتاج مونومر كلوريد الفاينل واالقتصادية الستخدام

ا. وقال إن حظر استخدام الزئبق يف هذه العملية سيزيد من  توفري إعفاءات لالستخدامات املسموح 
اجة إلعفاءات وسيزيد بالتايل من الطلب على النفط يف السوق العاملية. ونّوه ممثالن إىل احل، استخدام النفط

لالستخدام يف األدوية التقليدية. وتساءل أحد املمثلني عن ، مثل الزجنفر، للمنتجات احملتوية على الزئبق
سبب معاجلة مالغم األسنان بصورة منفصلة يف ورقة غرفة االجتماع الصادرة عن املشاورة اليت جرت بني 

  الدورتني.
احلاجة إىل تقدمي املساعدة املالية والتقنية لضمان االمتثال فيما ووجه ممثلون لعدة بلدان االنتباه إىل   -  ٦٧

 يتعلق باستخدام الزئبق يف املنتجات والعمليات.

معلومات إىل جلنة التفاوض عن استخدام  الصحة العاملية إن املنظمة قدمت وقالت ممثلة منظمة  -  ٦٨
يق إجراءات منذ بضعة سنوات مضت القطاع الصحي للمنتجات املضاف إليها الزئبق. وقد ُشرع يف تطب

كما تتوفر بدائل ،  الستبدال مقاييس احلرارة ومقاييس ضغط الدم احملتوية على الزئبق يف القطاع الصحي
لكن التحول إىل هذه البدائل حيتاج إىل ختطيط متأنٍّ وإىل ، معتمدة ومعقولة الكلفة جلميع جمموعات املرضى

سنان احملتوية على الزئبق قالت إن املشاركني يف اجتماع تقين عقدته وقت. وفيما يتعلق مبسألة مالغم األ
أوصوا بالتخلص التدرجيي من استخدام هذه املالغم على مستوى  ٢٠٠٩منظمة الصحة العاملية يف عام 

بيد أن هذا األمر يتطلب عمًال منسقاً من جانب مجيع أصحاب املصلحة ميكن أن تقوم فيه املنظمة ، العامل
  طيطي وتنسيقي وتيسريي.بدور خت

وفيما يتعلق باستخدام مادة الثيومرسال كمادة حافظة يف القوارير الزجاجية احملتوية على لقاحات   -  ٦٩
ا املنظمة يف نيسان/أبريل  دراسة الدالئل املتوفرة  ٢٠١٢متعددة اجلرعات قالت إنه متت يف مشاورات عقد

أكد اخلرباء املشاركون جمددًا رأيهم بأن فوائد استخدام القوارير عن سالمة هذه املادة وتوافر بدائل هلا. وقد 
الزجاجية للقاحات املتعددة اجلرعات احملتوية على مادة الثيومرسال تفوق أي خماطر. واستطردت ممثلة منظمة 
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الصحة العاملية قائلة إن تقييد استخدام مادة الثيومرسال يف اللقاحات املتعددة اجلرعات سيهدد برامج 
كما أن التحول إىل منتجات وحيدة اجلرعة وخالية من املواد احلافظة سيزيد التكاليف وسيسبب ،  التحصني

مشاكل يف العمل مما سيؤثر سلبًا على صحة اإلنسان. وعالوًة على ذلك فإنه مل جيِر حىت اآلن تقييم مواد 
ا تشكل بدائل مالئمة جلميع منتجات اللقاحات اليت    يستخدم فيها الثيومرسال حالياً.حافظة بديلة تبني أ

التابعة هلا تواصل قيادة للخرباء لجان االستشارية الويف اخلتام قالت إن منظمة الصحة العاملية و   -  ٧٠
وتنسيق العمل الدويل املتعلق بسالمة اللقاحات والسياسات والنقل املربمج. وحذرت من أن إنشاء آلية 

ذا املوضوع قد يؤدي إىل االزدواجية وعدم اليقني. وستستمر منظمة الصحة  دولية أخرى فيما يتعلق 
مبا يف ذلك توصيات املنظمة ، العاملية يف وضع وتنفيذ وتعزيز توصيات ومعايري دولية فيما يتعلق باللقاحات

  اليت تقدمها إىل وزارات الصحة واجلهات املصنعة للقاحات.، املتعلقة باللقاحات
لعدد من املنظمات غري احلكومية ببيانات. وقال أحدهم إنه يتعني حظر  أدىل ممثلون، وبعد ذلك  -  ٧١

ا فالبدائل ، املنتجات والعمليات اليت يستخدم فيها الزئبق مع منح إعفاءات حمدودة الستخدامات مسموح 
ود يتعني منع االجتار عرب احلد، متوفرة ملعظم االستخدامات والتحول إليها جاٍر بالفعل. وعالوًة على ذلك

ب ممثل آخر ر خصوصًا من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية. وأع، يف منتجات الزئبق واملعدات العتيقة
وحتميل املنتجني مسؤولية واسعة النطاق فيما خيص ، ملنظمة غري حكومية عن دعمه لنهج القائمة السلبية

ي من املنتجات املضاف إليها الزئبق ووضع جداول زمنية للتخلص التدرجي، املنتجات املضاف إليها الزئبق
  وعمليات اإلنتاج اليت يستخدم فيها الزئبق.

حتتوي على  وقال ممثل ملنظمة غري حكومية إن احلصول على منتجات الرعاية الصحية اليت ال  -  ٧٢
مكونات ضارة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان. ويف الوقت احلايل هناك تفاوت كبري بني البلدان الغنية 

مبا يف ، الفقرية فيما يتعلق باحلصول على منتجات آمنة خالية من الزئبق. فاملنتجات املضاف إليها الزئبقو 
بذل حالياً تُ  وال، خصوصاً لدى األطفال، ميكن أن ُحتدث آثاراً صحية شديدة الضرر، ذلك مادة الثيومرسال

هم اختاذ تدابري عاجلة للتأكد من جهود كافية لسحب هذه املنتجات من السوق. وقال ممثل آخر إن من امل
  أن التعرض هلذه السموم ليس له آثار سلبية على صحة اجلهاز العصيب ورفاه األطفال.

وقال أحد املمثلني إن ملغم حشو األسنان هو منتج ملوِّث حيتوي على الزئبق ويتعني خفض   -  ٧٣
وميثل العالج الرتميمي غري املسبب  استخدامه تدرجييًا مع وضع هدف طويل األجل للتخلص منه بالتدريج.

بيد أن اجلهود ، لألذى بديًال رخيص الثمن وكثري املزايا يف األماكن اليت تعمل بتكنولوجيا منخفضة املستوى
املبذولة إلعالم املستهلكني مبخاطر استخدام املالغم ليست كافية. وأعرب ممثل آخر عن تأييده للخفض 

ن لكنه قال إن هذا العمل يشكل حتديات كبرية وجيب أن يأخذ يف االعتبار التدرجيي الستخدام ملغم األسنا
ويف ذات الوقت هناك حاجة لإلبقاء على مجيع الوسائل احلالية لرتميم األسنان متاحًة ، الظروف الوطنية

  ملهنة طب األسنان يف األجل القصري واألجل املتوسط.
ريق اتصال يشارك يف رئاسته كل من السيد باري اتفقت اللجنة على إنشاء ف، وعقب املناقشات  -  ٧٤

ريفيل (اسرتاليا) والسيد ديفيد كابندوال (زامبيا). وسيستند الفريق يف عمله إىل أوراق غرفة االجتماع املقدمة 
بشأن الرتتيبات االنتقالية ريثما يكتمل التخلص التدرجيي من  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/6وإىل الوثيقة 

واآلراء املطروحة يف اجللسة العامة. وسيسعى الفريق إىل وضع ، ت اليت يستخدم فيها الزئبقاملنتجات والعمليا
ا من مرفقات. ٨و ٨و ٧و ٦مشروع نص بشأن املنتجات والعمليات للمواد    ثانياً وما يتصل 
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قة قدم أحد املمثلني ور ، وأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك عن التقدم الذي أحرزه فريق االتصال  -  ٧٥
تصال هذه الورقة أثناء غرفة اجتماع تتضمن عددًا من املسائل. واتفقت اللجنة على أن يبحث فريق اال

  .مداوالته
، ٧و ٦بشأن املادتني  كبرياً   بأن فريق االتصال قد أحرز تقدماً  ةفاداعد ذلك ريفيل بالسيد قدم   -  ٧٦

بعض بيد أن . لتلك األحكام لنصواملرفقات ذات الصلة وقدم ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع ا
املادتني نفس القدر من ومل يتوفر وقت إلعطاء مجيع أجزاء  ،دون حلبقيت ، املسائل املتعلقة بالسياسات

التوصل إىل إىل عدم  لإلشارة ةعقوفاألقواس املبني وص موضوعة ونتيجة لذلك ظلت بعض النص ،االهتمام
ا اتفاق ا اخلامسة.  من شأنه أن ييسر كثرياً التقدم احملرز  ومع ذلك فإن، بشأ ال تزال و عمل اللجنة يف دور
ج القوائم حمواد العام للتصميم رئيسية معلقة هي المسألة هناك  أخرى السلبية و يث تؤيد بعض األطراف 

 ٨و ٨املادتني فريق االتصال مل يناقش  ،لعدم توفر الوقت املختلطة. ونظراً  تؤيد القوائمأطراف و اإلجيابية 
  .ثانياً 
رد يف املرفق الوا املنقح جتماع دون تغيري يف مشروع النصاالالنص املقدم يف ورقة غرفة ويستنسخ   -  ٧٧

  .األول هلذا التقرير
  من مشروع النص)) ٩(المادة واو  الفرعتعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق (  -  ٦

ا الثالثة و   -  ٧٨ املتعلق بتعدين الذهب احلريف مبشروع النص أحاطت اللجنة علمًا بالتقدم احملرز يف دور
. ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد يف الوثيقة والضيف النطاق 

ناه (نيوزيلندا). وطُلب من فريق االتصال ا(الربازيل) والسيد دونالد ه فيليب فرييرايشارك يف رئاسته السيد 
قة بالنص املوضوع بني أقواس معقوفة يف مشروع صك الزئبق وحتديد القضايا حبث فرص حل القضايا املتعل

  أخرى من الصك. فروعمل ُحتل يف  اليت تعذر حلها الرتباطها بقضايا أخرى
بأن فريق االتصال قد جنح يف وضع نص نظيف للفقرات األربع ، يف وقت الحق، هأفاد السيد هانا  -  ٧٩

ستتطلب املزيد من العمل لالختيار بني  ٩من املادة  ٥كما أن الفقرة  ،وللمرفق هاء ٩األوىل من املادة 
املتعلق باملوارد املالية واملساعدة يف التقنية والتنفيذ من لفرع اليت ترتبط با ٦الصياغات البديلة. أما الفقرة 

ا يف هذه املرحلة. وأشار إىل أن النص يف حالته ال، الصك راهنة قد أدرج فلم يتسن التوصل إىل اتفاق بشأ
النص اليت مل يتفق عليها قد أدرجت بني أقواس معقوفة. واتفقت اللجنة  فروعوأن ، يف ورقة غرفة اجتماع

  على أن تعرض ورقة غرفة االجتماع على الفريق القانوين ليستعرض أجزاء النص املوجودة خارج األقواس.
لبلدان إىل وضع معايري لتوجيه البلدان عند دعا ممثل أحد ا، وبعد تقدمي الرئيس املشرتك لتقريره  -  ٨٠

باعتبار أن ، على أراضيها‘‘ أكثر من عدمي األمهية’’حتديد ما إذا كان تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق 
وقال إن عدم توافر هذا ، ويقتضي بالتايل اختاذ إجراء إلزامي بشأنه، ٣هذا املصطلح قد استخدم يف الفقرة 

  دابري الرقابة فعاليتها.التوجيه قد يُفقد ت
تقريراً بعد ذلك وقدمت رئيسة الفريق القانوين السيدة سوزان بنياز (الواليات املتحدة األمريكية)   -  ٨١

النص ويستنسخ . اجتماعغرفة ترد نتيجته يف ورقة الذي ، واملرفق هاء ٩عن عمل الفريق فيما يتعلق باملادة 
  .الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير املنقح  يف مشروع النصجتماع دون تغيرياالاملقدم يف ورقة غرفة 
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  زاي من مشروع النص) الفرعاالنبعاثات واإلطالقات (  -  ٧
  من مشروع النص) ١٠االنبعاثات [غير المقصودة] في الغالف الجوي (المادة   (أ)

  من مشروع النص) ١١اإلطالقات في الماء واليابسة (المادة   (ب)
قد مت تشكيل فريق اتصال بشأن اإلطالقات يف املاء واليابسة  هيس املسألة مشريًا إىل أنعرض الرئ  -  ٨٢

لكنه مل ، يف الدورة الثالثة للجنة. وقد أجرى فريق االتصال ذاك مناقشات مستفيضة على الصعيد املفاهيمي
ركون للفريق ااملشيناقش أي مقرتحات حمددة تتعلق مبشروع النص. وقد مت االتفاق على أن يعمل الرؤساء 

ج ملعاجلة عناصر حمتملة من املادتني  ليتم تدارسه  ١١و ١٠خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني إلعداد 
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5. وقد ُقدمت نتائج هذا العمل يف الوثيقة للجنة رابعالخالل االجتماع 

تقدمي الوثيقة فقال ، رك لفريق االتصالاملشالرئيس ا، وتوىل السيد جون روبرتس (اململكة املتحدة)  -  ٨٣
ج مرن يأخذ يف ، إن مجيع األطراف قد أقرت بضرورة اختاذ إجراءات بشأن االنبعاثات واإلطالقات وإجياد 

م من الطاقة. وتبعاً ، االعتبار الظروف الوطنية مبا يف ذلك ضرورة أن يليب عدد من البلدان متطلبات سكا
جني لت، لذلك نظر فيهما اللجنة: النهج ألف الذي يلزم األطراف باختاذ تدابري حمددة لضبط مت وضع 

لكنه ينطوي على قدر من املرونة يتيح مراعاة الظروف الوطنية؛ والنهج باء الذي ، االنبعاثات أو احلد منها
دف إىل ضبط االنبعاثات أو احلد منها . ومثة يلزم األطراف بوضع تدابري حتدد على املستوى الوطين و

من بينها اإلقرار بأن تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ، عناصر مشرتكة بني النهجني
  يوفر سبيًال واعداً.

وجرت مناقشة مستفيضة للمسائل ذات العالقة باالنبعاثات واإلطالقات. وشدد ممثلون كثر على   -  ٨٤
م هلذا  وكان هناك توافق يف الرأي على أن الوثيقة اليت أعدها ، الزئبق صك من الفرعاألمهية اليت توليها بلدا

من بينهم ممثلون تكلموا باسم ، الرؤساء املشاركون تشكل أساسًا متينًا للنقاش. وأعلن عدد من املمثلني
م ، جمموعات من البلدان ذا الشأن. قدمواأ   ورقات غرفة اجتماع 

تعني إدراج التسريبات يف املاء واليابسة يف مادة مشرتكة مع ونوقشت أيضًا مسألة ما إذا كان ي  -  ٨٥
أو مشلها بأحكام أخرى. وقال أحد املمثلني إن من الواجب ، أو إفراد مادة خاصة هلا، االنبعاثات يف اهلواء

  إيالء اإلطالقات يف املاء واليابسة أمهية خاصة باعتبارها السبب الرئيسي يف كارثة ميناماتا.
جملس الحظ عدة ممثلني أن مقرر ، تعلق بتدابري الرقابة ذات الصلة باالنبعاثات واإلطالقاتوفيما ي  -  ٨٦

جًا مرنًا يليب احتياجات بلدان خمتلفة ٢٥/٥اإلدارة  ويراعي تفاوت القدرات واختالف الظروف. ، يوفر 
مة باحلد من اخلطر ينطوي على والية واضحة لتطبيق التعهدات امللز  ٢٥/٥لكن ممثًال آخر قال إن املقرر 

يراعي الظروف  تعهدات جيب أن يتسم باملرونة وأنلكنه يقّر بأن تنفيذ هذه ال، على صحة اإلنسان والبيئة
  وأن يرتافق بتقدمي املساعدة املالية والتقنية املالئمة.، الوطنية لكل بلد

ا مبرحلة وشدد عدد من املمثلني على أمهية مراعاة أوضاع البلدان النامية والبلد  -  ٨٧ ان اليت متر اقتصادا
ا من الطاقة يف سعيهم لتحقيق التنمية  ال، انتقال سيما عندما يتعلق األمر بتلبية احتياجات سكا

تزال تعتمد على توليد الكهرباء باستخدام الفحم احلجري كوسيلة رئيسية. وقال أحد  االقتصادية اليت ال
مما حيول دون ، تزال غري متوفرة إلزالة الزئبق من انبعاثات االحرتاق الية جتاريًا ز املمثلني إن التكنولوجيا اجمل

ج  يقوم على وضع خطط  عملي بدرجة أكربفرض حدود وأهداف ملزمة قانونًا النبعاثات الزئبق. ومثة 
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 لضبط االنبعاثات يف الغالف باعتباره وسيلة، وطنية للتنفيذ يتوىل مؤمتر األطراف استعراضها بصورة منتظمة
اجلوي واحلّد منها. وأضاف املمثل أن موضوع االنبعاثات واإلطالقات يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبسألة االمتثال 

  مبا يتماشى ومبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة. كافيةوتوفري املساعدة املالية والتقنية ال
ات البيئية تشكل أدوات واعدة وقال عدد من املمثلني إن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارس  -  ٨٨

ا توفر املرونة الالزمة للتعامل مع التنوع الكبري يف ظروف ، ومفيدة للتعامل مع االنبعاثات واإلطالقات وأ
ا البلدان البلدان. بيد أن ممثًال كان يتكلم باسم جمموعة من البلدان قال إن البلدان النامية و  اليت متر اقتصادا

إىل املساعدة يف تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية. وقال ممثل آخر  مبرحلة انتقال حتتاج
وحيبذ ، إنه ينبغي توفري التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف مرحلة مبكرة

كل قطاع وحتديد قيم مما سييسر وضع توجيهات خاصة ل، أن يتم ذلك يف االجتماع األول ملؤمتر األطراف
  التخفيض املتوقعة.

وأن ُيطلب من مجيع األطراف ، وقال ممثل إنه ينبغي إخضاع االنبعاثات يف اهلواء لشروط ملزمة  -  ٨٩
حىت اليت ، اختاذ إجراءات للحد من االنبعاثات من املصادر الواردة يف املرفق واو. وسيكون يف وسع األطراف

أن تقوم بضبط ، تشييد حمطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم احلجريتزيد من إنتاج الطاقة من خالل 
، االنبعاثات بتطبيقها ألفضل التقنيات املتاحة. وأشار إىل أمهية تركيز املوارد على املصادر الرئيسية لالنبعاثات

على  يف حني توفر أفضل التقنيات املتاحة القدر الالزم من املرونة للتعامل مع طائفة كبرية من الظروف
اختالفها. ورأى أيضًا أن من املعقول أن تتحمل الشركات املسؤولة عن االنبعاثات تكاليف احلد من تلك 

  االنبعاثات.
وُقدمت جمموعة من اآلراء بشأن كيفية تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف   -  ٩٠

وأن من الضروري ، نه ينبغي تطبيقها يف املرافق اجلديدةاملرافق اجلديدة أو القائمة. وقال عدد من املمثلني إ
تقدمي املزيد من اإليضاحات بشأن املرافق القائمة. ونّوه بعض املمثلني إىل دور تكنولوجيات ضبط امللوثات 

  املتعددة باعتبارها طريقة فعالة من حيث التكلفة للحد من انبعاثات الزئبق من املنشآت الكبرية.
الصك. وقال ممثلون عدة إن مشروع شة بشأن فئات املصادر الواردة يف املرفق واو من ودارت مناق  -  ٩١

واستشهدوا بعدد من الدراسات ، إدراج مرافق إنتاج وتصنيع النفط والغاز يف فئات املصادر أمر غري مالئم
كان يتحدث   اليت تشري إىل أن كمية انبعاثات الزئبق من ذلك املصدر هي كمية ضئيلة للغاية. وقال ممثل

إذ تشري ، باسم جمموعة من البلدان إنه ينبغي اإلبقاء على إنتاج وتصنيع النفط والغاز مدرجًا يف املرفق واو
تدرج يف املرفق  الدالئل إىل صدور انبعاثات ضخمة من الزئبق من هذا املصدر. وقال ممثل آخر إنه ينبغي أال

نّوه آخر إىل أفران الطهي املنزلية التقليدية باعتبارها مصدراً واو سوى املصادر الرئيسية لالنبعاثات الضارة. و 
وهلا آثار ضارة كبرية على صحة اإلنسان. وأشار إىل أن ، مبا يف ذلك انبعاثات الزئبق، هامًا لالنبعاثات

  حتسني تلك األفران وجعلها أكثر نظافة سيقلل إىل حّد كبري من تلك اآلثار الضارة.
اسم جمموعة من البلدان إىل وضع قوائم جرد النبعاثات الزئبق لكي يتسىن التنبؤ ودعا ممثل حتدث ب  -  ٩٢

مضيفًا أن هناك حاجة إىل إجراء املزيد من ، على حنو أفضل مبسامهات البلدان يف انبعاثات الزئبق العاملية
ا تعريف القيم احلدية لالنبعاثات ومعاجلتها مبوجب صك الزئبق. وقال  املناقشات بشأن الكيفية اليت مت 

ممثل آخر إن هذه القوائم مهمة بوصفها وسيلًة لتحديد قيمة أساسية ميكن استخدامها لقياس التخفيضات 
  يف االنبعاثات.
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، وقال ممثل ملنظمة غري حكومية إن من الضروري مراقبة االنبعاثات واإلطالقات إىل مجيع الوسائط  -  ٩٣
وأنه يتعني بذل ، لنطاق بوصفه مصدرًا رئيسيًا النبعاثات الزئبقبد من االهتمام بالتعدين الواسع ا وأنه ال

وأنه ، تؤدي إىل إطالق الزئبق املزيد من اجلهود للتشجيع على استخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة ال
، مبا يف ذلك النفط والغاز الطبيعي، بد من معاجلة انبعاثات الزئبق من الصناعات االستخراجية ال

كسري الصخور اجلديدة. وقال ممثل آخر ملنظمة غري حكومية إن من املهم عند تطبيق شروط وتكنولوجيا ت
وأنه يتعني فقط حتديد حدود قصوى مقبولة حلجم ، ينتقل بني الوسائط الرقابة التأكد من أن الزئبق ال

وأشار ممثل آخر االنبعاثات من املرافق عندما تكون البيانات الالزمة للقيام بذلك على حنو دقيق متوفرة. 
ملنظمة غري حكومية إىل املصاعب اليت تواجهها الشعوب األصلية اليت تعيش يف املناطق القطبية الشمالية 
واليت تعرضت ملستويات مركزة من الزئبق يف مصادر غذائهم التقليدية نتيجًة النتقاله عرب اهلواء واملاء من 

ومن ذلك مثالً ، قات الزئبق الناجتة عن تغري املناخوتتعرض إضافًة لذلك خلطر إطال، خارج هذه املناطق
  انصهار املناطق الدائمة التجمد وتزايد وترية احلرائق الربية.

واتفقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال معين باالنبعاثات إىل اجلو واإلطالقات إىل اليابسة واملياه   -  ٩٤
 ١٠يل كونا (الفلبني). وسينظر الفريق يف املادتني يشارك يف رئاسته كل من السيد روبرتس والسيد خوان ميغ

ما من مرفقات ١١و وسيسعى إىل إصدار ، مبا يف ذلك نطاقهما وصلتهما باملواد األخرى، وما يرتبط 
ما يف الوثيقة    .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5مشروع نص جيمع بني النهجني املقرتحني الوارد بيا

يرد  راً جاء فيه أن فريق االتصال قد توصل إىل اتفاق بشأن مشروعوقدم السيد كونا بعد ذلك تقري  -  ٩٥
عناصر نص لتحديد أفضل التقنيات املتاحة. وأكد املشروع أنه ينبغي التصدي ملصادر يف ورقة عرفة اجتماع ل

وأنه جيب التصدي جلميع االنبعاثات يف ، االنبعاثات واإلطالقات بصورة شاملة وعلى مستوى املشاريع
وأنه ينبغي أن توضع الظروف الوطنية يف االعتبار. ومل تؤثر األقواس املعقوفة املتبقية يف ، واجلو واملاء اليابسة

  .جوهر االقرتاح
رئيس وقدم . الستعراضهاواتفقت اللجنة على أن يقدم الفريق القانوين ورقة غرفة االجتماعات   -  ٩٦

وترد “ أفضل التقنيات املتاحة”وين فيما يتعلق بتعريف عن عمل الفريق القان الفريق القانوين بعد ذلك تقريراً 
“ متاحة’’ كلمةيف ورقة غرفة االجتماعات. وقال إن الفريق القانوين قد متكن من توضيح  نتيجة ذلك العمل 

قصد  الواردة يف التعريف تقنياتقائمة ال يتوقف على ما إذا كانت“ تقنيات”غري أن التعريف النهائي لكلمة 
 “تقنيات”وعلى إثر هذا التقرير قال أحد املمثلني إن تعريف . رد تقدمي أمثلةكاملة أو جمل كونتأن  ا
لضمان أن  الدقةتوخي  ال بد منأنه آخر إىل مزيد من النظر فيه يف الدورة اخلامسة. وذكر من اللجنة تاج حي

لغات ت مقابلة مرضية يف الزئبق عبارالكلمات والعبارات املستخدمة يف النسخة اإلنكليزية من صك تكون ل
ويستنسخ النص املقدم يف ورقة غرفة االجتماع دون تغيري يف مشروع النص املنقح  .األمم املتحدة األخرى

  الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
. ١١و ١٠ املادتنيعمل فريق االتصال بشأن حالة عن  بعد ذلك تقريراً  سيد روبرتسقدم ال  -  ٩٧

قدم ورقة غرفة و ، صك الزئبق النص يف منت مشروع مناقشةيصل بعد إىل مرحلة ق مل أن الفري موضحاً و 
لمسائل اليت نوقشت يف يتضمن موجزًا لالرئيس املشارك باالشرتاك مع أعده  خطياً  اً تتضمن تقرير  اجتماع
إىل أن  ضاً أيالعمل فيما بني الدورات. وأشار  بشأن قرتحاتواملواملقرتحات اليت طرحها املشاركون  الفريق
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 ترداليت و  واو وزاي يف مشروع الصكقوائم مصادر إطالقات الزئبق الواردة يف املرفقني  قام بتنقيحالفريق 
  .الرئيس املشارك ألف و باء من تقريرني بصيغتها املنقحة يف املرفق

، من البلداننيابة عن جمموعة  متكلماً ، قال أحد املمثلني، وعقب تقدمي تقرير الرئيسني املشاركني  -  ٩٨
عن اآلراء اليت أعربت عنها تلك  صادقاً  من التقرير اخلطي للرئيسني املشاركني ال تعرب تعبرياً  ١٧إن الفقرة 

اخلطي للرئيسني املشاركني بصورته  وأن ترفق التقرير، لذلك البلدان. واتفقت اللجنة على أن تعدل الفقرة تبعاً 
واصلة العمل يف دورته اخلامسة. ويرد تقرير الرئيسني املشاركني باملرفق مل املعدلة بتقرير االجتماع ليكون أساساً 

الثاين هلذا التقرير. ويستنسخ املرفقان املنقحان واو وزاي دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق 
يف  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3دون تغيري من الوثيقة  ١١و ١٠ويستنسخ نص املادتني  األول هلذا التقرير.

  مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.
  حاء من مشروع النص) الفرعالتخزين والنفايات والمواقع الملوثة بالزئبق (  -  ٨
  من مشروع النص) ١٢بخالف الزئبق العادم (المادة ، التخزين السليم بيئياً [المؤقت] للزئبق  (أ)

  ن مشروع النص)م ١٣الزئبق العادم (المادة   (ب)
  من مشروع النص) ١٤المواقع الملوثة بالزئبق (المادة   (ج)

  .١٤و ١٣و ١٢أن تبحث معاً املواد وافقت اللجنة على   -  ٩٩
إدراج أحكام ملزمة يف ، من بينهم اثنان حتدثا نيابة عن جمموعتني من البلدان، أيد عدة ممثلنيو   -١٠٠
عدم وجود مثل هذه األحكام ميكن أن يقوض أهداف صك . وقال أحد املمثلني إن ١٤و ١٣و ١٢املواد 
تضمنت مقرتحات حمددة قدمتها جمموعة من البلدان. وقال ممثل  اجتماعإىل ورقة غرفة وجه االنتباه و ، الزئبق
إن األحكام التيسريية واملرنة توفر و ، صعوباتتنطوي على نفايات مشريًا إىل أن قضايا التخزين وال، آخر

ج قوى لدورة احلياة بالنسبة إلدارة الزئبق.أفضل سبيل للسري    ُقدماً. وأيد أحد املمثلني إدراج 
وضع مبادئ توجيهية عن ، من بينهم اثنان حتدثا نيابة عن جمموعتني من البلدان، وأيد عدة ممثلني  -١٠١

تقوم األطراف  ينبغي أن تفرض شرطًا إلزاميًا بأن ١٢ختزين الزئبق العادم. وقال أحد املمثلني إن املادة 
لتوجيهات طوعية. وقال ممثل  ولكن أساليب القيام بذلك ينبغي أن ختضع، بتخزين الزئبق بصورة مأمونة

ينبغي أن تشمل مركبات الزئبق. وقال ممثالن إنه ينبغي تقدمي تعاريف واضحة  ١٢ن املادة آخر إ
ملمثلني عن تفضيله لوضع مادة وأعرب أحد ا، ملصطلحات التخزين والعادم واملصطلحات األخرى يف النص

  منفصلة يف االتفاقية توضح التعاريف ذات الصلة.
إن القضايا احمليطة بالزئبق العادم ليست ، نيابة عن جمموعة من البلدانمتحدثاً ، وقال أحد املمثلني  -١٠٢

أن تتضمن املادتان  جمرد مسائل تقنية ولكنها أيضًا قضايا تتعلق بالعدالة االجتماعية واملساواة؛ وهلذا ينبغي
ما شروطًا لضمان الشفافية واملشاركة العامة فيما يتعلق باختيار مو  ١٣و ١٢ قع مرافق التخزين اومرفقا

ونقلها وختزينها بصورة ، واملعاجلة. ومن املهم أيضاً تقدمي توجيهات متسقة لضمان إدارة السلع اخلاصة بالزئبق
  نحو الصحيح.مالئمة إىل أن يتسىن التخلص منها على ال

إدراج توجيهات بشأن ، نيابة عن جمموعتني من البلدانمن بينهم اثنان حتدثا ، ممثلنيوأيد عدة   -١٠٣
إنه من املهم ، نيابة عن جمموعة من البلدان متحدثاً ، أحد املمثلني . وقال١٤معاجلة املواقع امللوثة يف املادة 
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واملخاطر اليت تشكلها بالنسبة لصحة اإلنسان والبيئة. ، لعاملتناول املواقع امللوثة احلالية يف أفريقيا وحول ا
فإن صك الزئبق حباجة إىل أن يتضمن حصرًا إلزاميًا ووضع اشرتاطات ، وملعاجلة املواقع امللوثة بصورة فعالة

، واعتبار امللوث مسؤوًال عن حتمل تكاليف التنظيف وتقدمي التعويض املالئم للضحايا، خلصائص املوقع
اطالع اجملتمعات احمللية على خصائص املواقع وأي خماطر وشيكة بالنسبة للصحة. وقال أحد  وضمان

املمثلني إنه ال تتوافر سوى معلومات حمدودة عن املواقع امللوثة يف كثري من البلدان النامية والبلدان اليت متر 
ا مبرحلة انتقال اقع وتقدمي املعلومات عن آثار الزئبق وأنه يلزم بذل جهود عاملية لتحديد هذه املو ، اقتصادا

  على صحة اإلنسان والبيئة.
 ١٤-١٢إن أحكام املواد ، جمموعة من البلدان عن نيابةمن بينهم ممثل حتدث ، ة ممثلنيوقال عد  -١٠٤

نيابة اتفاقية بازل. وقال ممثل آخر حتدث ينبغي أن تكون متسقة مع املبادئ التوجيهية املوضوعة يف إطار 
ينبغي لصك الزئبق أن يتضمن شروطًا ملزمة ، عة من البلدان إنه ملنع أي تلوث بالزئبق يف املستقبلعن جممو 

وتضمن مراقبة الزئبق يف مجيع مراحل دورة حياته. وقال ممثل آخر إن ، تعاجل الثغرات املوجودة يف اتفاقية بازل
ملالئم وضع توجيه إضايف ملزم وأنه سيكون من ا، الغرض من صك الزئبق خيتلف عن مقصد اتفاقية بازل

يتعلق خصيصًا بأهداف املفاوضات اخلاصة بالزئبق. وقال ممثل آخر إنه بينما ينبغي أن تشكل املبادئ 
إال أن صك الزئبق ميكن أن يضع متطلبات ، التوجيهية يف إطار اتفاقية بازل األساس إلدارة الزئبق العادم

ج مرن جتاه إدارة مبا ، سيكون أكثر فعالية، يدعمه توجيه واضح، الزئبق العادم إضافية. وأضاف أن وضع 
واالعرتاف بأنه من األفضل اتباع بعض الُنهج عن طريق التعاون ، يف ذلك وضع خيارات جديدة للمعاجلة

  اإلقليمي.
وقال ممثالن ملنظمتني غري حكوميتني إن من املهم إدراج أحكام ملزمة يف صك الزئبق فيما يتعلق   -١٠٥
ولية مالية على ؤ وأن تضع مس ‘‘امللوثتغرمي ’’بد أن تتضمن هذه األحكام مبدأ  خزين والنفايات. والبالت

مع وضع التزامات وطنية إلعداد قوائم باملواقع ، املسئولني عن تلويث املواقع إلصالح تلك املواقع امللوثة
  امللوثة وإعطائها أولوية يف خطط التنفيذ الوطنية.

تشرتك يف رئاسته ، على إنشاء فريق اتصال معين بالتخزين والنفايات واملواقع امللوثة اتفقت اللجنة  -١٠٦
). وقد طُلب إىل فريق االتصال أن يدرس املواد عثمان (مصر عادل شايفوالسيد السيدة آن دانيال (كندا) 

اقشات العامة وورقة مع األخذ يف االعتبار اآلراء اليت ُعربِّ عنها أثناء املن، من مشروع النص ١٤و ١٣و ١٢
االجتماع اليت ُقدمت بشأن هذه املسألة ودراسة مسألة التعاريف. وطُلب إىل فريق االتصال أن ينظر يف 

املسائل اليت ، إذا دعت الضرورة، وأن حيدد، فرص حل املسائل ذات الصلة بالنصوص املوضوعة بني أقواس
  .ع أخرى من الصك املقرتحل يف فرو ال ميكن حلها نظراً الرتباطها مبسائل مل حتُ 

أن فريق االتصال قد توصل إىل اتفاق فيما يتعلق بنص ، يف وقت الحق، أفادت السيدة دانيال  -١٠٧
باستثناء جزء بني قوسني ال ميكن االنتهاء من صياغته إال بعد املوافقة على ، بشأن املواقع امللوثة، ١٤املادة 

ة واملساعدة التقنية. وأشارت إىل أن نتائج أعمال الفريق قد صيغت أحكام صك الزئبق املتعلقة باملوارد املالي
لكنه ، ات سابقة للجنةيف ورقة غرفة اجتماع. ومل يُِعد الفريق النظر يف النص الذي متت املوافقة عليه يف دور 

ز الفريق اليت كانت عنصرًا مهمًا لعدد من الوفود. وأحر ، ملعاجلة املواقع امللوثة بعناصر توجيه أضاف قائمة
خصوصًا فيما ، إال أن هذه املادة حتتاج إىل املزيد من العمل ،بشأن النفايات ،١٣تقدمًا فيما يتعلق باملادة 

يتعلق بالنص التوفيقي املتعلق باملتطلبات والتوجيهات. وجتري مشاورات غري رمسية بشأن ذلك النص 
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سيحتاج إىل املزيد  بالتايل إن فريق االتصالفت وأضا. ١٢وستساعد املوافقة عليه يف املداوالت بشأن املادة 
  .١٣واملادة  ١٢من الوقت إلمتام عمله املتعلق باملادة 

على الفريق القانوين  ١٤واتفقت اللجنة على أن تعرض ورقة غرفة االجتماع بشأن املادة   -١٠٨
  .١٣و ١٢وأن يواصل فريق االتصال عمله على املادتني  الستعراضها

وترد نتيجته يف ، ١٤تقريراً عن عمل الفريق فيما يتعلق باملادة  بعد ذلك الفريق القانوين وقدم رئيس  -١٠٩
دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف  النص املقدم يف ورقة غرفة االجتماعات ويستنسخ .ورقة اجتماع

  املرفق األول هلذا التقرير.
 ١٣و ١٢ل فريــق االتصــال فيمــا يتعلــق باملــادتني ل (كنــدا) بعــد ذلــك عــن عمــاوأبلغــت الســيدة دانيــ  -١١٠

مــن  وأبــرزت عــدداً ، وقالــت إن فريــق االتصــال وافــق علــى عــدد مــن القضــايا غــري املثــرية للجــدل بصــورة نســبية
القضــايا املعلقــة الــيت ســيتعني معاجلتهــا خــالل الــدورة اخلامســة للجنــة. وتــرد نتــائج عمــل الفريــق يف ورقــة غرفــة 

  االجتماع.
حبســب الطريقــة الــيت  ١لــك قــد يتعــني مراجعــة اإلشــارة إىل مركبــات الزئبــق الــواردة يف الفقــرة وعلــى ذ  -١١١

ا هذا املصطلح يف الصك جيســد عــدم االتفــاق عمــا إذا   ٣بــني قوســني يف الفقــرة  كمــا أن هنــاك نصــاً ،  عرف 
ــذه الن كــان التخــزين الســليم بيئيــاً  أعــرب ، قطــة األخــريةسيخضــع لألحكــام امللزمــة أو للتوجيــه. وفيمــا يتعلــق 

يشــكل التخــزين  أحد أعضاء فريق االتصال عن رغبته يف أن جيسد هذا التقرير موقف البعض بعدم تعريف ما
 وجيه أو أحكام ملزمة تعتمدها األطــراف والــيت ينبغــي أن تتضــمن توضــيحاً يف صك الزئبق بل يف ت ‘‘املؤقت’’

تــة واالعتبــارات الكميــة أو كليهمــا. وطلــب ممثــل آخــر  للمدى الذي يتضمن فيه هذا املصطلح االعتبارات املؤق
كـــذلك أن يشـــري هـــذا التقريـــر إىل وجهـــات نظـــر الـــبعض بضـــرورة معاجلـــة التخـــزين قصـــري األجـــل للمنتجـــات 

ــا يف املـــادة  مــن خـــالل املبــادئ التوجيهيـــة أو األحكـــام ، مـــن صــك الزئبـــق ٦املضــاف إليهـــا الزئبــق املســـموح 
  امللزمة.
يف فريــق االتصــال علــى أن يســتخدم صــك الزئبــق  مبــدئيكــان هنــاك اتفــاق ،  ١٣املــادة وفيما يتعلق ب  -١١٢

التعـــاريف الـــواردة يف اتفاقيـــة بـــازل إالّ أن الـــبعض رأي أن مـــن الضـــروري فحـــص تعريـــف نفايـــات الزئبـــق بدقـــة 
املتطلبــات والسيما من حيث صلته بالزئبق اخلام. ومازال يتعني النظر يف القضايا ذات الصــلة بالتوجيــه مقابــل 

حلــدود مــع غــري األطــراف يف اتفاقيــة بــازل علــى نقله واالجتار بــه عــرب او ، امللزمة فيما يتعلق بإدارة نفايات الزئبق
أشــارت إىل أن املرفــق حــاء قــد حــذف ، وأخــريا. ٣و ٢عقوفــة الــواردة يف الفقــرتني األقــواس املاملبــني يف النحــو 

  حيث مل يعد يشار إليه يف املادتني.
إىل الفريـــق القـــانوين  ١٣و ١٢قـــت اللجنـــة علـــى أن تقـــدم ورقـــة غرفـــة االجتمـــاع بشـــأن املـــادتني وواف  -١١٣

  الستعراضها.
والــذي ، ١٣و ١٢وبعــد ذلــك أبلغــت رئيســة الفريــق القــانوين عــن عمــل الفريــق فيمــا يتعلــق باملــادتني   -١١٤
مــن املالحظــات  من عــدداً نتائجــه يف ورقــة غرفــة االجتمــاع. وأشــارت إىل أن ورقــة غرفــة االجتمــاع تتضــ تورد

ا اخلامسة. وقد افيها نظر تواالستفسارات ل يف ورقــة غرفــة االجتمــاع دون ستنســخ الــنص الــوارد اللجنة يف دور
ذا التقرير.يف تغيري    مشروع النص الوارد يف املرفق األول 
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  ع النص)الموارد المالية والمساعدة التقنية والمساعدة في التنفيذ (الفرع طاء من مشرو   -  ٩
 من مشروع النص) ١٥الموارد واآلليات المالية ( المادة   (أ)

 من مشروع النص) ١٦دة دة التقنية وبناء القدرات ( الماالمساع  (ب)

  من مشروع النص)، ثانياً  ١٦الشراكات (المادة   (ج)
املتعلقة  ،١٦دة واملا، املتعلقة باملوارد واآلليات املالية ،١٥اتفقت اللجنة على النظر يف املادة   -١١٥

  .املتعلقة بالشراكات، ثانياً  ١٦واملادة ، باملساعدة يف التقنية وبناء القدرات
ا الثالثة على أن يقوم الرئيسان املشاركان لفريق   -١١٦ وأشار الرئيس إىل أن اللجنة اتفقت يف دور

بالعمل بني الدورتني وأن ، ل تلك الدورةاالتصال املعين باملوارد املالية واملساعدة يف التقنية والتنفيذ املنشأ خال
اقرتاحًا بشأن ، بدعم من األمانة ومن رئيس جلنة التفاوض احلكومية الدولية ومبشورة اجتماع للخرباء، يعدا

ج مفاهيمي يليه نص حمتمل.، من مشروع صك الزئبق ١٦و ١٥املادتني    يتكون من 
ومها الرئيسان ، يوهانا ليسنغر بيتز (السويد)عثمان (مصر) والسيدة  ايفوقدم السيد عادل شف  -١١٧

عرضًا موجزًا للعمل الذي مت إجنازه بني الدورتني واالقرتاح الذي أعداه ، املشاركان لفريق االتصال املذكور
). وقاال إن النهج املفاهيمي ركز على UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4لكي تنظر فيه اللجنة (أنظر الوثيقة 

ومواعيد تقدمي ذلك  ؛ة هي: أنشطة التنفيذ اليت ستحظى بالدعم املايل والتقينمسائل شاملمخس معاجلة 
واجلهة اليت ستقدم ذلك  ؛أي عرب أي العمليات واآلليات واملؤسسات، ذلك الدعم وكيفية تقدمي ؛الدعم
، ًا تفاوضياً واجلهات اليت ستتلقاه. وأشارا إىل أن اجتماع اخلرباء املعقود بني الدورتني مل يكن اجتماع ؛الدعم

ذه الصفة ملناقشة مسائل تتعلق باملوارد املالية واملساعدة التقنية.  بل جرى ترشيح اخلرباء وحضروا االجتماع 
إىل التشجيع على التوصل إىل فهم أفضل لتلك ، الذي عقد بشكل غري رمسي، وقد هدف االجتماع

بل ، هو احلد من أي نتائج أو استباقهااملسائل. ومل يكن هدف الرئيسني املشاركني من وضع االقرتاح 
اهلدف هو وضع أساس ملناقشات مركزة بشأن توفري املوارد املالية واملساعدة التقنية لألنشطة اليت ستجري يف 

  املستقبل يف إطار صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق.
يق اخلرباء العامل بني الدورات وأعرب الكثري من املمثلني عن تقديرهم لعمل الرئيسني املشاركني وفر   -١١٨

م ال ، وقالوا إن وثيقة الرئيسني املشاركني قد وفرت أساسًا مفيدًا للمزيد من املناقشات لكنهم أشاروا إىل أ
، يوافقون بالضرورة على مجيع اجلوانب الواردة يف النهج املفاهيمي أو على املقرتحات املضمنة يف الوثيقة

  لكثري من العمل الذي يتعني إجنازه فيما يتعلق باملوارد املالية واملساعدة التقنية.وقالوا إنه ال يزال هناك ا
وقال الكثري من املمثلني إن تقدمي املساعدة املالية والتقنية الفعالة إىل البلدان النامية والبلدان اليت   -١١٩

ا مبرحلة انتقال سيكون له دور مهم على صعيد التنفيذ الفعال  للصك. وكان هناك أيضًا اتفاق متر اقتصادا
واسع النطاق على ضرورة أن تركز املساعدة على التمكني من تنفيذ صك الزئبق وما يتصل به من األنشطة 

وأن تقدمي ، وعلى ضرورة مراعاة الوضع اخلاص للبلدان األقل منوًا والدول اجلزرية الصغرية النامية، الداعمة
االتفاقية حيز النفاذ سيؤدي إىل حتقيق فوائد مهمة. وقدم العديد من  املساعدة املالية والتقنية قبل دخول

أوراق اجتماع تضمنت مقرتحات ملشروع نص املادتني ، املمثلني الذين حتدثوا باسم جمموعات من البلدان
  .١٦و ١٥
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 أنشطة حمددة مؤهلة، الذين حتدث بعضهم باسم جمموعات من البلدان، وأوجز الكثري من املمثلني  -١٢٠
حسب رأيهم ألن حتظى مبوارد مالية ومساعدة تقنية وتستفيد من نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وأشار 
ا مبرحلة  بعض املمثلني إىل أن مجيع البلدان النامية األطراف يف صك الزئبق واألطراف اليت متر اقتصادا

قنية. وقال ممثلون آخرون إن انتقال جيب أن تكون مؤهلة للحصول على كامل املساعدات املالية والت
التكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة التمكينية وبعض أنشطة التنفيذ جيب أن تكون مؤهلة للحصول 

وأن نوع وكمية املساعدة املالية والتقنية اليت يتلقاها عضو بعينه جيب أن تعتمد على مستوى ، على املساعدة
  طاع اخلاص والقدرات احلكومية وعوامل أخرى.اقتصاده ومستوى التنمية فيه ونشاط الق

إن املوارد املالية جيب ، حتدث بعضهم باسم جمموعات من البلدان نالذي، وقال الكثري من املمثلني  -١٢١
مبا يف ذلك البلدان املاحنة واألطراف األخرى واملنظمات ، أن تشتمل على مسامهات من مصادر كثرية

واجملتمع ، والقطاع اخلاص، واإلدماج يف امليزانيات احلكومية الوطنية، راكاتوالش، الدولية والتعاون الثنائي
املدين. وقال بعض املمثلني إن مجيع األطراف جيب أن تساهم ببعض املوارد املالية لتنفيذ االتفاقية بينما قال 

ا مبرحلة انتقال والبلدان األق ل منواً والدول اجلزرية الصغرية آخرون إن البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
  النامية جيب أال تساهم مبوارد.

إن القطاع اخلاص جيب أن ، حتدث اثنان منهم باسم جمموعة من البلدان، وقال العديد من املمثلني  -١٢٢
رغم أن نطاق هذا الدور سيتفاوت. وقال ، مبا يف ذلك البلدان النامية، يؤدي دورًا واضحًا يف مجيع البلدان

أن يستوعب ، يف الكثري من البلدان املتقدمة والنامية، هم إنه سيكون من املناسب للقطاع اخلاصبعض
على حنو خاص يف املرافق اجلديدة دون ، التلوث الالزمة لتنفيذ االتفاقيةكافحة تكاليف املعدات اجلديدة مل

ج مماثل فيما يتعلق ب، أن يقتصر عليها   اللوائح البيئية األخرى.نظراً ألنه قد جرى بالفعل تطبيق 
ا جيب أن تكون موجهة إلنشاء آلية مالية لصك   -١٢٣ وأشار الكثري من املمثلني إىل مبادئ قالوا إ

خاضعة للسلطة املباشرة ملؤمتر ، من مجلة أمور أخرى، الزئبق. وعليه فقد ذُكر أن اآللية املالية جيب أن تكون
وأن توفر متويًال كافيًا وجديداً ، ومبادئ صك الزئبق وأن تعمل على حنو متسق مع أهداف، األطراف

وأن تركز على ، وأن توفر متويًال مؤقتًا كافياً ، وإضافيًا ميكن التنبؤ به ومستدامًا وفعاًال وواقعيًا وطويل األجل
وأن تكون فعالة ، مبا يف ذلك تلك احملددة يف خطط التنفيذ الوطنية، االمتثال لاللتزامات مبوجب الصك

وأن تكفل متثيًال عادًال عند اختاذ ، وأن تعمل بطريقة شفافة، ى صعيد املساعدة يف حتقيق أهداف الصكعل
وأن توفر ، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، وأن تعمل على تعبئة املوارد من مصادر كثرية وخمتلفة، القرارات

وأن تساعد يف نشر أفضل  ،وأن تعمل على حنو يتسم بالكفاءة واالقتصاد، األموال يف الوقت املناسب
وأن تسعى إىل إقامة عالقات تآزر مع ترتيبات التمويل يف ، بيئيةالتقنيات املتاحة وأفضل املمارسات ال

 ٢٥/٥وأن تعكس املبادئ احملددة يف مقرر جملس اإلدارة ، جمموعة املواد الكيميائية والنفايات األوسع نطاقاً 
  ة ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة.والفقرات ذات الصلة يف الوثيقة اخلتامي

من بينهم اثنان حتدثا ، وأيد كثري من املمثلني الُنهج اخلاصة ببنية آلية التمويل. وأيد عدة ممثلني  -١٢٤
ا على غرار الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ ، باسم جمموعتني من البلدان إنشاء آلية مالية قائمة بذا

واملساواة ، وحتقق الشفافية، وقالوا إن مثل هذه اآللية ستوفر متويًال كافيًا وميكن التنبؤ بهبروتوكول مونرتيال. 
، ضمن مجلة أمور. وأعرب عدة ممثلني آخرين، والتجاوب التشغيلي مع مؤمتر األطراف، يف صنع القرار

من الكيانات  عن تفضيلهم آللية مالية يديرها كيان أو أكثر، حتدث أحدهم باسم جمموعة من البلدان
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حيث إن ذلك من شأنه أن يتيح ، القائمة؛ وقال البعض إنه ينبغي تكليف مرفق البيئة العاملية بتشغيل اآللية
، وختفيض النفقات العامة والنفقات اإلدارية املزدوجة، فرصًا للحصول على موارد مالية قبل بدء نفاذ الصك
واالستفادة من خربة مرفق البيئة العاملية يف قطاع ، املدينواحلصول على أموال من القطاع اخلاص ومن اجملتمع 

ومتكني مؤمتر ، وتوفري فرص تآزرية ملعاجلة قضايا متعددة عن طريق مشاريع فردية، املواد الكيميائية والنفايات
  األطراف من ممارسة دور رقايب وتيسري التجاوب معه.

وفيما بني ، ودون اإلقليمية، دة التقنية اإلقليميةوسلط عدة ممثلني الضوء على أمهية تعبئة املساع  -١٢٥
واملساعدة ، وكذلك املساعدة فيما بني بلدان الشمال واجلنوب، ومن جانب القطاع اخلاص، بلدان اجلنوب

املقدمة من املنظمات الدولية. وأكد عدة ممثلني على أمهية إجياد صالت واضحة بني أحكام صك الزئبق 
لية والتقنية واألحكام اخلاصة خبطط التنفيذ الوطنية. وقال ممثلون كثريون إنه من املهم املتعلقة باملساعدة املا

، حتدث أحدهم باسم جمموعة من البلدان، وضع أحكام فعالة عن نقل التكنولوجيا. وقال عدد من املمثلني
ونقل ، دة التقنيةواملساع، إنه ينبغي أن ينعكس مبدأ تغرمي امللوث يف األحكام اخلاصة باملوارد املالية

  التكنولوجيا.
وأكد أحد املمثلني على ضرورة أن تطال املساعدة التقنية واملالية املواقع امللوثة. وأضاف أن بلده   -١٢٦

ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية املنتجة للزئبق من أجل ، واملساعدة التقنية، يؤيد أيضًا تقدمي التعويض املايل
  يذ صك الزئبق وآثاره االقتصادية.التعويض عن تكاليف تنف

إن تنفيذ صك الزئبق من جانب ، حتدث أحدهم باسم جمموعة من البلدان، وقال عدة ممثلني  -١٢٧
وبناء القدرات بصورة  ، ونقل التكنولوجيا، ومساعدة تقنية، البلدان النامية سيتوقف على تقدمي موارد مالية
ا ويف حينها. غري أن ع دة ممثلني آخرين رأوا أن االلتزام باالمتثال ألحكام الصك ينبغي كافية ميكن التنبؤ 

  أال يتوقف على تلقي أنواع أو مبالغ معينة من املساعدة.
وأعرب ممثل منظمة غري حكومية عن تأييده إلنشاء آلية مالية مستقلة وخمصصة تعمل حتت   -١٢٨

أخرى إنه من املهم حبث التكاليف  السلطة املباشرة ملؤمتر األطراف. وقال ممثل منظمة غري حكومية
االقتصادية الكبرية املرتبطة بآثار التلوث بالزئبق على صحة اإلنسان والبيئة. وبعد أن أشار إىل اخلربة 

طالب بتمويل أنشطة التمكني قبل بدء ، املكتسبة يف إطار اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
ذا من شأنه أن يسهل التصديق على الصك ويعجل بتنفيذه. وقال كال املمثلني قائًال إن ه، نفاذ االتفاقية

وأنه ينبغي أن يتحمل ، إنه ينبغي إدراج مبدأ تغرمي امللوث يف األحكام اخلاصة باملساعدة املالية والتقنية
لبلدان األشد وأنه ينبغي إعطاء أولوية التمويل ل، القطاع اخلاص جانباً من املسؤولية عن تنفيذ الصك ودعمه

  احتياجاً واألقل امتالكاً للموارد العامة واخلاصة.
يشرتك يف ، واتفقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال معين باملوارد املالية واملساعدة يف التقنية والتنفيذ  -١٢٩

يبحثٍ املادتني وطُلب إىل فريق االتصال أن  .رئاسته السيد فيلييب فرييرا (الربازيل) والسيدة يوهانا ليسنغر بيتز
وواضعاً يف اعتباره اآلراء اليت أُبديت أثناء املناقشة العامة ويف ، ١٦بادئاً باملادة ، من مشروع النص ١٦و ١٥

ورقات غرفة االجتماع اليت قدمتها خمتلف األطراف. وطُلب إىل فريق االتصال أن يبحث فرص حل القضايا 
لتحديد ، عند الضرورة، لنصوص املوضوعة بني أقواس معقوفةوكذلك ا، املتعلقة باخليارات الواردة يف النص

إىل  أيضاً وطلب  ل يف أجزاء أخرى من الصك املقرتح.املسائل اليت تعذر حلها بسبب ارتباطها مبسائل مل حتُ 
اليت اقرتحها أحد األطراف يف دورة سابقة ، بشأن الشراكات، ثانياً  ١٦فريق االتصال أن ينظر يف املادة 

  لضيق الوقت. ناقش نظراً ولكنها مل تُ ، يلت إىل فريق اتصال يف الدورة الثالثة للجنةللجنة وأح
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عن عمل فريق االتصال مشرية إىل أن الفريق قد أصدر ورقة  سنغر بيتزوبعد ذلك أبلغت السيدة لي  -١٣٠
 ،لبيان عدم االتفاق عليها بعدعقوفة غرفة اجتماع تتضمن النص الذي مازال معظمه بني أقواس م

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3يف مشروع النص الوارد يف الوثيقة ثانيًا  ١٦و ١٦و ١٥واالستعاضة عن املواد 
حتتاج إىل مادة منفصلة يف  ووافق الفريق على أن الشراكات ال، عملهاملواصلة اللجنة  اعتبار ذلك أساساً ب

ناقش الفريق باستفاضة ورقة ، UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3صك الزئبق. وعالوة على املواد الواردة يف الوثيقة 
غري رمسية تتضمن مادة منفصلة مقرتحة بشأن نقل التكنولوجيا ترد يف ورقة غرفة االجتماع باعتبارها املادة 

النص املنقح الوارد يف املرفق األول  يفالنص الوارد يف ورقة غرفة االجتماع دون تغيري يستنسخ . و ثانياً  ١٦
  ذا التقرير.

ن] المساعدة المالية والدعم التقني وبناء القدرات ااالمتثال] [لجنة] [لج[]ة] [التنفيذ[[لجن  (د)
  من مشروع النص) ١٧والتنفيذ] (المادة 

وأنه ينبغي أن ، للصك االمتثالو  صك الزئبق كان هناك اتفاق عام على ضرورة وجود آلية لتنفيذ  -١٣١
قال أحد ، ع العقاب أو املواجهة. ويف هذا السياقدف مثل هذه اآللية إىل التسهيل وأال تتسم بطاب

وأن البيانات ، املمثلني إنه ميكن استخدام مثل هذه اآللية لتعزيز االمتثال لصك الزئبق بصورة تدرجيية
  املستمدة عن طريقها ستساعد على امتثال األطراف وتيّسر تنفيذ الصك على النحو األمثل.

هات النظر بشأن اخليارات الواردة يف مشروع النص فيما يتعلق وكان هناك بعض االختالف يف وج  -١٣٢
، ونقل التكنولوجيا، واملساعدة التقنية، مبوعد إنشاء آلية االمتثال ومدى ارتباط االمتثال بتقدمي املوارد املالية
  ا مبرحلة انتقال.اوبناء القدرات لألطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصاد

عن ، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من البلدان، أعرب عدة ممثلني، فيما يتعلق بالتوقيتو   -١٣٣
قائلني إنه من ، الذي ينص على إنشاء جلنة امتثال يف نص صك الزئبق، ١من اخليار  ٢دعمهم للبديل 

م يفضلون البديل  الذي ، ٢أو اخليار  ١من اخليار  ١املهم تأكيد أمهية االمتثال من البداية. وقال آخرون إ
ينص على إنشاء جلنة امتثال من جانب مؤمتر األطراف يف أول اجتماع له. وكان من بني اآلراء اليت أُبديت 
لدعم املوقف األخري أنه ينبغي أال تنشأ آلية االمتثال حلني اكتساب اخلربة فيما يتعلق بطبيعة وتأثري أحكام 

ونقل ، واملساعدة التقنية، وحتديد مستوى املوارد املالية ،وتشغيل اآللية املالية للصك، صك الزئبق
ا مبرحلة ، التكنولوجيا وبناء القدرات اليت ستتاح لألطراف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصادا

  انتقال.
يت وقال عدد من املمثلني إنه ينبغي عدم احلكم على امتثال البلدان النامية األطراف واألطراف ال  -١٣٤

ا مبرحلة انتقال دون إيالء االعتبار ملستوى املساعدة املالية واملساعدات األخرى اليت حتصل  متر اقتصادا
ا تتوقف على هذه املساعدة. غري أن ممثلني آخرين خالفوهم ، عليها ا على االمتثال لتعهدا قائلني إن قدر

نبغي أال يكون رهنًا حبصوله على أي مبالغ أو الرأي قائلني إن التزام طرف ما بتنفيذ أحكام صك الزئبق ي
  أنواع من املساعدة.

مبا ، وقال عدة ممثلني إن مجيع االلتزامات يف إطار الصك ينبغي أن تكون ضمن اختصاص اللجنة  -١٣٥
يف ذلك التعهدات بتقدمي املساعدة املالية واملساعدات األخرى. غري أن ممثلني آخرين قالوا إنه ينبغي أن 

أعرب بعض املمثلني عن ، لجنة اختصاصات حمدودة يف مسائل معينة. وفيما يتعلق ببنية اآلليةتكون ل
، وبناء القدرات، والدعم التقين، الذي ينص على إنشاء جلنة تشمل املساعدة املالية ،٢دعمهم للخيار 
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ذ و/أو االمتثال ولكنها ال واليت تشمل التنفي ،١بينما أيد ممثلون آخرون البنية اليت تضمنها اخليار ، والتنفيذ
  تشمل املوارد املالية أو املوارد األخرى بشكل صريح.

ا على إنشاء فريق اتصال معين باملادة   -١٣٦ يشارك يف رئاسته السيدة ، ١٧واتفقت اللجنة بعد مناقشا
مجيع اخليارات  خيمينا نييتو (كولومبيا) والسيد توماس كوكانني (فنلندا). وطُلب إىل فريق االتصال أن يناقش

وأن يبحث على وجه اخلصوص العالقة بني االمتثال واملساعدة املالية ، ١٧والبدائل يف مشروع نص املادة 
ومدى إنشاء آلية امتثال يف نص الزئبق أو بواسطة مؤمتر األطراف. واتفقت اللجنة ، واملساعدات األخرى

صال املعين باملوارد املالية واملساعدة التقنية نفس على أن خيصص فريق االتصال املعين باالمتثال وفريق االت
  القدر من الوقت ملناقشة املسائل اليت ختص كال منهما.

فبعد املناقشات العامة  والسيد كوكانني عن عمل فريق االتصال. تويأبلغت السيدة ني، وبعد ذلك  -١٣٧
، ١٧لنص املادة  قشات األكثر حتديداً واملنا، بشأن املفاهيم األساسية لتحديد جماالت االلتقاء واالختالف

حيتاج إىل مزيد من النقاش للتوصل  عقوفةبني أقواس م اً توصل الفريق إىل وجهيت نظر تتضمن كل منها نص
لتكون األساس  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3إىل نسخة منقحة من املادة لتحل مكان تلك الواردة يف الوثيقة 

د اخليارات يف ورقة غرفة االجتماع اليت تتضمن حواشي تبني جماالت ملزيد من العمل من جانب اللجنة. وتر 
يف النص الوارد يف ورقة غرفة االجتماع دون تغيري يستنسخ يرى البعض أن الفريق مل يناقشها بصورة كافية. و 

ذا التقرير.   مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول 
  )مات (الفرع ياء من مشروع النصالتوعية والبحوث والرصد وإبالغ المعلو   -١٠
  من مشروع النص) ،١٨تبادل المعلومات (المادة   (أ)

  من مشروع النص) ،١٩اإلعالم والوعي والتعليم (المادة   (ب)
  من مشروع النص) ،٢٠(المادة  البحث والتطوير والرصد  (ج)

شة األجزاء األخرى من مشروع النص معًا قبل مناق ١٩و ١٨وافقت اللجنة على تناول املادتني   -١٣٨
  من الفرع ياء من مشروع الصك.

على أمهية تبادل ، مبن فيهم ثالثة حتدثوا نيابًة عن جمموعات من البلدان، وشدد الكثري من املمثلني  -١٣٩
املعلومات والتوعية العامة وعربوا عن دعمهم للنهج العام الوارد يف مشروع النص والستخدام مشروع النص  

  ملفاوضات.كأساس ملزيد من ا
عن دعمهما لتبادل املعلومات ، حتدث أحدمها نيابًة عن جمموعة من البلدان، وعرب ممثالن  -١٤٠

واستخدام املراكز الدولية لكنهما قاال إن من املهم السماح بالتعاون مع املبادرات الدولية القائمة من أجل 
عن جمموعات من البلدان إن من املهم ضمان  احلفاظ على املوارد وتعزيز التنسيق. وقال ممثالن حتدثا نيابةً 

عدم إبقاء املعلومات ذات الصلة طي الكتمان وتقدمي املعلومات على حنو فعال إىل مجيع أصحاب 
خصوصًا اجملموعات السكانية األكثر قابليَة للتضرر. وأشار أحد املمثلني إىل استمرار احلرق ، املصلحة

أفريقيا وقال إن من املهم األمر بوضع قائمة باملنتجات احملتوية على املفتوح للنفايات يف أجزاء كثرية من 
  الزئبق ونشرها على نطاق واسع حىت يتم فصل هذه املنتجات من مسارات النفايات بصورة أكثر فعاليًة.

الدروس املستفادة من معاجلة مرض ميناماتا ’’وأبلغ ممثل اليابان اللجنة عن توفر نسخ من الكتيب   -١٤١
  يف هذه الدورة باللغات الرئيسية الست.، الذي أعدته حكومة بالده‘‘ رة الزئبق يف اليابانوإدا
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تكون سرية  وقال ممثالن ملنظمتني غري حكوميتني إن املعلومات عن صحة اإلنسان والبيئة جيب أال  -١٤٢
  وقاال إن صك الزئبق جيب أن يستوعب املصاحل اخلاصة بالشعوب األصلية.

ا على إنشاء فريق اتصال تشرتك يف رئاسته السيد الدجياندرو وافقت الل  -١٤٣ جنة بعد انتهاء مناقشا
ريفريا بيسريا (املكسيك) والسيد دانيال زيغرر (سويسرا). وطُلب إىل فريق االتصال أن ينظر يف فرص حل 

ظرًا الرتباطها وأن حيدد املسائل اليت ال ميكن حلها ن، املسائل ذات الصلة بالنصوص املوضوعة بني أقواس
  مبسائل مل ُحتل يف فروع أخرى من الصك املقرتح.

 ١٩و ١٨املادتني قدم السيد زيغرر تقريرًا أفاد بأن الفريق جنح يف االتفاق على معظم نصوص   -١٤٤
وقدم ورقة غرفة اجتماع تتضمن أعماله. وال تزال هناك أقواس معقوفة تشري إىل أنه مل يتم االتفاق على 

توقف استكماله على التقدم احملرز يف أقسام أخرى من صك الزئبق. وال تزال هناك أقواس النص الذي ي
يتعلق مبا إذا كانت املعلومات اخلاصة بالصحة والسالمة ينبغي  ١٨من املادة  ٥معقوفة حول نص يف الفقرة 

إالّ  ١٩من املادة ‘ ٥’ (أ) ١أن تكون سرية وفقاً للقوانني الوطنية. ولن تتسىن تسوية اخلالفات بشأن الفقرة 
  .٢٠بعد االنتهاء من صياغة املادة 

إىل الفريق القانوين  اتفقت اللجنة على تقدمي ورقة غرفة االجتماع، وبعد تقرير الرئيس املشارك  -١٤٥
املتعلقة بالبحث  ،٢٠لتشمل املادة القانوين . واتفقت اللجنة أيضًا على توسيع والية الفريق الستعراضها

وطلبت إىل الفريق مواصلة عمله بشأن النص املوضوع بني أقواس معقوفة يف ورقة غرفة ، والرصدوالتطوير 
  االجتماع.

إن هناك حاجة إىل ، قال أحد املمثلني متحدثًا باسم جمموعة من البلدان، ٢٠وفيما يتعلق باملادة   -١٤٦
وأنه ، يستعني بالربامج الوطنية والدوليةالقيام برصد إضايف يضع يف اعتباره قاعدة املعارف احلالية عن الزئبق و 

  بتكلفة معقولة. ٢٣ينبغي تطويع أنشطة الرصد حبيث حتقق أهداف املادة 
وسلطت ممثلة ملنظمة غري حكومية الضوء على أمهية بيانات الرصد اخلاصة بالصاحل العام   -١٤٧

واآلثار االجتماعية والثقافية. ، والرصد األحيائي والصحة، وسهولة وصول العامة إليها، واجلماعات األصلية
وطلبت ، بعد استعراضه، وأعربت عن تأييدها لربنامج الرصد العاملي الذي اقرتحته منظمة الصحة العاملية

توضيحًا لدور املنظمة يف تنفيذ صك الزئبق. وقالت ممثلة منظمة الصحة العاملية إن املنظمة تؤيد اإلجراء 
  أملها يف أن يتيح صك الزئبق بعد اعتماده مشاركة املنظمة بصورة كاملة.وأعربت عن ، العاملي بشأن الزئبق

، ٢٠أن فريق االتصال قد توصل إىل اتفاق بشأن نص املادة  رفرياأفاد السيد ، ويف وقت الحق  -١٤٨
وأنه صاغ ورقة غرفة اجتماع تتضمن ذلك النص. واتفقت اللجنة على تقدمي ورقة غرفة االجتماع املذكورة 

  فريق القانوين ليستعرضها.إىل ال
وترد نتيجته يف ورقة ، ٢٠-١٨وقدم رئيس الفريق القانوين تقريراً عن عمل الفريق فيما يتعلق باملواد   -١٤٩
ويستنسخ النص املقدم يف ورقة غرفة االجتماعات دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف . اجتماع

  املرفق األول هلذا التقرير.
  ثانياً من مشروع النص) ٢٠الصحية (المادة الجوانب   (د)

نيابة عن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ورقة اجتماع  ،قدمت ممثلة غواتيماال  -١٥٠
. وقالت UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3ثانيًا (اجلوانب الصحية) يف الوثيقة  ٢٠للمادة  تتضمن صيغة منقحة
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التزام منطقتها بأن ترتك أثرًا إجيابيًا على البيئة وصحة اإلنسان من خالل صك  إن الصيغة املنقحة تعرب عن
  .٢٥/٥وفقاً للوالية الواردة يف مقرر جملس اإلدارة ، الزئبق
وقــال بعضــهم إنــه ضــروري مــن أجــل ، وأعرب كثري مــن املمثلــني عــن تأييــدهم القــوي للصــيغة املنقحــة  -١٥١

ر الزئبــق اخلطــري علــى الصــحة خاصــة يف البلــدان الناميــة وبالنســبة للســكان التنفيذ السليم لصك الزئبق نظراً ألث
  املعرضني والسكان األصليني.

وســلط أحــد املمثلــني الضــوء علــى احلاجــة إىل معلومــات عــن كافــة جوانــب اآلثــار الصــحية للزئبــق.   -١٥٢
ينطوي عليها تعــدين الــذهب  فاجلمهور حباجة إىل أن يفهم مثًال كيف يرتاكم الزئبق يف األغذية واملخاطر اليت
فــإن مثــل هــذه املســائل قــد ، احلــريف والضــيق النطــاق. وقــال ممثــل آخــر إنــه بــدون معــايري حمــددة للرعايــة الصــحية

تكـــون ذات أولويـــة دنيـــا بالنســـبة للســـلطات الصـــحية. وشـــدد ممثـــل ثالـــث علـــى أمهيـــة الصـــحة املهنيـــة خاصـــة 
ــج شــامل ال يتنــاول فقــط بينمــا أ، بالنســبة للعمــال املعرضــني لبخــار الزئبــق كــد ممثــل آخــر علــى ضــرورة وضــع 

وإمنـــا يتنـــاول أيضـــاً آثارهـــا االجتماعيـــة والصـــحية. وقـــال ممثـــل كـــان ، اجلوانـــب التجاريـــة للمنتجـــات والعمليـــات
يـــتكلم باســـم جمموعـــة مـــن البلـــدان إن علـــى كـــل بلـــد أن يضـــع مبـــادئ توجيهيـــة صـــحية لألطفـــال والشـــرائح 

  الضعيفة من السكان.
بعد أن وافقوا على أنه ينبغي أن يكون هناك تركيز على الصحة يف ، وقال كثري من املمثلني اآلخرين  -١٥٣

ــم ال يؤيــدون إدراج مــادة ، صــك الزئبــق قــائلني إن هــذا مــن شــأنه أن يتجــاوز ، عــن هــذا املوضــوع منفصــلةإ
حكــام معينــة عــن الصــحة مــع أ، اختصاص اللجنة. وطلب عدة ممثلني آخرين بتغطية هذه املسألة يف الديباجــة

يف مشــروع الصــك. وأُبــديت شــواغل بشــأن خمــاطر ازدواجيــة جهــود املؤسســات  موجــودة ســلفاً يف مــواد أخــرى 
تشــجيع التعــاون  وأبــديت آراء تقــول إنــه مــن املفضــل، من قبيــل منظمــة الصــحة العامليــة ومنظمــة العمــل الدوليــة

قــال عــدة ممثلــني إن املـــادة ، . ويف ســياق مماثــلخاصــة بالنســبة للرصــد األحيــائي، الفعــال مــع هــذه املنظمــات
ــا ليســت ، املنقحة تتعلق بسياسات متويل الصــحة العامــة الــيت تــدخل ضــمن اختصــاص احلكومــات الوطنيــة وأ

اجملــال الصــحيح التفاقيــة بيئيــة متعــددة األطــراف. وأعــرب أحــد املمثلــني عــن خماوفــه مــن أن زيــادة الرتكيــز علــى 
ـــم ال  بعضـــهم تمـــام واملـــوارد بعيـــداً عـــن أجـــزاء هامـــة أخـــرى مـــن الصـــك. وقـــالل االهالصـــحة ميكـــن أن حيـــوّ  إ

  يؤيدون الصيغة املنقحة الواردة يف ورقة االجتماع ولكنهم يرغبون يف مواصلة مناقشتها.
وقالــت أحــد املمــثالت أن بلــدها مل يوافــق علــى وجهــة النظــر الــيت تــرى قصــر املســائل الصــحية علــى   -١٥٤

كمــا أن بلــدها مل يوافــق ،  ذلك جملرد أن تغطيتها قد متت بصورة ضمنية يف أحكام أخرىديباجة صك الزئبق و 
علـــى االقـــرتاح بـــأن وضـــع مـــادة منفصـــلة عـــن الصـــحة يتعـــارض مـــع واليـــة أو أنشـــطة منظمـــة الصـــحة العامليـــة. 

وينبغــي ، ودافعت بشدة عن ضرورة أن يكــون للصــك حمــور متكامــل يهــدف إىل محايــة كــل مــن البيئــة والصــحة
أكــدت مــن جديــد بيــان بلــدها الســابق ، دم إخفــاء تــدابري الوقايــة يف شــكل تــدابري بيئيــة. ويف ذلــك الســياقعــ

ــا مســائل تنطــوي علــى أمهيــة  الذي يشري إىل أن املوارد املالية واملساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا ضــرورية وأ
  بالغة للبلدان النامية يف املفاوضات اجلارية.

ة منظمة الصحة العاملية موقف منظمتها فيما يتعلق بعمل قطاعــات الصــحة الوطنيــة. وأوضحت ممثل  -١٥٥
وقالــت إن أيــاً مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة الصــحة العامليــة ميكــنهم طلــب املســاعدة مــن املنظمــة عــن طريــق 

م. وأضــافت أن منظمــة الصــحة العامليــة ممثلــة يف بلــدان كثــرية وتعمــل علــى ا ملســتوى وزارات الصــحة يف بلــدا
 وضــعت منظمــة الصــحة العامليــة مــواد، الــوطين مــن خــالل اســرتاتيجيات للتعــاون القطــري. وفيمــا يتعلــق بــالزئبق

  الزئبق باستخدامها. صك بالتفاوض بشأنشجع أولئك الذين يقومون وي، متنوعة جيري استكماهلا دورياً 
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ماع اليت تتضمن نصاً مقرتحاً للمادة ورحب ممثلو املنظمات غري احلكومية الذين تكلموا بورقة االجت  -١٥٦
ثانيًا عن اجلوانب الصحية. وقال عدة ممثلني إن إدراج هذه املادة من شأنه إجياد تآزر بني منظمة  ٢٠

وهذا ستكون له فائدة خاصة بالنسبة ، واألطراف يف االتفاقية، ومنظمة العمل الدولية، الصحة العاملية
أثرون بالتلوث الناتج عن الزئبق بصورة غري متناسبة. وقال بعض ممثلي الذين يت، للسكان والعمال املعرضني

مصطلح ضيق للغاية وأنه يفضل استخدام مصطلح أكثر  ‘‘تغرمي امللوث’’املنظمات غري احلكومية إن مبدأ 
مبا يف ذلك ، وأكد بعض املمثلني على أمهية الرصد‘‘. السكان املعرضني والشعوب األصلية’’مشوًال مثل 

واقرتح أحدهم التوسع يف استخدام التكنولوجيات لتعقب مصادر التلوث بالزئبق. وقال ، د األحيائيالرص
أحد املمثلني إن وضع مادة عن اجلوانب الصحية من شأنه أن يعزز الفكرة اليت تقول إن اسرتاتيجيات 

ا ستكفل املشارك ة القوية من جانب الصحة العامة حباجة إىل استكمال اسرتاتيجية الصحة البيئية؛ وأ
ا ستساعد يف ، ووكاالت الصحة، وخرباء الصحة، وزارات الصحة مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية؛ كما أ

  زيادة الوعي العام بأخطار التلوث الناتج عن الزئبق.
واتفقت اللجنة على إحالة هذه املسألة إىل فريق االتصال الذي يبحث مواد أخرى يف الصك يف   -١٥٧
، وطلبت منه أن يركز ليس على أمهية الصحة بالنسبة لالتفاقية يف املستقبل، ياء لبحث االقرتاح الفرعإطار 

وما إذا كان يلزم أو ال يلزم وضع مادة مستقلة عن اجلوانب ، وإمنا على املزايا ووضع عناصر االقرتاح
  الصحية.
. وأجرى الفريق ثانياً  ٢٠ق باملادة بعد ذلك عن عمل فريق االتصال فيما يتعل رفرياوأبلغ السيد   -١٥٨

مناقشات عامة إّال أنه مل يناقش النص ومل يتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن ما إذا كان يتعني أن يتضمن 
صك الزئبق مادة منفصلة عن القضايا الصحية أو معاجلة هذه القضايا عندما تنشأ يف سياق األحكام 

  املتعلقة باملسائل األخرى.
 ٢٠وافقت اللجنة على أن يستعاض على نص املادة ، واملشاورات غري الرمسية، هذا التقريروعقب   -١٥٩
بذلك الوارد يف ورقة غرفة االجتماع املقدمة من ممثل  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد يف الوثيقة  ثانياً 

 عقوفةأقواس م وأن النص اجلديد سيظل بني، ملزيد من العمل من جانب اللجنة غواتيماال لتكون أساساً 
 يتم ومل، ة تبني أنه مل خيضع للتفاوضوسوف يتضمن حاشي، لإلشارة إىل أنه مل يتم االتفاق بشأنه بعد

، التوصل إىل توافق يف اآلراء بعد بشأن ما إذا كان يتعني أن يتضمن صك الزئبق مادة منفصلة عن الصحة
للمدى الذي ، منظمة الصحة العاملية بالتعاون مع، وأن اللجنة سوف تطلب من األمانة إجراء حتليل

ا اخلامسة ، املقرتحة ثانياً  ٢٠جسدت فيه أحكام مشروع صك الزئبق حمتوى املادة  وإبالغ اللجنة يف دور
مشروع النص املنقح الوارد  يفالنص الوارد يف ورقة غرفة االجتماع دون تغيري يستنسخ بنتائج ذلك التحليل. و 

ذا التقر    ير.يف املرفق األول 
  من مشروع النص) ٢١خطط التنفيذ (المادة   )ه(

كان هناك اتفاق عام على القيمة احملتملة خلطط التنفيذ الوطنية ولكن كان هناك اختالف يف   -١٦٠
اآلراء حول ما إذا كان ينبغي أن تكون إلزامية ومىت ينبغي وضعها. وقال عدد من املمثلني إن إعداد خطط 

مثل هذه اخلطط يعد  عدادوذلك ألسباب عدة منها أن إ، ياريًا يف إطار الصكالتنفيذ ينبغي أن يكون اخت
فإن االلتزام بوضع ، وينبغي أال حيددها اتفاق دويل. وعالوة على ذلك، مسألة تتعلق بالتخطيط الداخلي

اء خطط عمل وطنية قد حيول املوارد بعيدًا عن جماالت ذات أولوية. وأشار أحد املمثلني إىل أن هناك أجز 
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مثًال فيما يتعلق بتعدين الذهب ، وطنية ذخطط تنفيلوضع بالفعل  تدعوأخرى من مشروع عن الصك 
وقال إن مثل هذه اخلطط ينبغي أن تكون ضرورية فقط حيث تؤدي إىل قيمة مضافة ، احلريف والضيق النطاق

  وليس كأمر واقع.
ا أدوات ، نبغي أن يكون إلزامياً غري أن غالبية املمثلني قالوا إن وضع خطط تنفيذ وطنية ي  -١٦١ نظراً أل

ا أن ختطيط ضرورية ا يف إطار  من شأ متكن البلدان من حتديد اإلجراءات اليت يلزم اختاذها للوفاء بالتزاما
ا اخلاصة. وقال عدة ممثلني إن البلدان ا، الصك تتحمل مسؤولية تقدمي  ملتقدمةوفقًا لظروفها ومتطلبا

  لنامية إلعداد وتنفيذ خططها.املساعدة للبلدان ا
قال عدة ممثلني إنه ينبغي للبلدان وضع هذه اخلطط عند توقيع ، وفيما يتعلق بتوقيت خطط التنفيذ  -١٦٢

ترجئ مما يساعد على سرعة التنفيذ عند التصديق. وقال ممثلون آخرون إنه من األنسب أن ، صك الزئبق
إدراك واضح باإلجراءات  هادق على االتفاقية ويصبح لديالبلدان وضع خططها الوطنية للتنفيذ إىل أن تص

إن البلدان النامية  قائالً منطق طلب إعداد خطط قبل التصديق،  وشكك أحد املمثلني يف اليت يلزم اختاذها.
ا مب تتطلب مساعدات مالية وتقنية   وجب صك الزئبق.لتضع خططها ومتتثل اللتزاما

إحالة املسألة إىل فريق االتصال الذي يبحث مواد أخرى يف الصك  ٢١للمادة  وفقاً  ةنوقررت اللج  -١٦٣
  ياء. الفرعيف إطار 
كما كان احلال يف ،  . وقال٢١عن عمل فريق االتصال بشأن املادة يغرر وبعد ذلك أبلغ السيد ز   -١٦٤

فيذ إن أعضاء الفريق أعربوا عن طائفة من وجهات النظر بشأن ما إذا كانت خطط التن، اجللسة العامة
وموعد ، إذا كان هذا اإللزام سوف يسري على مجيع األطراف)، الوطنية تعترب إلزامية (وإذا كان األمر كذلك

باألحكام  ٢١وكيفية ربط املادة ، وضعها وكيفية توفري املوارد املالية واملساعدات التقنية إلعداد هذه اخلطط
 وضع خطط عمل عن خمتلف املواضيع. ونظراً  األخرى يف صك الزئبق مبا يف ذلك األحكام اليت تدعو إىل

يتجاوز املداوالت  مل يتمكن الفريق من االنتقال إىل ما، لعدد املسائل األخرى املدرجة يف جدول األعمال
ا ٢١ومل يناقش أي تعديالت جديدة على نص املادة ، اخلاصة باملفاهيم ولذا أوصت بأن يكون نص ، ذا

ا اخلامسة.  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3املادة الوارد يف الوثيقة  نقطة البداية لعمل اللجنة خالل دور
ووافقت على أن ميثل نص تلك املادة  ،٢١وأحاطت اللجنة علما بتقرير الرئيسني املشاركني بشأن املادة 

ا اخلامسة. وعلى ذلك  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الواردة يف الوثيقة  نقطة البداية لعمل اللجنة يف دور
ذا التقرير.نقل    النص دون تغيري إىل مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول 

  من مشروع النص) ٢٢اإلبالغ (المادة   (و)
، قال بعض املمثلني إنه سيكون من الصعب استكمال النص اخلاص لإلبالغ يف الوقت الراهن  -١٦٥

خرى. وقال أحد املمثلني إن األحكام اخلاصة نظرًا ألن كثريًا من األحكام املقرتحة يرتبط بأحكام يف مواد أ
. وقال ٢٢بالتزامات اإلبالغ يف إطار اتفاقات دولية أخرى ميكن أن تصلح كنموذج مفيد عند وضع املادة 

ممثل آخر إن متطلبات اإلبالغ ينبغي أن ترتبط بالتزامات حمددة وينبغي أال متثل عبئًا باستنزاف املوارد 
  ة.املطلوبة لتنفيذ املعاهد

 الفرعوقررت اللجة إحالة املسألة إىل فريق االتصال الذي يبحث مواد أخرى يف الصك يف إطار   -١٦٦
  ياء.
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يف الوثيقة  ٢٢بعد ذلك بأن فريق االتصال قد حذف اخليارين املتعلقني باملادة رفريا وأبلغ السيد   -١٦٧
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3، املادة  أيضاً رفة اجتماع (تتناول واالستعاضة عنهما بنص جديد يرد يف ورقة غ

هناك قضايا دون تسوية ولذا و هناك وظلت  .يتوخى حتقيق نفس هدف النص األصلي بطريقة مبسطة ،)٢٣
ومن املأمول أن يستخدم النص اجلديد كأساس جيد ، إّال أنه حتقق تقدم عقوفةبني أقواس مموضوع نص 

ا اخلامسة.ل   عمل اللجنة خالل دور
للجنة على أن ُحتال ورقة غرفة االجتماعات إىل الفريق القانوين الستعراضها. وتبعًا لذلك واتفقت ا  -١٨٦

، الذي ترد نتيجته يف ورقة غرفة اجتماعات ٢٢قدم رئيس الفريق القانوين تقريراً عن عمل الفريق بشأن املادة 
ذا مشروع النص املنق يفالنص الوارد يف ورقة غرفة االجتماع دون تغيري يستنسخ و  ح الوارد يف املرفق األول 

  التقرير.
  من مشروع النص) ٢٣تقييم الفعالية (المادة   (ز)

وقال إنه ، يف املستقبل ملواصلة تطويره وحتسينه حتدث أحد املمثلني عن أمهية تقييم صك الزئبق  -١٦٩
وضع املعايري  عند، على غرار اتفاقية استكهومل، ينبغي تدارس األحكام اليت تتضمنها الصكوك القائمة

وأن األحكام املتعلقة بتقييم الفعالية ، واملؤشرات. وشدد ممثل آخر على أن تقييم الفعالية ليس بأداة لالمتثال
  من اتفاقية استكهومل توفر منوذجاً جيداً لصك الزئبق.

روع ياء من مش الفرعواتفقت اللجنة على إيكال فريق االتصال املكلف بالنظر يف مواد أخرى من   -١٧٠
  أيضاً. ٢٣النص بدراسة املادة 

. وأعد نصا ليحل مكان ذلك ٢٣بأن فريق االتصال قد ناقش املادة رفريا وبعد ذلك أبلغ السيد   -١٧١
وجيسد بصورة أفضل وجهات نظر  الفريق أنه أكثر إجيازاً  ىرأ ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد يف الوثيقة 

بانتظار املوافقة على مواد  عقوفةأجزاء من النص بني أقواس م األطراف بشأن تقييم الفعالية. وظلت بعض
  واختاذ قرارات بشأن النطاقات الزمنية ذات الطابع السياسي.، أخرى
ووافقت اللجنة على تقدمي ورقة غرفة االجتماع للفريق القانوين الستعراضها. وأبلغ رئيس الفريق   -١٧٢

والذي يرد نتائجه يف ورقة غرفة االجتماع.  ،٢٣باملادة القانوين بعد ذلك عن عمل الفريق فيما يتعلق 
ذا يستنسخ و  النص الوارد يف ورقة غرفة االجتماع دون تغيري إىل مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول 

  التقرير.
  من مشروع النص) ثانياً ٢٥و ٢٥و ٢٤المواد  الترتيبات المؤسسية (الفرع كاف  -١١

  من مشروع النص) ٢٦المادة  ،رع المتسوية المنازعات (الف
  )من مشروع النص ٢٨و ٢٧المادتان  مواصلة تطوير االتفاقية (الفرع ميم

  )من مشروع النص ٣٤- ٣١المواد ، األحكام الختامية (الفرع نون
 ٢٨ -٢٤ نون من مشروع النص اليت تتضمن املواد - كاف   لفروعاتفقت اللجنة على النظر يف ا  -١٧٣

إىل الفريق القانوين ليستعرضها إبان  ٣٦و ٣٥و ٣٠و ٢٩وكانت اللجنة قد أحالت املواد  معاً. ٣٤ -  ٣١و
من دون تغيري  تستنسخاوبالتايل فقد ، ةاحلاليلدورة املواد األربعة األخرية يف ا ومل تناقش الدورة الثالثة.

  هلذا التقرير.يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة 
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من هذه  فبعد املناقشات أحالت اللجنة عدداً ، وكما يرد بقدر أكرب من التفصيل يف الفقرات التالية  -١٧٤
حيث أعد بعد ذلك ورقة غرفة اجتماع للنظر من جانب اللجنة يف اجللسة  ،املواد إىل الفريق القانوين للنظر

مبا يف ذلك املواد اليت مل يستعرضها  ٣٦- ٢٤املواد تضمنت ورقة غرفة االجتماع ، العامة. ولتيسري النظر
ا ترد  يفنص املواد اليت مل يستعرضها الفريق القانوين يستنسخ الفريق القانوين. و  ورقة غرفة االجتماع حيث أ

ذا التقرير دون أي تغيري عما ورد يف الوثيقة  يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3.  

  من مشروع النص) ٢٤مؤتمر األطراف (المادة   (أ)
ا الثالثة استعراض الفقرات   -١٧٥  ٤-١أشار الرئيس إىل أن اللجنة طلبت من الفريق القانوين يف دور

ا مؤمتر األطراف ٥. ويتضمن نص الفقرة ٥وليس الفقرة  ٢٤من املادة  ٦والفقرة  مبا ، املهام اليت يضطلع 
  الرئيسية اخلاصة بإبقاء تنفيذ صك الزئبق قيد االستعراض والتقييم املستمر.يف ذلك املهمة 

واتفقت على ، إىل الفريق القانوين الستعراضها ٢٤من املادة  ٥واتفقت اللجنة على إحالة الفقرة   -١٧٦
  إرجاء مناقشتها إىل الدورة اخلامسة انتظاراً إلحراز تقدم يف مناقشة أحكام أخرى يف مشروع النص.

وترد نتيجته يف ورقة ، ٢٤وقدم رئيس الفريق القانوين تقريرًا عن عمل الفريق فيما يتعلق باملادة   -١٧٧
دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف ويستنسخ النص املقدم يف ورقة غرفة اجتماع  .غرفة اجتماع

  املرفق األول هلذا التقرير.
  من مشروع النص) ٢٥األمانة (المادة   (ب)

  أشار الرئيس إىل أن اللجنة طلبت من الفريق القانوين يف اجتماعها الثالث استعراض الفقرات  -١٧٨
  .٤وليس الفقرة ، ٢٥من املادة  ٣-١

وأعرب كثري من املمثلني عن تأييدهم ملتابعة أوجه التآزر من خالل التعاون والتنسيق بني أمانة   -١٧٩
مبا يف ذلك أمانات ، خرى اخلاصة باملواد الكيميائية والنفاياتصك الزئبق وأمانات االتفاقيات والصكوك األ

اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل. وكان هناك اختالف يف وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة وضع إشارة 
حتدث ، . وأيد بعض املمثلني بقوة٢٥من املادة  ٤خاصة إىل مثل هذا التعاون والتنسيق كما يف الفقرة 

حتدث أحدهم نيابة ، بينما قال عدة ممثلني آخرين، مثل هذه اإلشارة، ة عن جمموعة من البلدانأحدهم نياب
إن ذلك أمر غري معتاد وغري ضروري وأنه ميكن التوصل إىل نفس النتيجة بشكل ، عن جمموعة من البلدان

أحد املمثلني أن  أو مقرر من جانب مؤمتر األطراف. واقرتح، أفضل عن طريق اختاذ قرار وقت اعتماد الصك
مثل هذه اإلشارة يف الصك ميكن أن تصبح غري مقبولة أو تؤدي إىل نتيجة عكسية إذا سعت األطراف إىل 
إجياد تآزر مع اتفاقيات أخرى ليست مذكورة يف الصك. واقرتح بعض املمثلني أنه ميكن للجنة أن تبحث 

  إدراج مثل هذه اإلشارة يف مكان آخر من الصك.
وإعادة املادة  اتفقت اللجنة على اإلبقاء على األقواس املعقوفة حول نص، لتباين اآلراءونظرًا   -١٨٠

دون  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3لذلك يستنسخ نص املادة من الوثيقة  وتبعاً  املسألة إىل الدورة اخلامسة.
  .تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير
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  ثانياً من مشروع النص) ٢٥راء] (المادة [هيئات الخب  (ج)
بعد أن الحظت اللجنة أن مسألة أنواع هيئات اخلرباء املراد إنشاؤها يف إطار الصك ترتبط ارتباطاً   -١٨١

وتبعا لذلك  ثانيًا إىل الدورة اخلامسة. ٢٥اتفقت على إرجاء حبث املادة ، وثيقًا مبسائل أخرى قيد املناقشة
دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة يستنسخ نص املادة من 
  .املرفق األول هلذا التقرير

  من مشروع النص) ٢٦تسوية المنازعات (المادة   (د)
عن تسوية املنازعات قد أحيلت إىل الفريق القانوين يف  ٢٦بعد أن أشارت اللجنة إىل أن املادة   -١٨٢

ة وأن النص املنقح الذي أعده الفريق قد ُعرض يف مشروع النص املنقح الوارد يف الوثيقة الدورة الثالثة للجن
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3 ،.ا اخلامسة وتبعا لذلك  قررت اللجنة إرجاء مواصلة حبث املادة إىل دور

ارد يف دون تغيري يف مشروع النص املنقح الو  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3يستنسخ نص املادة من الوثيقة 
  .املرفق األول هلذا التقرير

  من مشروع النص) ٢٧تعديالت االتفاقية (المادة   )ه(
اتفقت اللجنة على إزالة ، بشأن التعديالت على الصك املتعلق بالزئبق ٢٧وخالل مناقشة املادة   -١٨٣

مبا يف ذلك ، مثلنيأكد العديد من امل، ٥. وفيما يتعلق بالفقرة ١النص الواقع بني قوسني معقوفني يف الفقرة 
فيما يتعلق بتاريخ نفاذ  ةأمهية وضع قواعد واضح، ممثل كان يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان

التعديالت على الصك فيما ذهب البعض إىل دعم النهج احملدد الوقت. ودفع العديد من املمثلني بشأن 
ح العديد من املمثلني أن يعاجل الفريق القانوين حذف التعبري الوارد بني أقواس وآخر بشأن اإلبقاء عليه. واقرت 

بشأن القصد من النص. وأشار أحد املمثلني إىل أنه ال ميكن  اءالصياغة بشرط توافر توافق كاف يف اآلر 
االنتهاء من صياغة النص إىل أن ختتم املناقشات املتعلقة باجلوانب األخرى للصك بالنظر إىل أن االتفاقات 

  قد تتضمن خيارات لتنقيح عناصر معينة يف الصك باإلضافة إىل إجراء التعديل الرمسي. بشأن تلك اجملاالت
إىل الفريق القانوين الستعراضها مع مراعاة وجهات النظر اليت  ٢٧واتفقت اللجنة على إحالة املادة   -١٨٤

كام األخرى أبديت وعلى أساس أنه ميكن مراجعة القضايا ذات الصلة حبسب نتائج املناقشات بشأن األح
  يف مشروع الصك.

ائجه يف ورقة والذي أدرجت نت، ٢٧وأبلغ رئيس الفريق القانوين عن عمل الفريق بشأن املادة   -١٨٥
دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف يف ورقة االجتماع  املقدمنص الوتبعا لذلك يستنسخ  .االجتماع

  .املرفق األول هلذا التقرير
  من مشروع النص) ٢٨ل المرفقات (المادة اعتماد وتعدي  (و)

ا الثالثة من الفريق القانوين استعراض الفقرات   -١٨٦ أشار الرئيس إىل أن اللجنة قد طلبت خالل دور
تتضمن نصًا بني أقواس  ٤. وكانت الفقرة ٤دون أن يشمل ذلك الفقرة  ٢٨من املادة  ٥والفقرة  ٣-١

. ونظراً ٣١للمادة  فقاً أن التعديالت على املرفق أو املرفقات و بشأن احتمال إصدار األطراف إعالنات بش
اتفقت اللجنة على إرجاء ، للعالقة املشرتكة بني هذه املسألة واملناقشات بشأن اجلوانب األخرى يف الصك

 ة.بانتظار االتفاق بشأن املرفقات املتبقي، الفقرة يها يف تلكإل املشارفضًال عن املرفقات ، ٤مناقشة الفقرة 
يف مشروع النص املنقح الوارد  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3املقدم دون تغيري املادة وتبعا لذلك يستنسخ نص 
  .يف املرفق األول هلذا التقرير
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  من مشروع النص) ٣١التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام (المادة   (ز)
ا الثالثة  -١٨٧  ٣- ١من الفريق القانوين استعراض الفقرات  أشار الرئيس إىل أن اللجنة طلبت خالل دور

إىل أن يتحقق تقدم يف األحكام األخرى من مشروع الصك املتعلق  ٥وإرجاء النظر يف الفقرة  ٣١من املادة 
  بالزئبق.
أيد الكثري من املمثلني من بينهم ممثل يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان ، وخالل الدورة احلالية  -١٨٨

واقرتح العديد من هؤالء املمثلني أن تنظر اللجنة يف وسائل أخرى للتعبري عن املبدأ الكامن . ٤حذف الفقرة 
ا سو  وقد يكون ، تفرض متطلبات بالغة التشدد فوراء الفقرة. واقرتح معظم أولئك الذين يعارضون الفقرة أ

يت لديها هياكل سياسية هلا التأثري غري املقصود املتعلق بتأخري التصديق على الصك يف بعض البلدان ال
أو اليت يوفر فيها التصديق على اتفاق بيئي متعدد األطراف دافعًا سياسيًا أو أساسًا قانونيًا لوضع ، معينة

لتنفيذ االتفاق. وقال البعض أيضًا أن األحكام غري مسبوقة بدرجة كبرية يف  روريةتشريع أو تدابري أخرى ض
وأيدت ممثلة الطرف الذي قدم االقرتاح إىل اللجنة بشدة اإلبقاء على  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.

يف املعاهدات الدولية والواقعة  ريف الفقرة كوسيلة لتعزيز التنفيذ واالمتثال. وقالت إن السابقة تتوافلوارد املبدأ ا
 جتيزيئية املتعددة األطراف خارج جمموعة البيئة وأن املبادئ التوجيهية لربنامج البيئة بشأن تنفيذ االتفاقات الب

  أحكاماً مماثلة.
وأن ، واتفقت اللجنة على أن تواصل األطراف املعنية مناقشة هذه املسألة على أساس غري رمسي  -١٨٩

ا اخلامسة. وتبعاً  من الوثيقة دون تغيري  لذلك يستنسخ نص املادة تعود إليها كذلك خالل دور
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3  املنقح الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير.يف مشروع النص   

  من مشروع النص) ٣٢الدخول حيز النفاذ (المادة   (ح)
قال أحد املمثلني إن الصك املتعلق بالزئبق جيب أن يبدأ نفاذه بعد إيداع الصك اخلمسني   -١٩٠

 روتردام واستكهومل بنفس للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام مع مراعاة التجربة الناجحة التفاقييت
للقاعدة املتضمنة يف اتفاقية بازل.  القاعدة. ويرى ممثل آخر أن يبدأ النفاذ بعد إيداع الصك الثالثني إعماالً 

اليت كانت موضوعة ، ٣٢من املادة  ٤ودفع ممثل يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان على حذف الفقرة 
األطراف ’’االلتزامات القانونية مبوجب الصك املتعلق بالزئبق وبشرط أن تطبق مجيع  ةضمن أقواس معقوف

‘‘. ويوفر مساعدات كبرية، املتعدد األطراف واملستقل قد أنشئ دوقمن البلدان النامية بشرط أن يكون الصن
وأعرب ممثالن من بينهما ممثل يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان عن تأييدمها لإلبقاء على الفقرة. وذكر 

أي أن ، ٤املمثلني أن وفد بالده حيتفظ حبق استئناف النقاش بشأن املادة بأكملها وليس جمرد الفقرة  أحد
  التوصل إىل اتفاق بشأن األحكام األخرى يف الصك مبا يف ذلك تدابري الرقابة.  يتم

 ٤الفقرة  إىل الفريق القانوين الستعراضها على أساس أن تظل ٣٢املادة على إحالة اللجنة  واتفقت  -١٩١
ا  ا وأن ترتك اللجنة اخليار مفتوحًا للنظر يف املادة خالل دور بني قوسني معقوفني لبيان عدم االتفاق بشأ

  اخلامسة أي يف انتظار حتقيق التقدم يف األحكام األخرى من مشروع الصك. 
رتد نتائجها يف ورقة  سواليت، ٣٢وأبلغ رئيس الفريق القانوين عن عمل الفريق فيما يتعلق باملادة   -١٩٢

دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق يف ورقة غرفة اجتماع نص املقدم اليستنسخ . و االجتماع
  األول هلذا التقرير.
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  من مشروع النص) ٣٣التحفظات (المادة   (ط)
د من القضايا ذات حدد كبار املوظفني القانونيني يف برنامج البيئة العدي، بناًء على طلب الرئيس  -١٩٣

بشأن التحفظات على الصك املتعلق بالزئبق. ويرتك القرار النهائي بشأن هذه املادة  ٣٣الصلة بنظر املادة 
، يف إطار بروتوكول مونرتيال ظاتال يسمح بالتحف، . وفيما يتعلق بالسوابقيف اللجنةلتختاره األطراف 

واتفاقية ، واتفاقية بازل، واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، خواتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا 
ا يف بعض الظروف يف إطار عدد قليل من االتفاق ،روتردام واتفاقية استكهومل البيئية  اتبيد أنه يسمح 

 . والنص الوارد يف مشروع املادة مياثل النص الوارد يف تلك االتفاقات اليت ال تسمحفاملتعددة األطرا
لألعراف  وتبعاً ، للقانون الدويل العام ينبغي أن تكون وفقاً إنه إذا مسح بالتحفظات، بالتحفظات. وقال 

تتعارض التحفظات مع ال ميكن أن  . وعموماً اتفاقية فيينا بشأن قانون املعاهداتاملنصوص عليها يف  احلالية
  الغرض من املعاهدة.

ثل كان حتدث نيابة عن جمموعة من البلدان عن تأييده وأعرب العديد من املمثلني من بينهم مم  -١٩٤
عدم السماح بالتحفظات. وذكر العديد من املمثلني من بينهم ممثل كان يتحدث نيابة عن جمموعة من 

البعض ضرورة  اقرتاحالبلدان أن من الضروري إرجاء النظر يف هذه املسألة حىت الدورة اخلامسة للجنة مع 
  حكام املوضوعية يف الصك املتعلق بالزئبق.انتظار االتفاق بشأن األ

ا ، مبا يف ذلك النص الوارد بني قوسني، واتفقت اللجنة على إرجاء مواصلة نظر املادة  -١٩٥ إىل دور
يف مشروع  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3 من الوثيقة لذلك يستنسخ نص املادة دون تغيري وتبعاً  اخلامسة.

  ول هلذا التقرير.النص املنقح الوارد يف املرفق األ
  من مشروع النص) ٣٤االنسحاب (المادة   (ي)

أيد أحد املمثلني الذي كان يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان نصًا يتيح لطرف يف الصك   -١٩٦
املتعلق بالزئبق االنسحاب يف أي وقت بعد ثالث سنوات من دخول الصك حيز النفاذ بالنسبة هلذا 

. حابوات سوف تتيح للطرف معلومات كافية لتأسيس قراره بشأن االنسقائًال إن الثالث سن، الطرف
  وأعرب ممثل آخر عن تأييده السماح باالنسحاب بعد عام واحد.

إىل الفريق القانوين الستعراضها على أساس الفهم بأن مثة حاجة إىل  ٣٤وأحالت اللجنة املادة   -١٩٧
  ستطيع أي طرف االنسحاب.مواصلة النقاش بشأن عدد السنوات الالزمة قبل أن ي

 .نتيجته يف ورقة اجتماعترد الذي  ٣٤وأبلغ رئيس الفريق القانوين عن عمل الفريق بشأن املادة   -١٩٨
دون تغيري يف مشروع النص املنقح الوارد يف املرفق األول هلذا جتماع اليف ورقة غرفة انص املقدم الويستنسخ 

  التقرير.
  مسائل أخرى  - خامساً 
 ل فيما بين الدوراتالعم  - ألف

قال عدد من املمثلني إن االجتماعات اإلقليمية ستكون بالغة األمهية لالستعدادات اإلقليمية   -١٩٩
  وأعربوا عن األمل يف توفري الدعم املايل هلذه االجتماعات.، للدورة اخلامسة للجنة
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مج عمل يتخذ استعدادا وافقت اللجنة على برنا، وعقب املناقشات اليت جرت يف اجللسة العامة  -٢٠٠
  للدورة اخلامسة.

للتكامل االقتصادي أيده ممثل يتحدث نيابة عن فريق إقليمية وعقب مقرتح مقدم من منظمة   -٢٠١
أي نسخة من مشروع صك الزئبق يقرتح فيها الرئيس ، طلبت اللجنة من الرئيس إعداد نص الرئيس، إقليمي

خمتلف املواقف اليت تبنتها األطراف على النحو الوارد يف  بنيللتغلب على االختالفات فيما  توافقياً  نصاً 
ذا التقرير. وسيسعى الرئيس  يف نص  أيضاً مشروع النص املقدم من أفرقة االتصال والوارد يف املرفق األول 

  الرئيس إىل توفري التجانس بني األسلوب واملصطلحات وحتقيق االتساق اللغوي يف مشروع الصك.
وافقت اللجنة على أن تعد األمانة مشروع عناصر للنص النهائي الذي ، من املنصةوعقب طلب   -٢٠٢

سيعتمد خالل املؤمتر الدبلوماسي املتوقع الذي سيجري فيه التوقيع على صك الزئبق. وسوف تعاجل هذه 
فرتة والرتتيبات اخلاصة بال، كيفية تعزيز وإعداد التنفيذ املبكر لصك الزئبق،  ضمن مجلة أمور، العناصر

ملالية والتقنية االنتقالية بني توقيع الصك ودخوله حيز النفاذ مبا يف ذلك الرتتيبات اخلاصة باملساعدات ا
  .خالل تلك الفرتة

وافقت اللجنة على أن يعد الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين ، وعالوة على ذلك  -٢٠٣
ا اخلامسةللنظر من جانب اللجنة يف د، باالنبعاثات واإلطالقات قصوى مقرتحة النبعاثات  حدوداً ، ور

ا نال تالزئبق يف اجلو  . آت اليت تنطلق منها االنبعاثاتأحكام صك الزئبق مع مراعاة حجم املنشطبق ما دو
بأي معلومات قد ، ٢٠١٢آب/ أغسطس  ٣١يف موعد أقصاه ، وطلب من احلكومات تزويد األمانة
مبا يف ذلك املعلومات عن احلدود القصوى ، احلدود القصوى املقرتحة تساعد الرئيسان املشاركان يف إعداد

املستعملة يف تنظيم الزئبق على املستوى الوطين. كما طلب من احلكومات أن تزود األمانة يف نفس املوعد 
وطلب من األمانة جتميع ، معلومات إضافية عن مصادر انبعاثات وإطالقات الزئبق يف األراضي واملياه يبأ
ا اخلامسة.هذ   ه املعلومات للنظر من جانب اللجنة يف دور

بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ملدى جتسيد  على أن جتري األمانة حتليالً  أيضاً ووافقت اللجنة   -٢٠٤
يف مشروع النص وإعداد تقرير يبني نتائج التحليل للنظر  ثانياً  ٢٠أحكام مشروع صك الزئبق حمتوى املادة 

  لجنة يف اجتماعها اخلامس.من جانب ال
  االستعدادات للدورة الخامسة للجنة ومؤتمر المفوضين  - باء

عن االستعدادات لعقد الدورة اخلامسة للجنة اليت ستجتمع يف مركز تقريرًا ممثل األمانة  قدم  -٢٠٥
د الدقيقة تعرف بعد املواعي الو  .٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٤املؤمترات الدولية يف جنيف خالل أسبوع 

ا وسوف يقرر ذلك أعضاء املكتب. وقد أحاطت اللجنة باملعلومات املق   .دمةللدورة ومد
وأبلغ ممثل اليابان عن استعدادات حكومته الستضافة مؤمتر املفوضني املقرر للتوقيع املتوقع على   -٢٠٦

  قدمة.باملعلومات املعلماً وأحاطت اللجنة  .٢٠١٣صك الزئبق يف تشرين األول/أكتوبر 
تعميم ، يدعمها ممثل آخر، بلدانإحدى الممثلة طلبت ، وعقب مناقشة العمل فيما بني الدورات  -٢٠٧

يف وقت مبكر حبلول منتصف ، النسخة املنقحة ملشروع صك الزئبق الذي ستناقشه الدورة اخلامسة للجنة
ى الوطين قبل الدورة. للتمكني من إجراء مشاورات على املستو ، تشرين األول/أكتوبر على أقصى تقدير

إن من الضروري أن جيري العمل فيما بني الدورات بطريقة مفتوحة وشفافة تأخذ يف االعتبار  أيضاً وقالت 
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باستخدام شبكة ، قدر املستطاع، بأن جتري االجتماعات أيضاً احتياجات ومصاحل البلدان النامية. وطلبت 
  التنسيق اليت قررها يف جنيف.

 تقريراعتماد ال  - سادساً 
يقوم املقرر اعتمدت اللجنة هذا التقرير على أساس املشروع الذي عمم خالل الدورة على أن   -٢٠٨

  صيغته النهائية بالتشاور مع الرئيس ومبساعدة األمانة.بوضع 

 اختتام الدورة  -  سابعاً 
ملضيفة ملا الكثريون عن الشكر للحكومة ا هاوعقب تبادل كلمات اجملاملة املعتادة اليت أعرب في  -٢٠٩

عن تشجيع مجيع الوفود على مواصلة العمل الشاق خالل فرتة ما  فضالً ، قدمته من دعم ممتاز لالجتماع
أعلن الرئيس اختتام الدورة يف الساعة ، بني الدورات وخالل الدورة اخلامسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  .٢٠١٢متوز/ يوليو  ٢من بعد ظهر يوم االثنني  ٥٠/١٧
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  مرفق األولال
  لنهج شامل ومناسب لصك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبقمنقح مشروع نص 

  الديباجة  -ألف 
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3املصدر: نص الديباجة الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة 

  إن األطراف يف هذه االتفاقية،
  ،١٦و ١٥و ٧و ٦مية، وال سيما املبادئ مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتن من جديد [إذ تؤكد
بأمهية املسؤوليات املشرتكة ولكن املتمايزة يف التصدي ملا يرتبط مبناولة الزئبق غري  وإذ تسلم

  ،الصحيحة من مشاكل للبيئة وللصحة البشرية
ن ضارة على البيئة والصحة البشرية وأ بأن مناولة الزئبق غري الصحيحة ترتك آثاراً  وإذ تسلم أيضاً 

ا ومناسبة وكذلك نقل التكنولوجيا  التعاون الدويل عن طريق تعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ 
ا مبرحلة انتقال هو أمر أساسي لضمان قدرة تلك  إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

ا مبوجب هذه االتفاقية   ،البلدان على الوفاء بالتزاما
احلاجة املاسة إىل اعتماد تدابري خاصة لتلبية احتياجات البلدان النامية من جديد  وإذ تؤكد

ا مبرحلة انتقال، مبا يف ذلك توفري موارد مالية إضافية   ،والبلدان اليت متر اقتصادا
بأن تقدمي التعاون التقين الكايف ويف الوقت املناسب ونقل التكنولوجيا لتلبية احتياجات  وإذ تسلم

ا مبرحلة انتقال ضروريان لتنفيذ وأولويات األطر  اف من البلدان النامية واألطراف اليت متر اقتصادا
  ،هذه االتفاقية على حنو فعال

من جديد أن من الضروري التكفل بتعبئة أموال كافية لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية من  وإذ تؤكد
  ]،ِقَبل مجيع األطراف

سامهات من البلدان املتقدمة النمو لدعم بناء القدرات على متويل اآللية املالية من م وقد اتفقت[
ومتطلبات البلدان النامية بشأن االمتثال ألحكام هذه االتفاقية، مبا يف ذلك بواسطة نقل 

  ،التكنولوجيا
التزام األطراف حبماية الصحة البشرية والبيئة من الضرر الذي ينجم عن  وإذ تأخذ يف احلسبان

الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية للتعاون مع األطراف بشأن مراقبة الزئبق  بالعمل الزئبق، وإقراراً 
  ،يف قطاع الصحة وللتشجيع على ختفيض استخدامه تدرجيياً 

بأنشطة منظمة الصحة العاملية بشأن محاية الصحة البشرية بالنسبة إىل التأثريات الضارة  وإذ تسلم
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة  املرتبطة مبناولة الزئبق غري الصحيحة ودور

والتخلص منها عرب احلدود بالنسبة إىل نقل نفايات الزئبق والتخلص النهائي منها عرب احلدود، 
وبأن مسامهة كلتيهما جيب أن تؤخذ يف االعتبار لتحقيق اهلدف من أحكام هذه االتفاقية وتطبيق 

  ،تلك األحكام
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يف هذه االتفاقية فيما يتعلق باحلد من  املزمعةالتآزر األساسية بني التدابري  بأوجه وإذ تسلم أيضاً 
استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق والسياسات واإلجراءات املوجهة حنو 
القضاء على الفقر املدقع واجلوع، على كل من الصعيد الوطين والصعيد العاملي، وفقًا لألهداف 

 ]،من مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ٦و ٥لأللفية واملبدأين اإلمنائية 

  قد اتفقت على ما يلي:

  مقدمة  - باء 
  الهدف  -  ١

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ١املصدر: نص املادة 
من انبعاثات الزئبق ومرّكباته اهلدف من هذه االتفاقية هو محاية صحة اإلنسان والبيئة  :١اخليار   

البشرية املنشأ [باإلقالل إىل أدىن حد من انبعاثات الزئبق البشرية املنشأ العاملية يف اهلواء واملاء واليابسة، 
اية املطاف، حيثما أمكن].   وبالقضاء على تلك االنبعاثات يف 

تأثريات السلبية على صحة : اهلدف من هذه االتفاقية هو اإلقالل إىل أدىن حد من ال٢اخليار   
اية املطاف دون تلك  اإلنسان وعلى البيئة اليت تنجم عن التعرض لتسريب الزئبق ومرّكباته، واحليلولة يف 
التأثريات، وذلك بتيسري نشر املعلومات وتبادهلا وتطبيق اسرتاتيجيات للحد من املخاطر [مبا يف ذلك اإلدارة 

عمره]، عن طريق التعاون املايل والتقين، أخذاً يف االعتبار املبادئ ذات الصلة للزئبق طيلة دورة  السليمة بيئياً 
  .١٦و ١٥و ٧و ٦املنصوص عليها يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مبا يف ذلك املبادئ 

  العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى  - ثانياً  ١[
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3تغيري من الوثيقة  مستنسخ بدون  الوارد أدناه ثانياً  ١املصدر: نص املادة 

ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف نابعة من أي اتفاق دويل قائم.   - ١
ذه املادة إجياد تسلسل هرمي بني االتفاقية واتفاقات دولية أخرى.   وليس املقصود 

ة أخرى ذات صلة ال تتعارض مع هدفها،  تنّفذ هذه االتفاقية بطريقة متعاضدة مع صكوك دولي  - ٢
  .]١كما هو مبني يف املادة 

  )٢(التعاريف  -  ٢
الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٢املصدر: باستثناء تعريف أفضل التقنيات املتاحة، نص املادة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3. رفة االجتماع ويستنسخ تعريف أفضل التقنيات املتاحة بدون تغيري من ورقة غ
  بشأن املوضوع اليت أعدها الفريق القانوين.

                                                      
: بدا UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3املنقولة من الوثيقة  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة  مالحظة األمانة من  )٢(

عينة. حبذف أو تغيري كلمات م ٢وجود توافق آراء يف الدورة الثانية على إمكانية حتسني بعض التعاريف الواردة يف املادة 
  .بطريقة غري رمسية)(ومنها مثالً عبارة  ‘‘املشطوب’’وقد أدخلت األمانة هذه التغيريات القليلة، املبينة بالنص 
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  ألغراض هذه االتفاقية:
من ِقَبل  بطريقة غري رمسيةيعين تعدين الذهب  ‘‘تعدين الذهب احلريف والضيِّق النطاق”  (أ)

باستثمار وإنتاج  باستخدام طرق وعمليات بدائية، مععمال مناجم أفراد أو شركات صغرية 
  حمدودين؛

تعين إدارة نفايات الزئبق بطريقة تشمل مجيع  ‘‘اإلدارة السليمة بيئيًا لنفايات الزئبق’’  (ب)
اخلطوات العملية اليت تضمن محاية صحة اإلنسان ومحاية البيئة من اآلثار الضارة اليت قد تنجم عن 

  ؛تلك النفايات
[منع] [احلّد من]، وإذا كان  تعين التقنيات األكثر فعالية يف‘‘ أفضل التقنيات املتاحة’’ ثانياً [(ب) 

ذلك ليس عملياً، [احلد من] [ضبط] انبعاثات وتسريبات الزئبق يف املاء واليابسة وأثر تلك 
االنبعاثات والتسريبات على البيئة ككل، مع مراعاة االعتبارات االقتصادية والتقنية لطرف ما أو 

  ملرفق ما موجود على أراضي ذلك الطرف. ويف هذا السياق:
  يعين األكثر فعالية يف حتقيق مستوى عام مرتفع من محاية البيئة ككل؛‘‘ أفضل’’  ‘١’
، فيما يتعلق بطرف معني ومرفق معني على أراضي ذلك الطرف، تعين ‘‘املتاحة’’  ‘٢’

التقنيات اليت ُتستحدث على نطاق ميّكن من التنفيذ يف قطاع صناعي ذي صلة 
مع أخذ التكاليف والفوائد يف االعتبار، يف ظل ظروف صاحلة اقتصاديًا وتقنياً، 

سواء اسُتخدمت التقنيات أو أُنتجت، أو مل ُتستخدم أو تُنتج، على أراضي 
، كما حيدده ذلك عليها الطرف املعين، بشرط أن يكون حصول مشّغل املرفق

  الطرف، [[ميسوراً بدرجة معقولة] [متاحاً بصورة كاملة]]؛
املمارسات التنفيذية و ل من التكنولوجيات املستخدمة إىل ك )٣(تشري‘‘ التقنيات’’  ‘٣’

ا املنشآت وتُبىن وتصان وجيري تشغيلها ورفعها من اخلدمة.   والطرق اليت تصمم 
تعين تطبيق أنسب مزيج من تدابري واسرتاتيجيات التحكم  ‘‘أفضل املمارسات البيئية’’[(ب) ثالثاً 

  البيئي؛]
يعين ختزين الزئبق ومرَكبات الزئبق بطريقة  ‘‘ق ومرَكبات الزئبقالتخزين السليم بيئيًا للزئب’’  [(ج)

تتفق مع التوجيهات بشأن التخزين السليم بيئياً، املعتمدة أو احملّدثة أو املنّقحة من جانب مؤمتر 
  ]؛١٢األطراف مبوجب املادة 

ادة أو خالئط م (Hg(0), CAS No. 7439-97-6)يعين عنصر الزئبق األويل  ‘‘الزئبق’’  (د)
يف  ٩٥الزئبق مع مواد أخرى، مبا يف ذلك سبائك الزئبق اليت حتتوي على تركيز للزئبق ال يقل عن 

  املائة وزناً؛

                                                      
، إذا أريد للتعريف أن يكون جامعاً  ‘‘تعين’’إىل  ‘‘تشري’’مالحظة: يود الفريق القانوين أن يوصي بتغيري كلمة   )٣(

إىل  ‘‘يشري’’يوصي بتغيري كلمة  . وإذا كان املراد أال يكون جامعاً ‘‘أو’’إىل  ‘‘و’’ويوصي، إن كان كذلك، بتغيري احلرف 
 .‘‘يشمل’’
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تعين أي مادة تتألف من جزيئات متطابقة مكونة من ذرات  ‘‘مرَكبات الزئبقالزئبق و ’’  (ه)
  املواد املدرجة يف املرفق باء؛زئبق وعنصر كيميائي آخر واحد أو أكثر 

نَتج املضاف إليه الزئبق’’  و)(
ُ
نَتج الذي حيتوي على الزئبق أو  ‘‘امل

ُ
نَتج أو مكّون امل

ُ
يعين امل

مرّكب زئبق أضيف عمدًا [لتوفري خاصية معّينة أو مظهر معّني أو نوعية معيَّنة ألداء وظيفة معيَّنة 
  أو ألي سبب آخر]؛

ذه يعين دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االق ‘‘الطرف’’  (ز) تصادي توافق على االلتزام 
  االتفاقية وتكون االتفاقية سارية املفعول بالنسبة هلا؛

ا إجيابًا أو سلباً  ‘‘األطراف احلاضرة واملصّوتة’’  (ح) تعين األطراف احلاضرة واليت تديل بأصوا
  يف اجتماع األطراف؛

لرئيسية املقصودة فيه هي يعين التعدين الذي تكون املادة ا ‘‘التعدين األّويل للزئبق’’  (ط)
  ؛ركاز حيتوي على الزئبقالزئبق أو 

ا دول ذات سيادة يف  ‘‘املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي’’  (ي) تعين منظمة أنشأ
منطقة معّينة تنقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه 

صول، وفقًا لنظامها الداخلي، التوقيع على هذه االتفاقية أو االتفاقية، وختّول إليها، حسب األ
  التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها؛

  ١الفقرة الفرعية (ك)، البديل 
، ميكن عندئذ حذف ٧للمادة  ٢واخليار  ٦للمادة  ٢: إذا اعتمدت اللجنة اخليار األمانة تعليق

  .١فرعية (ك)، البديل من الفقرة ال ‘٢’و ‘١’البندين 
يعين أي استخدام للزئبق أو  ‘‘االستخدام املسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية’’  (ك)

  ملرَكبات الزئبق:
  لزئبق ليس مدرجاً يف املرفق جيم؛يف ُمنتج حيتوي على ا  ‘١[’
  ]لعملية تصنيع ليست ُمدرجة يف املرفق دال؛  ‘٢’
دال، املسّجل ألجلها الطرف الستخدام  املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق  ‘٣’

  ؛ أو٨مسموح به، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
  للبحوث على نطاق خمتربي أو كمعيار مرجعي.  ‘٤’

  ٢الفقرة الفرعية (ك)، البديل 
يعين أي استخدام للزئبق أو  ‘‘االستخدام املسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية’’  (ك)

ومن شأنه أن يأخذ يف االعتبار االحتياجات احملددة للطرف  عموماً  ون مقبوالً مرَكبات الزئبق يك
  وتوافر منتجات وعمليات بديلة.
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  والتجارة فيه عرض الزئبق  - جيم 
  والتجارة فيه مصادر عرض الزئبق  -  ٣

الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة اجتماع بشأن املادة  ٣املصدر: نص املادة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.28) أعدها فريق االتصال املعين بعرض الزئبق والتجارة فيه. وقد عمل فريق االتصال (

    جديدة. ٤منقحة ومادة  ٣من مشروع صك الزئبق يف مادة  ٥و ٤و ٣دف ضم املواد 
  :٤غراض هذه املادة واملادة أل  -  ١[

أخرى، مبا يف ذلك سبائك الزئبق  خالئط الزئبق مع مواد‘‘ الزئبق’’تشمل اإلشارات إىل   (أ)
ا؛ ٩٥اليت ال يقل تركيز الزئبق فيها عن    و يف املائة من وز

أكسيد الزئبقيك، (ثانياً) كلوريد الزئبق أو الكالوميل، و(أوًال)  وتعين ‘‘ مركبات الزئبق’’  (ب)
ستثىن من هذا التعريف كربيتات الزئبقيك، ونرتات الزئبقيك، وفلز الزجنفر، وسلفيد الزئبق. وتُ (ثانياً)  و

  الكميات النزرة من الزئبق أو مركبات الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات املعدنية.]
  ال يسمح أي طرف بإجراء التعدين األويل للزئبق.]  -  ٢[
ال يسمح ألي طرف جتري أعمال التعدين األويل للزئبق على أراضيه بتصدير الزئبق أو   ١ -بديالً  ٢[

ئبق الناجتة عن التعدين األويل للزئبق أو بيعها أو توزيعها يف األسواق [إال من أجل االستخدامات مركبات الز 
ا]. [وجيب على] [وجيوز لـ] كل طرف جتري عمليات التعدين األويل للزئبق على أراضيه أن  املسموح 

ها يف األسواق، أو يكفل عدم بيع مجيع كميات الزئبق النامجة عن التعدين األويل للزئبق، أو توزيع
ا مبوجب هذه االتفاقية.]   استخدامها، إال لالستخدامات املسموح 

يتم التخلص تدرجييًا من عمليات التعدين األويل للزئبق القائمة بعد دخول االتفاقية حيز   ٢ - بديالً  ٢[
  النفاذ، رهناً بطلب استخدام استثنائي للزئبق.]

عدين األويل للزئبق على أراضيه قبل تاريخ دخول هذه جيب على كل طرف جتري عمليات الت  -  ٣[
االتفاقية حيز النفاذ أن يكفل التخلص من مجيع كميات الزئبق ومركبات الزئبق املنتجة من مصدر اإلمداد 

ا وفقاً للمادة    .]١٣هذا باعتبارها نفايات، وأن تتم إدار
ويل للزئبق وفقًا ألحكام هذه االتفاقية فقط. ُيسمح بتصدير الزئبق املنتج من التعدين األ  -بديالً  ٢/٣[

  وجيب على كل طرف أن يعتمد تدابري لتنظيم التعدين األويل للزئبق سعياً ملنع إنتاج عنصر الزئبق.]
جيب على كل طرف أن يقوم بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له بالتخلص من مجيع    -  ٤[

  من:كميات الزئبق ومركبات الزئبق املنتجة 
  مرافق إنتاج احلموض والقلويات اليت توقف العمل فيها؛  (أ)

  مرافق إنتاج مونومر كلوريد الفاينل أو مونومر كلوريد الفاينل/الكلوريد املتعدد الفاينل؛  (ب)
  تنظيف الغاز الطبيعي؛  (ج)
  تعدين الفلزات غري احلديدية وعمليات الصهر؛]  [(د)

ا].] ١٣قاً للمادة وإدارة الزئبق ومركبات الزئبق تلك وف   [باستثناء االستخدامات املسموح 
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  جيب على كل طرف أن:  -  ٥[
[السعي إىل] حتديد [املصادر الرئيسية] [األخرى] لإلمداد بالزئبق [املوارد غري تلك   (أ)

  ضيه؛طناً مرتياً سنوياً] املوجودة على أرا[×] واليت تتولد عنها خمزونات تزيد عن  ٤و ٣احملددة يف الفقرتني 
التحقق من أن مجيع كميات الزئبق ومركبات الزئبق اآلتية من مصادر اإلمداد احملددة   (ب)

  تلك:
ا وفقاً للمادة   ‘١’   ؛١٣قد مت التخلص منها باعتبارها نفايات ومتت إدار
  قد استخدمت لغرض مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية؛ أو  ‘٢’
  فقط؛ ٧قد صدرت وفقاً للفقرة   ‘٣’

إذا كان سيتم استخدامها أو  ١٢قد ُخزنت بطريقة سليمة بيئيًا وفقًا للمادة   ‘٤[’
  تصديرها ألغراض استخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية.]]

  على كل طرف أن:  - بديالً  ٥[
طنًا مرتياً [×] حيدد املصادر الرئيسية لإلمداد بالزئبق واليت تتولد عنها خمزونات تزيد عن   (أ)

  و ] املوجودة على أراضيه؛سنوياً 
ا وفقًا للمادة [  (ب) ا قد ُخزنت ١٣قد مت التخلص منها باعتبارها نفايات ومتت إدار ] أو أ

] قبل استخدامها أو تصديرها إذا كان سيتم استخدامها أو تصديرها ١٢بطريقة سليمة بيئيًا وفقًا للمادة [
  قية.]ألغراض استخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفا

جيب على كل طرف أن يكفل أن يكون الزئبق أو مركبات الزئبق اآلتية من مصادر اإلمداد احملددة   -  ٦[
واملزمع استخدامها لغرض استخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية أو  ٥و ٤وفقًا للفقرتني 

  ها أو تصديرها.]قبل استخدام ١٢خمزنة وفقاً للمادة  ٧لتصديرها إىل طرف آخر وفقاً للفقرة 
جيوز ألي طرف أن يسمح بتصدير الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ال تعترب نفايات وفقًا ملعىن املادة   -  ٧[

  إىل طرف آخر بعد أن: ١٣
  يقدم إخطاراً بالتصدير إىل الطرف املستورد؛  (أ)

ن الزئبق أو ويتلقى قبوًال خطياً من الطرف املستورد يتضمن شهادة من الطرف املستورد بأ  (ب)
  مركبات الزئبق سُتستخدم الستخدام مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية.]

  ال يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إال يف احلاالت التالية:  - بديالً  ٧[
  ]؛١٣لغرض التخلص منه بطريقة سليمة بيئياً وفقاً ملا حتدده املادة [  (أ)

ُمسح به للطرف املستورد مبوجب هذه  التصدير إىل طرف آخر باستخدامه استخداماً   (ب)
  االتفاقية؛ أو

التصدير إىل جهة غري طرف الستخدامه ألي استخدام مسموح به ألي طرف مبوجب   (ج)
  هذه االتفاقية.]
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جيب على كل طرف أال يسمح بتصدير الزئبق أو مركبات الزئبق اليت ال تعترب نفايات وفقًا ملعىن   -  ٨[
  ة.]من هذه االتفاقي ١٣املادة 

، جيوز لطرف أن يسمح بتصدير الزئبق ومركبات الزئبق هذه إىل دولة غري ٨بغض النظر عن الفقرة   -  ٩[
  طرف يف هذه االتفاقية إذا:

  ر قبوالً خطياً من الدولة املستوردة يتضمن شهادة تثبت أن:ملـُصدتلقى الطرف ا  (أ)
وح به لطرف الزئبق ومركبات الزئبق هذه سُتستخدم فقط استخدامًا مسم  ‘١’

  مبوجب هذه االتفاقية؛
وأن لدى الدولة تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة واالمتثال ألحكام   ‘٢’

  ؛١٣و ١٢املادتني 
يكون مؤمتر األطراف قد حدد بعد صدور توصية من هيئة اخلرباء املنشأة مبوجب املادة   (ب)

و الدولة املستوردة قبل إجراء أول عملية تصدير، أن ثانياً، وباالستناد إىل اإلخطار املقدم من الطرف أ ٢٥
  هذه الدولة:

  لديها تدابري حلماية صحة اإلنسان والبيئة؛  ‘١’
  ؛١٣و ١٢قادرة على االمتثال ألحكام املادتني   ‘٢’

ذا التحديد، مبا يف ذلك معلومات عن  وجيب أن يتضمن اإلخطار املعلومات الالزمة للتمكني من القيام 
الوطنية يبتغى منها تبيان استيفاء املعايري الواردة يف هذه الفقرة الفرعية. وجيدد هذا اإلخطار مرة كل القوانني 

  مخس سنوات.]
جيب على كل طرف أن ال يسمح باسترياد الزئبق ومركبات الزئبق اليت ال تعترب نفايات وفقًا ملعىن   - ١٠[

  من دولة غري طرف يف هذه االتفاقية.] ١٣املادة 
، جيوز لطرف أن يسمح باسترياد الزئبق ومركبات الزئبق هذه من دولة ١٠بغض النظر عن الفقرة   - ١١[

  غري طرف يف هذه االتفاقية إذا:
  تلقت الدولة املصدرة قبوًال خطياً من الطرف املستورد يتضمن شهادة تثبت أن:  (أ)

أو  ٢يف الفقرة كان الزئبق أو مركبات الزئبق غري آتية من أحد املصادر املدرجة   ‘١’
  من هذه املادة؛ ٤الفقرة 

وإذا كان لدى الدولة تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة، وكانت قادرة   ‘٢’
  ؛١٢على االمتثال ألحكام املادة 

يكون مؤمتر األطراف قد حدد بعد صدور توصية من هيئة اخلرباء املنشأة مبوجب املادة   (ب)
خطار املقدم من الطرف أو الدولة املستوردة قبل إجراء أول عملية تصدير، أن ثانياً، وباالستناد إىل اإل ٢٥

  هذه الدولة:
أو  ٢كان الزئبق أو مركبات الزئبق غري آتية من أحد املصادر املدرجة يف الفقرة   ‘١’

  من هذه املادة؛ ٤الفقرة 
ادرة وإذا كان لدى الدولة تدابري تكفل محاية صحة اإلنسان والبيئة، وكانت ق  ‘٢’

  .١٢على االمتثال ألحكام املادة 
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ذا التحديد، مبا يف ذلك معلومات عن  وجيب أن يتضمن اإلخطار املعلومات الالزمة للتمكني من القيام 
القوانني الوطنية يبتغى منها تبيان استيفاء املعايري الواردة يف هذه الفقرة الفرعية. وجيدد هذا اإلخطار مرة كل 

  مخس سنوات.]
ب على أي طرف يسمح بعمليات استرياد أو تصدير للزئبق أو مركبات الزئبق وفقًا ألحكام جي  - ١٢[

هذه املادة أن يقدم تقريرًا سنويًا عن أنشطة االسترياد والتصدير إىل األمانة. وجيب أن حيتوي هذا التقرير 
فيت، ال سيما ما يتعلق منها على الوثائق املالئمة اليت تبني أن االشرتاطات الواردة يف هذه املادة قد استو 

  باالستخدام املسموح به الذي مت استرياد أو تصدير الزئبق أو مركبات الزئبق من أجله.]
  ])٤(المخزونات  ٤[

 الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة اجتماع بشأن املادة ٤املصدر: نص املادة 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.28(  املعين بعرض الزئبق والتجارة فيه. وقد عمل فريق أعدها فريق االتصال

دف ضم املواد    جديدة. ٤منقحة ومادة  ٣من مشروع صك الزئبق يف مادة  ٥و ٤و ٣االتصال 
على كل طرف لديه خمزونات فردية من الزئبق أو مركبات الزئبق أو الزئبق املثبت مت حتديدها وفقاً   -  ١[

ا عن ٤) و(٣( ٣للمادة  طن مرتي، وتوجد يف موقع واحد أو أكثر على أراضيه، بتاريخ  ٥٠) ويزيد وز
  دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، أن يضع قائمة جرد وطنية ألغراض تسجيل هذه املخزونات ورصدها.

  جيب أن حتتوي قائمة اجلرد األويل، كحد أدىن، على معلومات عما يلي:  - ٢
  ان املرتية)؛موقع املخزونات وكميتها الكلية (باألطن  (أ)

توصيف املخزونات الفردية، إن كانت زئبقًا معدنيًا أو مركبات زئبق أو زئبقًا مثبتاً،   (ب)
ا، ورقمها يف سجل  وتصنيفها كسلعة أو نفايات، وامسها التجاري، واالسم الذي يستخدم عند التجارة 

  دائرة املستخلصات الكيميائية عند االقتضاء؛
  لنسبة املئوية من الوزن فيما يتعلق مبركبات الزئبق أو الزئبق املثبت.احملتوى من الزئبق با  (ج)

وحتتوي قوائم اجلرد  سنة. )٥([×]جيب على األطراف أن تقوم بتحديث قوائم اجلرد لديها مرة كل   - ٣
  احملدثة على املعلومات اإلضافية التالية:

املثبت املباعة أو املنقولة الستخدام كمية (باألطنان املرتية) الزئبق ومركبات الزئبق والزئبق   (أ)
مسموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية أو ملعاجلة النفايات، إما على أراضي الطرف املعين أو لدى طرف 

  آخر أو غري طرف وفقاً ألحكام هذه االتفاقية؛
هوية األطراف أو غري األطراف اليت مت تصدير هذا الزئبق ومركبات الزئبق إليها، أو   (ب)

  ستريادها منها؛ا

                                                      
مل خيضع هذا النص للتفاوض من قبل فريق االتصال املعين بعرض الزئبق واالجتار فيه أثناء الدورة الرابعة للجنة.   )٤(

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.7وقد أخذ النص من رقة االحتاد األورويب يف الوثيقة 

 حيدد التواتر بطريقة تتوافق مع تواتر مؤمترات األطراف.  )٥(
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كمية (باألطنان املرتية) الزئبق ومركبات الزئبق والزئبق املثبت املنقولة للتخلص منها    (ج)
كنفايات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية، إما على أراضي الطرف أو لدى طرف آخر [أو غري طرف]، مبا يف 

كبات الزئبق أو الزئبق املثبت اليت تعترب ذلك، عند االقتضاء، معلومات تتعلق بالنقل عرب احلدود للزئبق أو مر 
  ) (ب) من اتفاقية بازل.٣( ١٣نفايات تنقل وفقاً للمادة 

ا للجمهور العريض وتُقدم إىل األمانة لتوزيعها على مجيع األطراف.]  - ٤   تتاح قائمة اجلرد وحتديثا
  ]األطراف في الزئبق [أو مرَكبات الزئبقغير التجارة الدولية مع   - ٥[

دف ضم املواد  املعين وقد عمل فريق االتصالوظة: ملح من مشروع  ٥و ٤و ٣بعرض الزئبق والتجارة فيه 
ولذا فإن الصيغة املنقحة احلالية ملشروع النص ال حيتوي  جديدة. ٤منقحة ومادة  ٣صك الزئبق يف مادة 

 .٥على مادة 

  المنتجات والعمليات  -هاء 
  المنتجات المضاف إليها الزئبق  -  ٦

بدون تغيري من ورقة االجتماع بشأن املادة  أدناه ُمستنَسخ ٦صدر: نّص املادة امل
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.31( ،.اليت أعدها فريق االتصال بشأن املنتجات والعمليات  

[يتم التفاوض بشأن الديباجة اليت تعكس فكرة تيسُّر الوصول على نطاق عاملي والقدرة على حتّمل 
  وى التقنية وتراعي االحتياجات اخلاصة بكل بلد]التكاليف واجلد

  )٦(رتقييد اإلنتاج واالستيراد والتصدي
جيب على طل طرف أن حيظر أو أن يتخذ تدابري قانونية و/أو إدارية لكي [مينع] [ال يسمح]   - ١
فور انقضاء ] صناعة أو استرياد أو تصدير املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف املرفق جيم يقضي على[

نَتج 
ُ
اء التدرجيي احملدد لذلك امل ما عدا أن يكون ذلك الطرف يتمّتع ، ذلك الطرفبالنسبة لموعد اإل

  )٧(.٨بإعفاء ُمَسجَّل وفقاً للمادة 
األطراف [تشجَّع األطراف على] أن حتدِّد املنتجات املضاف إليها الزئبق قيد  ]على[جيب  - ثانياً  - ١

هذه املعلومات إىل األمانة. وحتتفظ األمانة بقائمة جرد هلذه املنتجات وجتعل قائمة االستعمال وأن تقدِّم 
وجيب على األمانة أن ، اجلرد متاحة لعامة الناس. وجيوز أيضًا لألطراف تقدمي معلومات أخرى ذات صلة

  جتعلها متاحة لعامة الناس.
  )٨(ةالمنتجات المجمَّع

 املنتجات اجملّمعة املنتجات املضاف إليها الزئبق اليت ال ُيسَمح [ينبغي أن] [ال جيب أن] ُتدرَج يف   - ٢
  مبقتضى هذه املادة صنعها أو استريادها أو تصديرها.

                                                      
 اتفق فريق االتصال على إعادة النظر يف مسألة االجتار مع غري األطراف يف موعد الحق.  )٦(

 طلب بلد واحد إعادة النظر يف الفقرة فور االنتهاء من معاجلة املسائل حول املوافقة املسبقة عن علم.  )٧(

 سيعيد فريق االتصال النظر يف مسألة االستبدال.  )٨(
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  المنتجات الجديدة
كل طرف عليه أن [حياول منع] صناعة املنتجات املضاف إليها الزئبق وغري املشمولة بأي   - ٣

قبل تاريخ دخول هذه االتفاقية حّيز النفاذ بالنسبة له.  استعمال معروف للمنتجات املضاف إليها الزئبق
نَتج وفوائده [ومع مراعاة 

ُ
نَتج إّال بعد أن ُجيري الطرف تقييمًا حمليًا ملخاطر امل

ُ
[وال ُيسَمح [بتسويق] هذا امل

نَتج
ُ
يف توجيه  توافر أي بديل خاٍل من الزئبق].] [وُتَشجَّع األطراف على إجراء تقييم ملخاطر وفوائد هذا امل

  جها إزاء التسويق احملتَمل للمنَتج.]
نَتج، حسب االقتضاء، على الطرف أن يقدِّم إىل األمانة  - ٤

ُ
مبا فيها أية ، معلومات عن أٍي من هذا امل

نَتج. وعلى األمانة أن جتعل هذه املعلومات متاحة لعامة الناس.
ُ
  معلومات عن اآلثار البيئية والصحية هلذا امل

  )٩(منتجات في المرفق جيإدراج الم
جيوز ألي طرف أن يقدِّم اقرتاحًا إىل األمانة من أجل إدراج منتجات مضاف إليها الزئبق يف املرفق   - ٥

حبيث يشتمل االقرتاح على معلومات تتصل مبدى التوافر واجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل اخلالية ، جيم
  .ثانياً  ١لومات عمًال بالفقرة مع مراعاة قائمة اجلرد واملع، من الزئبق

] [بقرار من مؤمتر األطراف] أن تفحص ثانياً  ٢٥على اهليئة [هيئة اخلرباء] املنشأة [مبوجب املادة   - ٦
واملعلومات  ثانياً  ١مع مراعاة قائمة اجلرد عمًال بالفقرة ، ٤املقرتحات املقّدمة من األطراف وفقًا للفقرة 

  وأن تقدِّم توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن اإلدراج يف املرفق جيم.، ٣فقرة املقّدمة من األطراف مبوجب ال
على مؤمتر األطراف [أن يستعرض وقد يُنقِّح] [[يف موعد ال يتجاوز] كل [مخس] سنوات بعد   - ٧

 مع مراعاة التوصيات الواردة من اهليئة [هيئة، حسب االقتضاء، ] املرفق جيم، دخول االتفاقية حّيز النفاذ
  )١٠(.٥اخلرباء] عمًال بالفقرة 

  .٢٨ختضع القواعد اليت حتكم تعديل هذا املرفق لإلجراءات احملددة يف املادة   - ٨
  نفسها) ٢٢اإلبالغ (قد يُنقل محتوى هذه الفقرة إلى المادة [
ا بيانات عن إنتاج وجتارة املنتجات املضاف إليه ٢٢ُيضّمن كل طرف تقاريره املقدمة مبوجب املادة   - ٩

  .١١الزئبق والتدابري املتخذة وفقاً للفقرة 
  الجهود اإلضافية التي تبذلها األطراف

ال حتتوي هذه املادة على ما مينع أي طرف من فرض اشرتاطات إضافية سعيًا منه حلماية صحة   -  ١٠
الدولية  البشر والبيئة من التعرض للزئبق، شرط أن تتمشى مع أحكام هذه االتفاقية وتتوافق و[االلتزامات

ا].   ذات الصلة] [توصيات منظمة الصحة العاملية وتوجيها

                                                      
ذه ”أحاط فريق االتصال علمًا برغبة بلٍد ما يف إدراج النص التايل:   )٩( ينبغي أن يراعى يف تنفيذ التدابري املتعلقة 

كافية ومناسبة   بتعبئة موارد مالية وأن يكون امتثال األطراف رهناً ، الجتماعية واالقتصادية لألطرافاملعلومات األحوال ا
ا ورهنًا بنقل التكنولوجيا وتقدمي التعاون على النحو املطلوب من أجل بناء القدرات لدى األطراف وفقاً ، وميكن التنبؤ 

ا ا وأولويا ا اخلاصة الحتياجا  “.لتقييما

 .٢٨املادة  بالنسبة إىل ٧حّدد فريق االتصال احلاجة إىل إمكان مراجعة الصياغة اللغوية يف الفقرة   )١٠(
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  االستثناءات
  ال ختضع فئات املنتجات التالية ألحكام هذه املادة:  -  ١١

  املنتجات املخصصة لالستخدامات العسكرية الضرورية؛  (أ)
  املنتجات املستخدمة يف البحوث العلمية؛  (ب)
  تبديل ألجهزة أساسية؛ املنتجة املخصصة لالستخدام كقطع  (ج)
  املنتجات املخصصة لالستخدامات يف حقل الثقافة/الرتاث.  (د)
  )١٢)(١١(نمالغم األسنا

على كل طرف أن يتخذ تدابري للحد من استخدام مالغم األسنان، آخذاً يف االعتبار ظروفه احمللية   -  ١٢
  والتوجيهات الدولية ذات الصلة.

  )١٣(أو مركبات الزئبق ا الزئبقالتصنيع التي يستخدم فيهعمليات   -  ٧
املادة الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة اجتماع بشأن  ٧املصدر: نص املادة 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.31( باملنتجات والعمليات أعدها فريق االتصال املعين.  
  تقييد االستخدام

عمليات مرافق تستخدم] [يف] يف  [لزئبقعلى كل طرف أال يسمح باستخدام الزئبق أو مرَكبات ا  - ١
[ املوجودة وقت بدء نفاذ هذه االتفاقية للطرف] [بعد تاريخ احلظر احملدد يف التصنيع املدرجة يف املرفق دال 

له  استخدام مسموح به] [يكون الطرف مسجالً [و  إلعفاء إّال وفقًا ذلك املرفق للعمليات الفردية] [، 
    ]].٨ادة حسبما هو منصوص عليه يف امل

  التدابير المتعلقة بالمرافق
على كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخدم الزئبق أو مرَكبات الزئبق يف عمليات التصنيع   - ٢

  املدرجة يف املرفق دال أن يقوم مبا يلي:
ها إجراءات للحّد من انبعاثات الزئبق وإطالقاته من تلك املنشآت، والقضاء علي ]اختاذ[تشجيع] [  (أ)

  و حيثما أمكن؛
  .*٢٢إدراج املعلومات عن التدابري املتخذة يف إطار هذه الفقرة ضمن التقارير املقدمة عمالً باملادة   (ب)

  نفسها. ٢٢[* مالحظة] ميكن نقل حمتوى هذه الفقرة إىل املادة 

                                                      
تقدمت بعض البلدان مبقرتحات ملعاجلة مالغم األسنان يف املرفق جيم وأوضحت بعض البلدان أن لديها نصوص   )١١(

 معدة جاهزة.
ا ستعد صيغة منطوق لتضمني مواد حفظ اللقاحات يف نص االتفاقية بطريقة مماثلة ملا   )١٢( أوضحت بعض البلدان أ

 اقرتح يف حالة مالغم األسنان.
 .يتعني إجراء ما يلزم ليكون النص متسقاً  ٦إذا تعارضت اللغة مع نص املادة   )١٣(
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مجيع املرافق املوجودة على أراضيه يف غضون فرتة ال تتعدى سنة  ][حتديد][تسجيل[  [(ج)
تقدمي هذا السجل إىل األمانة [بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف، و ][ثالث][سنوات]احدةو [

] عدد وأنواع املرافق اليت ــــ[إعالم األمانة بـ ]لتوزيعه على مجيع األطراف. وجيب أن حيتوي هذا السجل على]
املرفق دال، مبا يف ذلك تقدير للكمية  تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف

  السنوية املستخدمة من الزئبق؛]
  مر كلوريد الفاينلو مون

غري املتبلمر ذي األساس مونومر كلوريد الفاينل جيب أن يعَترب الُصنع اخلاص بإنتاج مركَّب   - ٣[
ف أنه تتوافر بدائل هلذا االستيليين مبثابة استعمال مقبول حلني مرور مخس سنوات بعد أن يقّرر مؤمتر األطرا

ينل ذي األساس اكلوريد الفمونومر  اليت لديها مرافق إنتاج مرّكب ، خالية من الزئبق. وُتَشجَّع األطراف
على تعزيز التدابري الرامية إىل احلّد من استعمال وإطالق ، األسيتليين قبل دخول هذه االتفاقية حيِّز النفاذ

مع مراعاة ، وجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئيةوحتديدًا باعتماد مبادئ ت، الزئبق
  ].الظروف الوطنية االقتصادية والتقنية لألطراف

  مرافق جديدة
ال ينبغي لكل طرف أن يسمح باستخدام الزئبق أو مرّكبات الزئبق يف مرافق جديدة باستخدام   - ٤[

  جيوز أن تكون هذه املرافق موضع إعفاءات.] درجة يف املرفق دال. والع املُـ يصنتعمليات ال
ال ينبغي لكل طرف أن يسمح ألي مرفق جديد يستخدم العمليات املدرجة يف املرفق دال دون   بديلة - ٤[

عن قصد الزئبق أو مرّكبات الزئبق إالّ  اأي مرفق جديد يستخدم أي عملية تصنيع أخرى يضاف فيه، إعفاء
على حنو يرضي مؤمتر األطراف أن عملية التصنيع توفِّر فائدة اجتماعية حيثما يستطيع الطرف أن يُظِهر 

هامة وأنه ال تتوفر بدائل خالية من الزئبق وجمدية اقتصاديًا لتقدمي هذه الفائدة مع مراعاة الظروف الوطنية 
  واالقتصادية لذلك الطرف.]

  تبادل المعلومات
] والبدائل اخلالية من الزئبق ،نقل التكنولوجياُتَشجَّع األطراف على تبادل املعلومات بشأن [  - ٥

إلزالة استخدام وانبعاثات ، وحيثما أمكن، والتدابري والتقنيات املمكنة خلفض، واجملدية اقتصاديًا وتقنياً 
  وتسريبات الزئبق ومركبات الزئبق من عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق دال.

  استعراض المرفق دال
[يف موعد ال يتعدى] كل  )١٤(ءحسب االقتضاراف استعراض املرفق دال وتنقيحه يقرر مؤمتر األط  -  ٦[

[مخس] سنوات اعتبارًا من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ، ويستند يف ذلك إىل التوصيات اليت يتلقاها 
 القتصاديةنية وا]، آخذًا يف االعتبار التطورات التقثانياً  ٢٥من اهليئة [هيئة اخلرباء] املنشأة مبوجب املادة [

  ]ة وأي معلومات متوافرة ذات صلة.األخري 

                                                      
 تستعرض فيما بعد.  )١٤(
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  توضيح التعريف
العمليات اليت ‘‘ عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق’’ال تشمل عبارة   -  ٧[

يتم  [والعمليات اليتتستخدم املنتجات املضاف إليها الزئبق وعمليات تصنيع املركبات املضاف إليها الزئبق.
 )١٥(]].فيها جتهيز النفايات احملتوية على الزئبق

  إعفاءات االستخدام المسموح به [واالستخدام المقبول]  -  ٨
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد أدناه مستنسخ من  الوثيقة   ٨املصدر: نص املادة 

  ١، الخيار ٨المادة 
من املادة  ١من الفقرة  ٢و ١واخليارين  ٦املادة من  ٢و ١: يتوافق هذا اخليار مع اخليارين من األمانة تعليق
. ويالحظ أن هذه اخليارات مل ترد يف الصيغ UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3على النحو الوارد يف الوثيقة  ٧

  .املنقحة هلذه املواد
  (اإلعفاءات املتاحة لطرف عند الطلب) ١، البديل ١الفقرة 

االقتصادي أن تسجل نفسها للحصول على واحد أو جيوز ألي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل   - ١
أكثر من إعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق دال وذلك بإخطار األمانة 

  خطياً:
  يف موعد ال يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه االتفاقية بالنسبة هلا؛ أو  (أ)

ديل للمرفق جيم أو أي عملية تصنيع يف حالة أي منتج مضاف إليه الزئبق يضيفه تع  (ب)
ُيستخدم فيها الزئبق يضيفها تعديل للمرفق دال، يف موعد ال يتجاوز التاريخ الذي يبدأ فيه سريان 

  التعديل املنطبق بالنسبة للطرف.
  [ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعاً ببيان يعّلل حاجة الطرف إىل اإلعفاء.]

  ءات املتاحة لطرف عند الطلب، رهناً مبوافقة مؤمتر األطراف)(اإلعفا ٢، البديل ١الفقرة 
جيوز ألي دولة، عندما تصبح طرفاً، وبواسطة إخطار تقدمه خطيًا إىل األمانة، أن تطلب احلصول   - ١

على واحد أو أكثر من أنواع إعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق دال. وعلى  
إعفاًء الستخدام مسموح به أن يقدم تقريراً إىل األمانة يربر فيه حاجته إليه. وتقوم األمانة  كل طرف يطلب

بتعميم التقرير على مجيع األطراف. واستنادًا إىل هذا التقرير وإىل مجيع املعلومات املتاحة يتخذ مؤمتر 
  األطراف قراراً بشأن ما إذا كان مينح أو ال مينح اإلعفاء املطلوب.

عرَّف يف سجل لالستخدام املسموح به [األطراف احلاصلة على إعفاءات االستخدام املسموح به ت  - ٢
املدرجة يف املرفق جيم أو املرفق دال] [األطراف اليت ُمنحت إعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة يف 

  ه.املرفق جيم أو املرفق دال]. وحتتفظ األمانة بالسجل ويُتاح للجمهور االطالع علي

                                                      
 ميكن نقلها إىل ديباجة املرفق دال أو إىل املادة املتعلقة بالتعاريف.  )١٥(



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

53 

  يشتمل السجل على ما يلي:  - ٣
  قائمة بإعفاءات االستخدام املسموح به املبينة يف املرفق جيم واملرفق دال؛  (أ)

قائمة باألطراف [املسجلة ألجل] [املمنوحة] إعفاءات االستخدام املسموح به املدرجة   (ب)
  يف املرفق جيم أو املرفق دال؛

  االستخدام املسموح به املسجلة جلميع األطراف.قائمة بتواريخ انتهاء مجيع إعفاءات   (ج)
  ١، البديل ٤الفقرة 

ما مل يبنيَّ تاريخ أبكر يف السجل من ِقَبل طرف وقت تسجيل نفسه للحصول على إعفاء أو   - ٤
] سنوات من ١٠، ينتهي أجل مجيع إعفاءات االستخدام املسموح به بعد [٧وقت منح متديد عمًال بالفقرة 

  تفاقية [فيما يتعلق باستخدام معني] [بالنسبة للطرف].بدء نفاذ هذه اال
  ٢، البديل ٤الفقرة 

ما مل تقرر األطراف فرتة زمنية أقصر، ينتهي أَجْل مجيع إعفاءات االستخدام املسموح به بعد   - ٤
  انقضاء مخس سنوات.

ستخدام يتخذ مؤمتر األطراف قرارًا يف اجتماعه األول بشأن عملية الستعراض إعفاءات اال  - ٥
، [عالوة [ُتستكمل يف وقت الحق أثناء املفاوضات]املسموح به. [وجيب أن تشمل معايري االستعراض 

اء هذا االستخدام يف أقرب وقت ممكن ولتوفري ختزين سليم  على النظر يف األنشطة املخططة أو اجلارية إل
  بيئياً للزئبق والتخلص من نفايات الزئبق.]]

ء استخدام مسموح به، على الطرف [الذي يرغب يف متديد] [الذي يطلب قبل استعراض إعفا  - ٦
متديد] اإلعفاء أن يقدم تقريراً إىل األمانة يربر استمرار حاجته إليه. وعلى األمانة أن تعمم التقرير على مجيع 

مبا  األطراف. وجيب أن جيري استعراض أي إعفاء استخدام مسموح به على أساس مجيع املعلومات املتاحة،
يف ذلك توافر منتجات وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي على استهالك كمية أقل من الزئبق 

فى. وبناء على ذلك، جيوز ملؤمتر األطراف أن يقدم ما يراه مناسبًا من توصيات إىل مقارنًة باالستخدام املعُ 
  الطرف املعين.

رف املعين،] أن يقرر متديد إعفاء استخدام مسموح جيوز ملؤمتر األطراف [، بناء على طلب من الط  - ٧
] سنوات. وعلى مؤمتر األطراف أن يضع يف االعتبار على النحو ١٠به [لفرتة] [لفرتات] أقصاها [مخس] [

الواجب أثناء اختاذه قراره الظروف اخلاصة لألطراف من البلدان النامية [، ال سيما األطراف من أقل البلدان 
ا مبرحلة انتقال [، منواً،] واألطراف اء هذا  اليت متر اقتصادا ا واملخططة إل إضافة إىل األنشطة املضطلع 

االستخدام يف أقرب وقت ممكن عملياً، واألنشطة املخططة أو اجلارية لتوفري ختزين سليم بيئيًا للزئبق 
ذه الفقرة على فرتات تبلغ  وللتخلص من نفايات الزئبق.] [وعلى مؤمتر األطراف أن يتخذ قراراته عمًال 

] سنوات بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية فيما يتعلق باستخدام معني مسموح به، ما مل يقرر خالف ١٠[
  ذلك.]

جيوز ألي طرف يف أي وقت أن يسحب إعفاء استخدام مسموح به بناء على إخطار خطي   - ٨
  خ احملدد يف اإلخطار.يقدمه إىل األمانة. ويسري سحب إعفاء استخدام مسموح به يف التاري
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  ١، البديل ٩الفقرة 
سنوات من بدء نفاذ هذه االتفاقية،] مل يعد هناك أي أطراف × [مىت] [إذا، يف أي وقت بعد   -  ٩[

مسجلة ألجل نوع معني من إعفاء استخدام مسموح به، ال جيوز القيام بأي تسجيالت جديدة فيما يتعلق 
  بذلك اإلعفاء.]

  ٢، البديل ٩الفقرة 
ال جيوز تقدمي أي طلبات إعفاء أو تسجيالت جديدة من أجل استخدام معني مىت قرر مؤمتر   - ٩

األطراف انتفاء احلاجة إىل تسجيالت أو طلبات من هذا القبيل، أو مىت مل يعد هناك أي أطراف مسجلني 
  ألجل إعفاء استخدام مسموح به من أجل االستخدام املعني، أيهما حيدث أوًال.

 يف هذه االتفاقية يعين أي استخدام للزئبق أو مرَكبات الزئبق يكون مقبوالً ‘‘ ستخدام املقبولاال’’  - ١٠[
بوجه عام نتيجة لالحتياجات اخلاصة لواحد أو أكثر من األطراف وبسبب عدم توافر بدائل لذلك 

، أو أي عملية االستخدام تتسم بفعالية التكلفة. وخيضع أي ُمنتج مضاف إليه الزئبق مدرج يف املرفق جيم
ما استخدام مقبول، لألحكام املتعلقة  تصنيع ُيستخدم فيها الزئبق مدرجة يف املرفق دال، يعرّفان بأ

  باالستخدام املقبول املبينة يف املرفق املنطبق.]
  ٢، الخيار ٨المادة 
وثيقة على النحو الوارد يف ال ٦ملادة يف ا ٤: يتوافق هذا اخليار مع اخليار من األمانة تعليق

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3 ..ويالحظ أن هذا اخليار مل يرد يف الصيغة املنقحة هلذه املادة  
ا السماح ‘‘ إعفاءات االستخدام األساسي’’ألغراض هذه املادة،   - ١ تعين استثناءات حمددة يُقصد 

الناحية البيئية واالجتماعية بفرتة زمنية كافية ومعقولة العتماد بدائل الستخدام الزئبق تكون ممكنة عمليًا من 
  واالقتصادية.

  يُعترب اإلنتاج أو االستهالك الذي ينطوي على الزئبق استخداما أساسياً إذا:  - ٢
كان االستخدام ضروريًا للصحة أو السالمة أو بالغ األمهية ألداء اجملتمع لوظائفه (مبا   (أ)

  و يشمل اجلوانب الثقافية والفكرية)؛
أن يؤدي تقييد االستخدام إىل حدوث خلل يف األسواق لعدم وجود كان من املمكن   (ب)

  بدائل مقبولة من الناحية البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية.
من هذه املادة، على األطراف أن ُختطر األمانة  ٢وفقًا للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة   - ٣

اجتماع عادي ملؤمتر األطراف. وجيب أن تكون  أشهر على األقل من كل ×باالستخدامات األساسية قبل 
  اإلخطارات مشفوعة مبعلومات عن:

االستخدام األساسي (املادة، والكمية، والنوعية، ومدة االستخدام األساسي املتوقعة،   (أ)
  ومدة اإلنتاج أو االستهالك الضرورية هلذا االستخدام األساسي)؛

  يبات املتعلقة باالستخدام األساسي املقرتح؛وسائل ممكنة اقتصادياً للتحكم يف التسر   (ب)
مصادر مواد حمكومة تُنتج بالفعل من أجل االستخدام األساسي املقرتح (الكمية،   (ج)

  و والنوعية، والتوقيت)؛
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اخلطوات الالزمة لضمان توافر منتجات أو عمليات تصنيع بديلة يف أقرب وقت ممكن   (د)
  لالستخدام األساسي املقرتح.

نفيذ التدابري املتوخاة يف الفقرات السابقة مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية جيب ت  - ٤
لألطراف، ال سيما األطراف من أقل البلدان منواً، وجيب أن يكون االمتثال مرهونًا بتعبئة موارد مالية كافية 

ا ومناسبة وكذلك نقل التكنولوجيا وتقدمي التعاون على النحو  املطلوب لبناء قدرات األطراف وميكن التنبؤ 
ا. ا وأولويا ا اخلاصة الحتياجا   وفقاً لتقديرا

  الحالة الخاصة للبلدان النامية]  - ثانياً  ٨[
 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ثانياً  ٨املصدر: نص املادة 

 ٣اله لتدابري التحكم يف املواد [حيق ألي طرف من البلدان النامية أن يؤخر ملدة عشر سنوات امتث
  من هذه االتفاقية.] ١٤إىل 

  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق  - واو
  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق  -  ٩

جتماع االالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة  ٩املصدر: نص املادة 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.20(  نوينالقافريق ال اأعدهاليت.  
املرفق هاء على تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق هذه املادة و تنطبق التدابري الواردة يف   - ١
  )١٦(ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الركاز. هستخدم فيتُ  يتال
ذه  )١٧(يتخذ  - ٢ كل طرف جيري يف أراضيه تعدين أو تصنيع حريف وضيق النطاق للذهب رهنًا 
ائهخطواة املاد حيثما أمكن، يف هذا التعدين والتصنيع،  مات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، وإ
  تسريبات الزئبق ومركبات الزئبق يف البيئة من هذا التعدين والتصنيع. عومن
مبا إذا كان تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق يف أراضيه هو  )١٨(يُبلغ كل طرف األمانة  - ٣

يف أي وقت أن ذلك التعدين والتصنيع أكثر من عدمي  )١٩(ويقوم الطرف، إذا قرر .ةمن عدمي األمهيأكثر 
  األمهية، مبا يلي:

  للمرفق هاء؛ وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقاً   (أ)

                                                      
ستخدم فيه الزئبق مالحظة: الحظ الفريق القانوين أن هذه اجلملة ختتصر املادة واملرفق هاء على التصنيع الذي ي  )١٦(

 يف استخراج الذهب من الركاز. ويلزم إجراء بعض التحرير بقدر أشكال التصنيع األخرى املراد تغطيتها.

رأى أحد املمثلني أن من الضروري حتديد ما إذا كانت درجة املرونة اليت توفرها هذه الفقرة كافية لتحقيق أغراضه   )١٧(
 على املستوى احمللي.

الفريق القانوين إىل أنه من غري الواضح مىت جيب هذا اإلبالغ مثًال عند التصديق أم يف إطار  مالحظة: أشار  )١٨(
 .٢٢اإلبالغ مبوجب املادة 

ا تستدعي  تكما وردت يف هذه الفقرة، ورأ  ‘‘أكثر من عدمي األمهية’’حيال عبارة  اعن قلقه ةممثل تأعرب  )١٩( أ
 دد ما هو عدمي األمهية مثًال.مزيداً من التوضيح، من خالل إدراج معايري حت
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تقدمي خطة عمله الوطنية إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد بدء نفاذ   (ب)
  و )٢٠(ه؛االتفاقية بالنسبة ل

القيام بعد ذلك بتقدمي استعراض كل ثالث سنوات للتقدم احملرز يف الوفاء بالتزاماته   (ج)
  .٢٢باملادة  وإدراج هذه االستعراضات يف التقارير اليت يقدمها عمالً  ٩مبوجب املادة 

ت جيوز لألطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة والكيانا  - ٤
  يلي: األخرى، حسب االقتضاء، لتحقيق أهداف هذه املادة. وجيوز أن يشمل هذا التعاون ما

وضع اسرتاتيجيات ملنع حتويل وجهة الزئبق أو مركبات الزئبق الستخدامها يف تعدين   أ)(
  )٢١(الضيقي النطاق؛و وتصنيع الذهب احلرفيني 

  مبادرات التعليم والتوعية وبناء القدرات؛  (ب)
  ؛اليت ال تستخدم الزئبق ع إجراء حبوث بشأن املمارسات البديلة املستدامةتشجي  (ج)
  تقدمي املساعدة التقنية واملالية؛  (د)
ا مبوجب هذه املادة؛  (ه)   إقامة شراكات للمساعدة يف تنفيذ التزاما
لتشجيع املعرفة، وأفضل املمارسات البيئية، القائمة ملعلومات ا استخدام آليات تبادل  (و)
  .واقتصادياً  واجتماعياً  وتقنياً  تكنولوجيات البديلة الصاحلة بيئياً وال

املدرجة يف باسترياد أو تصدير الزئبق أو مركبات الزئبق أن يسمح طرف جيوز ألي  ال: ١اخليار    - ٥[
إلعفاء  املرفق باء من أجل استخدامها يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي النطاق [، إال وفقاً 

بشأنه، على النحو املنصوص عليه يف  ام مسموح به متاح مبوجب هذه املادة يكون الطرف مسجالً استخد
  ].]٨املادة 

باسترياد أو تصدير الزئبق أو مركبات الزئبق من أجل  : ال جيوز ألي طرف أن يسمح٢اخليار    -  ٥[
اذ اإلجراءات الرامية إىل ، إال إذا مت اختاستخدامها يف تعدين وتصنيع الذهب احلرفيني والضيقي النطاق

(ب) من املرفق هاء على أراضي البلد املستورد، وإذا كان الزئبق  ١القضاء على املمارسات الواردة يف الفقرة 
املستورد خمصصًا ملمارسات أخرى غري املمارسات الواردة يف هذه الفقرة، وهلا تأثريات بيئية وصحية أقل 

  وطأة.]
  أو لغري الطرف أن يقدم إىل األمانة إعالناً يتضمن املعلومات التالية:: جيوز للطرف ٣اخليار   -  ٥[

بيان بأنه ال يسمح باستخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على   - أ 
  أراضيه، وال يسمح أيضاً بأي عمليات استرياد للزئبق الستخدامه لذلك الغرض؛

                                                      
اتفق فريق االتصال على حذف اجلملة األخرية من هذه الفقرة الفرعية على أساس أن لدى البلدان املرونة الالزمة   )٢٠(

إلدراج خطط عملها الوطنية املتعلقة بتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف أي خطة وطنية للتنفيذ قد تضعها مبوجب 
 .٢١املادة 

مالحظة: أشار الفريق القانوين إىل أن احلاجة قد تستلزم مزيدًا من التحرير تبعًا لإلجابة عن سؤاله املطروح يف   )٢١(
 .)١٥احلاشية (
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وجيب على األمانة أن تنشئ سجالً  ه القيود.حتديد للتدابري اليت اختذها لتطبيق هذ  - ب 
وجيب على كل  لألطراف وغري األطراف ممن قدموا هذا البيان، وأن حتتفظ به وتقوم بتحديثه.

طرف أال يسمح بتصدير الزئبق إىل األطراف وغري األطراف املدرجة أمساؤها يف السجل، 
  الستخدامه يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.]

ضع تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة ويف املرفق هاء ألحكام مواد هذه االتفاقية بشأن خي - ٦[
  التنفيذ.]املساعدة يف املوارد املالية واملساعدة التقنية و 

  االنبعاثات والتسريبات  -زاي 
  مستقلتين) ١١و ١٠(اإلبقاء على المادتين  ١الخيار 

  ي [غير المقصودة]االنبعاثات في الغالف الجو   - ١٠
  . UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ١٠املصدر: نص املادة 

على كل طرف أن حيد من [أن يتخذ خطوات على النحو املنصوص عليه يف هذه املادة للحد   - ١
وأن ، درجة يف املرفق واو، [من] انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي [غري املقصودة] من فئات املصادر امل

ائها حيثما أمكن]، رهناً بأحكام ذلك املرفق.   ينهيها حيثما أمكن] [وإ
بالنسبة ملصادر االنبعاثات اجلديدة [غري املقصودة] بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق هاء،   - ٢

  [يقوم] كل طرف [ينبغي لكل طرف القيام] مبا يلي:
تخدام أفضل التقنيات املتاحة [هلذه املصادر يف أقرب وقت [اشرتاط] [تشجيع] اس  (أ)

  ممكن عملياً، ولكن يف موعد ال يتجاوز [أربع] [مخس] سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة له؛
  و] ؛[ تشجيع استخدام أفضل املمارسات البيئية]  (ب)

دود االنبعاثات املدرجة يف اشرتاط أال تتجاوز االنبعاثات من هذه املصادر قَيم ح  -[(ب) ثانياً 
  ذلك املرفق].

بالنسبة ملصادر االنبعاثات [غري املقصودة] احلالية بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو، [على]    - ٣
كل طرف [يشجَّع كل طرف على] [أن يدعو إىل] [أن يشرتط] استخدام أفضل التقنيات املتاحة [وأفضل 

سنوات  ×ذه املصادر يف أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن يف موعد ال يتجاوز املمارسات البيئية] [بالنسبة هل
بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة له] [، وأن يشرتط أال تتجاوز االنبعاثات من هذه املصادر قَيم حدود 

سنوات بعد  ×االنبعاثات املدرجة يف ذلك املرفق يف أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن يف موعد ال يتجاوز 
  بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة له].

[يعتمد] [يضع] مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة   - ٤
[وأفضل املمارسات البيئية] للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي [غري املقصودة] [، وزيادة الفوائد 

قصى درجة،] من فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو. [وجيب أن املشرتكة املمكنة لعمليات احلد هذه أل
تشمل املبادئ التوجيهية مقاييس مرجعية تعكس التخفيضات اليت ميكن حتقيقها بتطبيق أفضل التقنيات 
املتاحة. وجيب أن تشمل أيضًا تفسريًا لكيفية استخدام املقاييس املرجعية لتحقيق األهداف املشار إليها يف 
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.] [وينبغي توفري أفضل التقنيات املتاحة جمانًا لألطراف.] [وجيوز حتديث ٥ة الفرعية (أ) من الفقرة الفقر 
املبادئ التوجيهية حسب الضرورة من ِقَبل مؤمتر األطراف.] [وعلى األطراف] [وُتشجَّع األطراف على] 

رفق واو] يف االعتبار عند تنفيذ وضع املبادئ التوجيهية [واملقاييس املرجعية] [والتوجيهات املقدمة يف امل
  أحكام هذه املادة.

على كل طرف لديه جمموع انبعاثات زئبق كبرية من فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو أن يقوم،   -  ٥[
يف غضون موعد ال يتجاوز [سنتني] من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له أو [سنتني] من الوقت 

  مصدراً جملموع انبعاثات زئبق كبرية من هذه املصادر، مبا يلي: الذي أصبح فيه الطرف
اعتماد هدف [عددي] [وطين] [يتفق كحد أدىن مع تطبيق أفضل التقنيات املتاحة   (أ)

وأفضل املمارسات البيئية] للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املدرجة 
ائها حيثما    ]؛٤أمكن،] [، باستخدام املقاييس املرجعية املشار إليها يف الفقرة يف املرفق واو [، وإ

ا لفئات املصادر  [(أ) ثانيًا وضع قائمة حصر أولية باملصادر وتقديرات االنبعاثات املوثوق 
املدرجة يف املرفق واو، واالحتفاظ بتلك القائمة. وبعد ذلك، جيب حتديث قائمة حصر املصادر 

  سنوات؛] ×على فرتات ال تقل عن كل وتقديرات االنبعاثات 
تقدمي [قائمة حصره الوطنية األولية للمصادر واالنبعاثات و] هدفه [الوطين] إىل األمانة   (ب)

  لنشرمها على األطراف ولينظر مؤمتر األطراف فيهما يف اجتماعه املقبل؛
من فئات  خطة عمل للحد من انبعاثات الزئبق لديه يف الغالف اجلوي ،وضع [وتنفيذ]  (ج)

  األول من املرفق واو، وذلك وفقاً للجزء الثاين من املرفق واو.] الفرعاملصادر املدرجة يف 
، مبا يلي بالنسبة ملصادر االنبعاثات احلالية بني فئات ٣القيام، على الرغم من الفقرة   [(د)

  املصادر املدرجة يف املرفق واو:
حد من االنبعاثات من هذه املصادر اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة لل  ‘١’

 + ×] ٥+ ×] [ ٤[يف أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن يف موعد ال يتجاوز 
 (أ) أعاله] ٢[أي يف موعد ال يتجاوز عدد السنوات املدرج يف الفقرة سنوات 

  بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة له؛
  تشجيع استخدام أفضل املمارسات البيئية.]  ‘٢’

جيوز ألي طرف أن يستخدم قَيم حلدود التسريبات أو معايري أداء للوفاء بالتزاماته فيما يتعلق   -ثانياً  ٥[
  بأفضل التقنيات املتاحة مبوجب هذه املادة.]

  ألغراض هذه املادة واملرفق واو:  - ٦
تعين انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي اليت تنجم عن ‘‘ االنبعاثات غري املقصودة’’  [(أ)

نسان الصناعية أو السكنية أو الزراعية اليت ال يكون إنتاج هذه االنبعاثات هو القصد أنشطة اإل
من االنبعاثات غري ’’الرئيسي من هذه األنشطة. وألغراض هذه املادة واملرفق واو، ال ُتستثىن 

االنبعاثات والتسريبات اليت ميكن أن تنجم عن اإلمهال أو الالمباالة أو سلوك غري ‘‘ املقصودة
  قانوين؛]
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تعين انبعاثات الزئبق املؤكسد يف طوره الغازي ‘‘ انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي’’  (ب)
)+Hg2) أو الزئبق األويل يف طوره الغازي ،(Hg0 أو الزئبق املرتبط باجلسيمات يف طوره الصلب ،(
)Hgp[و] ) يف الغالف اجلوي؛  

انبعاثات يكون قد بدأ تشييده أو حتويره تعين أي مصدر ‘‘ مصادر االنبعاثات اجلديدة’’  [(ج)
  بشكل كبري بعد سنة واحدة أو أكثر من بدء نفاذ:

  هذه االتفاقية؛ أو  ‘١’
تعديل للمرفق جيم يصبح مبقتضاه مصدر االنبعاثات خاضعًا ألحكام هذه   ‘٢’

  االتفاقية حبكم ذلك التعديل] بالنسبة للطرف املعين [؛]
يعين أي مصدر انبعاثات ال يُعترب مصدر انبعاثات جديداً ‘ ‘مصدر االنبعاثات احلايل’’  [(د)

  ]و مبوجب هذه املادة] [؛
تعين انبعاثات الزئبق السنوية يف الغالف اجلوي من ‘‘ جمموع انبعاثات الزئبق الكبرية’’  )ه[(

] أطنان أو ١٠ِقَبل أي طرف من فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو اليت تساوي، يف جمموعها، [
  كثر].أ

معلومات كافية إلثبات امتثاله  ٢٢على كل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمًال باملادة   - ٧
  ألحكام هذه املادة. ويبت مؤمتر األطراف يف نطاق وشكل هذه املعلومات يف اجتماعه األول.

  ، تابع١ الخيار
  التسريبات في الماء واليابسة  - ١١[

  . UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3اه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة الوارد أدن ١١: نص املادة املصدر
على كل طرف أن حيد من تسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف املاء واليابسة من فئات املصادر   - ١

املدرجة يف املرفق زاي، وأن يقضي على تلك التسريبات حيثما أمكن، [وفق] [على النحو املنصوص عليه 
  ].١٤و ١٣و ٩و ٧و ٦و ٣فق [وأحكام املواد يف] أحكام ذلك املر 

  ١، البديل ٢ الفقرة
يضع مؤمتر األطراف ويعتمد مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات   - ٢

البيئية للحد من تسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف املاء واليابسة من فئات املصادر املدرجة يف املرفق زاي. 
مبادئ توجيهية ُوضعت  أيو  ١٤و ١٣و ٩و ٧و ٣تتكامل املبادئ التوجيهية مع أحكام املواد وجيب أن 

مبوجبها تكون ذات صلة بتحقيق ختفيضات يف انبعاثات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف املاء واليابسة، وأال تكون 
  نفيذ أحكام هذه املادة.جمرد تكرار هلا. وجيب أن تضع األطراف هذه املبادئ التوجيهية يف االعتبار عند ت

  ٢، البديل ٢ الفقرة
على كل طرف أن يشجع استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املتاحة للحد   - ٢

من تسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف املاء واليابسة من فئات املصادر املدرجة يف املرفق زاي، واضعًا يف 
تكون ذات صلة  ١٤و ١٣و ٩و ٧و ٦و ٣ية ُوضعت مبوجب أحكام املواد االعتبار أي مبادئ توجيه

  بتحقيق ختفيضات يف تسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف املاء واليابسة.
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جيوز ألي طرف أن يستخدم قَيم حلدود التسريبات أو معايري لألداء للوفاء بالتزاماته فيما يتعلق   -ثانياً  ٢[
  وجب هذه املادة.]بأفضل التقنيات املتاحة مب

  جيوز لألطراف أن تتعاون يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات ومنهجيات لتحقيق أهداف هذه املادة  -  ٣[
  [، مبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة املالية والتقنية].]

املعلومات [املطلوبة مبوجب أحكام  ٢٢على كل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمًال باملادة   - ٤
] الكافية إلثبات امتثاله ألحكام هذه املادة. ويبت مؤمتر األطراف يف نطاق ١٤و ١٣و ٩و ٧و ٦و ٣اد املو 

  وشكل هذه املعلومات يف اجتماعه األول.]
بديلة وحيدة  ١١والمرفقين واو وزاي في مادة  ١١و ١٠لجمع ما بين المادتين ا( ٢ الخيار

  وفي مرفق زاي بديل وحيد)
  ت والتسريبات غير المقصودةاالنبعاثا  -البديلة ١١

  . UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ١٠: نص املادة املصدر
تنطبق هذه املادة على انبعاثات وتسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق غري املقصودة البشرية املنشأ يف   - ١

  دة واملرفق زاي البديل:الغالف اجلوي واملاء واليابسة. وألغراض هذه املا
تعين انبعاثات وتسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق ‘‘ االنبعاثات والتسريبات غري املقصودة’’  (أ)

يف الغالف اجلوي يف املاء واليابسة اليت تنجم عن أنشطة اإلنسان الصناعية أو السكنية أو الزراعية 
األنشطة.  ههو القصد الرئيسي من هذ اليت ال يكون فيها إنتاج هذه االنبعاثات أو التسريبات
‘‘ االنبعاثات والتسريبات غري املقصودة’’وألغراض هذه املادة واملرفق زاي البديل، ال ُتستبعد من 

  االنبعاثات والتسريبات اليت قد تنجم عن اإلمهال أو الالمباالة أو السلوك غري القانوين؛
نبعاثات الزئبق املؤكسد يف طوره الغازي تعين ا‘‘ انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي’’  (ب)

)+Hg2) أو الزئبق األويل يف طوره الغازي ،(Hg0 أو الزئبق املرتبط باجلسيمات يف طوره الصلب ،(
)Hgpيف الغالف اجلوي؛ (  

تعين انبعاثات الزئبق السنوية يف الغالف اجلوي من ‘‘ جمموع انبعاثات الزئبق الكبرية’’  (ج)
األول من املرفق زاي البديل اليت تبلغ، يف  الفرعاملصادر املدرجة يف  ِقَبل أي طرف من فئات

  ] أطنان أو أكثر.١٠جمموعها، [
] احلد من انبعاثات الزئبق وتسريبات الزئبق ـــ[على كل طرف] [جيوز لكل طرف أن يتخذ تدابري لـ  - ٢

ملدرجة يف املرفق زاي البديل، والقضاء ومرَكبات الزئبق يف الغالف اجلوي يف املاء واليابسة من فئات املصادر ا
  عليها حيثما أمكن، وفق أحكام ذلك املرفق.

بالنسبة لالنبعاثات اجلديدة ومصادر التسريبات اجلديدة بني فئات املصادر املدرجة يف اجلدول زاي   - ٣
  البديل، على كل طرف القيام مبا يلي:

ة هلذه املصادر يف أقرب وقت ممكن [اشرتاط] [تشجيع] استخدام أفضل التقنيات املتاح  (أ)
  سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة له؛ ×عملياً، ولكن يف موعد ال يتجاوز 

  [تشجيع] [اشرتاط] استخدام أفضل املمارسات البيئية.  (ب)
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بالنسبة لالنبعاثات ومصادر التسريبات اجلديدة بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق زاي البديل،   - ٤
  ى كل طرف [اشرتاط] [تشجيع] استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.عل
جيوز ألي طرف أن يستخدم قَيمًا حلدود التسريبات أو معايري لألداء للوفاء بالتزاماته باتباع أفضل   - ٥

  التقنيات املتاحة مبوجب هذه املادة.
ادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مب  - ٦

املمارسات البيئية للحد من انبعاثات الزئبق وتسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات 
توضع مبوجب أحكام املواد  جيهيةاملصادر املدرجة يف املرفق زاي البديل [، واضعًا يف االعتبار أي مبادئ تو 

تكون ذات صلة لتحقيق ختفيضات تسريبات الزئبق ومرَكبات الزئبق يف املاء  ١٤و ١٣و ٩و ٧و ٦و ٣
  واليابسة]. وتضع األطراف هذه املبادئ التوجيهية يف االعتبار عند تنفيذ أحكام هذه املادة.

األول من املرفق  الفرعكل طرف [لديه جمموع انبعاثات زئبق كبرية من فئات املصادر املدرجة يف   - ٧
من السنوات األخرية من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة هلذا الطرف أو يف  ×البديل عليه، يف غضون زاي 

من هذه املصادر] [جيوز  كبريةمن السنوات اليت أصبح فيها الطرف مصدراً جملموع انبعاثات زئبق   ×غضون 
  له] القيام مبا يلي:

لغالف اجلوي من فئات املصادر اعتماد هدف وطين للحد من انبعاثات الزئبق يف ا  (أ)
  األول من املرفق زاي البديل، والقضاء عليها حيثما كان ذلك ممكناً؛ الفرعاملدرجة يف 

تقدمي هدفه الوطين إىل األمانة لتوزيعه على األطراف وللنظر فيه من ِقَبل مؤمتر األطراف   (ب)
  يف اجتماعه التايل؛

ث من املرفق زاي البديل، للحد من انبعاثات وضع خطة عمل وطنية، وفقًا للجزء الثال  (ج)
األول من املرفق زاي البديل،  الفرعالزئبق يف الغالف اجلوي من ِقَبله من فئات املصادر املدرجة يف 

  والقضاء على تلك االنبعاثات حيثما كان ذلك ممكناً.
إلثبات امتثاله  معلومات كافية ٢٢على كل طرف أن يدرج يف تقاريره املقدمة عمًال باملادة   - ٨

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

  التخزين والنفايات والمواقع الملوثة بالزئبق  - حاء 
 الزئبقنفايات التخزين السليم بيئياً المؤقت للزئبق، بخالف   - ١٢

 ورقة غرفة االجتماعات تغيري منوارد أدناه مستنسخ بدون ال ١٢املصدر: نص املادة 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.32)  الفريق القانويناليت أعدها  

تعريف نفايات الزئبق عليه معين تنطبق هذه املادة على ختزين الزئبق ومركبات الزئبق الذي ال ينطبق   - ١
   )٢٢(ة.من هذه االتفاقي ١٣الوارد يف املادة 

                                                      
، ولكنه أشار إىل أن احلاجة قد تلزم إىل النظر يف ‘‘مركبات الزئبق’’اتفق فريق االتصال على إزالة األقواس على   )٢٢(

 أو عدم اإلبقاء عليه رهنا بالتعريف الذي يتم االتفاق عليه. ‘‘مركب الزئبق’’اإلبقاء على 
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استخدام  ااملقصود ومركبات الزئبق  الضطالع بتخزين الزئبق يتخذ كل طرف تدابري لكفالة ا  - ٢
بصفة  ومركبات الزئبق مسموح به لطرف مبوجب هذه االتفاقية بطريقة سليمة بيئياً. ويكون ختزين هذا الزئبق

  مؤقتة فقط.
] بشأن )٢٣(ةيعتمد مؤمتر األطراف [توجيهات] [اشرتاطات يف شكل مرفق إضايف هلذه االتفاقي  - ٣
، آخذاً يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضع ومركبات الزئبق ذا الزئبقهل )٢٤(اً خزين السليم بيئيالت

وأي توجيه آخر ذي بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود مبوجب اتفاقية بازل 
  صلة.
مات احلكومية املختصة تتعاون األطراف، حسب االقتضاء، مع بعضها البعض ومع املنظ  - ٤

  .مركبات الزئبقو  لزئبقل والكيانات األخرى، لتعزيز بناء القدرات على التخزين السليم بيئياً 
  نفايات الزئبق  - ١٣

 اتجتماعاالورقة غرفة الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ١٣نص املادة  املصدر:
)(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.32  ينالفريق القانو  اأعدهاليت.  
تنطبق التعاريف و[األحكام] [ذات الصلة] الواردة يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات   -  ١[

  ])٢٥(.اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، على النفايات اليت تشملها هذه االتفاقية
  ] تعين نفايات الزئبق:)٢٦(،١[على الرغم من الفقرة   - ثانياً  ١

  الزئبق؛ فلز الزئبق ومركبات  (أ)
  املواد أو األشياء اليت حتتوي على زئبق أو مركبات زئبق؛  (ب)
املواد أو األشياء امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق، اليت جيري التخلص منها أو املقصود أن   (ج)

  )٢٧(.جيري التخلص منها أو املطلوب التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطين أو هذه االتفاقية

                                                      
أشار الفريق القانوين إىل أنه، إذا مت اختيار هذا اخليار، ال بد من إضافة عبارة توضح ضرورة أن تتبع األطراف هذه   )٢٣(

 االشرتاطات.
(ج)  رمبا يكون غري ضروري بالنظر  ٢ملادة يف ا أشار الفريق القانوين إىل أن التعريف املوضوع بني األقواس  حالياً   )٢٤(

 سوف حيدده مؤمتر األطراف بالتفصيل يف توجيه أو من خالل اشرتاطات. فهوم املقصود بالتخرين السليم بيئياً املإىل أن 
تعين أثار الفريق القانوين استفسار، يف حالة االبقاء على هذه الفقرة، حول ما إذا كانت اإلشارة إىل اتفاقية بازل   )٢٥(

 إىل اإلشارة إىل االتفاقية يف وقت معني أو إىل اتفاقية بازل مع مرور الزمن.
أشار الفريق القانوين إىل أنه إذا مت اإلبقاء على النص بني القوسني، يلزم إدخال حترير للنص إلظهار العالقة بني   )٢٦(

 .١والفقرة  ٢الفقرة 
ثانيًا ال يعكس بشكل كامل أنواع  ١احملدد يف املادة  ‘‘الزئبق نفايات’’يرى أحد األفرقة اإلقليمية أن تعريف   )٢٧(

الوارد يف املبادئ  ‘‘نفايات الزئبق’’نفايات الزئبق املدرجة يف املرافق ذات الصلة التفاقية بازل، أو ال يتسق مع تعريف 
ا الصدد طلب هذا الفريق أن يُعاد النظر يف التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن اإلدارة السليمة بيئياً لنفايات الزئبق. ويف هذ

وض احلكومية الدولية بشأن ثانياً من جانب فريق االتصال الذي سيعقد اجتماعاً خالل الدورة اخلامسة للجنة التفا ١الفقرة 
 .١٣ املادة
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  ني على كل طرف أن يتخذ التدابري املالئمة لعمل ما يلي خبصوص نفايات الزئبق:يتع  - ٢
إدارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئياً، على أن تؤخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية   (أ)

 [ووفقاً  )٢٨(بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدوداملوضوعة مبوجب اتفاقية بازل 
[ألي] متطلبات تتعلق مبكان مرفق معاجلة النفايات وتصميمه وتشغيله، واملعاجلة املالئمة قبل التخلص 

  النهائي اليت [قد يعتمدها] [يعتمدها] مؤمتر األطراف يف مرفق إضايف]؛
ا أو إعادة استخدامها مباشرًة إال من أجل   (ب) عدم اسرتجاعها أو إعادة تدويرها أو استعاد
  (أ)؛ ٢سموح به للطرف مبوجب هذه االتفاقية أو للتخلص السليم بيئياً منها عمالً بالفقرة استخدام م

عدم نقلها عرب احلدود الدولية إال لغرض التخلص السليم بيئيًا منها طبقًا ألحكام هذه   (ج)
رب احلدود، اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عيف  وإن كان طرفاً املادة، 

[ويف احلاالت اليت ال تنطبق فيها اتفاقية بازل على النقل عرب احلدود  )٢٩(ة.ألحكام هذه االتفاقي طبقاً 
الدولية، يتعني على الطرف السماح بالنقل فقط عندما توجد ضوابط سارية مماثلة لتلك الواردة يف اتفاقية 

  ].)٣٠(ةلتزامات اإلعادبازل، خصوصاً فيما يتعلق باملوافقة املسبقة عن علم وا
يف بشأن التحكم  يسعى مؤمتر األطراف للتعاون عن كثب مع اهليئات ذات الصلة يف اتفاقية بازل   - ٣

على صعيد استعراض واستكمال املبادئ التوجيهية املشار  نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود
  (أ)، حسب االقتضاء. ٢إليها يف الفقرة 

األطراف على التعاون مع بعضها البعض ومع املنظمات احلكومية الدولية املختصة ُتشجَّع   - ٤
والكيانات األخرى، حسب االقتضاء، لتنمية وصيانة القدرات العاملية واإلقليمية والوطنية على اإلدارة 

  السليمة بيئياً لنفايات الزئبق.
  المواقع الملوثة بالزئبق  - ١٤

 اتجتماعاالورقة غرفة أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوارد  ١٤املصدر: نص املادة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.20)(  الفريق القانوين اأعدهاليت.  

على كل طرف أن يسعى إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقدير املواقع امللوثة بالزئبق أو   - ١
  مركبات الزئبق.

لها هذه املواقع بطريقة سليمة بيئيًا تشمل، حيثما  تُتخذ أي إجراءات للحد من املخاطر اليت تشك  - ٢
، تقييمًا للمخاطر بالنسبة للصحة البشرية وللبيئة النامجة عن الزئبق أو مركبات الزئبق اليت كان ذلك مناسباً 

  حتتوي عليها.

                                                      
 أعاله. ٢٤أنظر احلاشية   )٢٨(
إذا كان ’’القصد السياسايت من وراء عبارة  يرى الفريق القانوين أن هذا النص يعكس بصورة أوضح ما يعتقد أنه  )٢٩(

 .‘‘ينطبق
 أشار الفريق القانوين إىل أنه إذا مت اإلبقاء على النص بني القوسني، يلزم إدخال حترير للنص.  )٣٠(
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  :يعتمد مؤمتر األطراف توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة ميكن أن تشمل مناهج وطرائق من أجل  - ٣
  حتديد املواقع وخصائصها؛  (أ)

  إشراك اجلمهور؛   (ب)
  تقييمات األخطار على الصحة البشرية والبيئة؛  (ج)
  خيارات إلدارة األخطار اليت تشكلها املواقع امللوثة؛  (د)

  تقييم الفوائد والتكاليف؛ و  )ه(
  التحقق من صحة النتائج.  (و)

ت وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع امللوثة بالزئبق تشجع األطراف على التعاون يف وضع اسرتاتيجيا  - ٤
ا والقيام، حسب االقتضاء، بعالجها، [، مبا يف ذلك من خالل توفري بناء  ا وإدار وتقييمها وحتديد أولويا

  القدرات وتقدمي املساعدة املالية والتقنية].
  الموارد المالية والمساعدة التقنية المساعدة في التنفيذ  -  طاء
  وارد واآلليات الماليةالم  -١٥

 اتجتماعاالالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ورقة غرفة  ١٥املصدر: نص املادة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.24)(  االتصال املعين باملوارد املالية واملساعدة التقنيةفريق  اأعدهاليت.  

ية واملالية املالئمة ضروري من أجل التنفيذ [تدرك األطراف أن توفري بناء القدرات واملساعدة التقن - ١ما قبل 
  الفعال لالتفاقية]

[تعتمد قدرة [طاقة] البلدان النامية [خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً   -  ١[
ا مبرحلة انتقال على أن تنفذ [بشكل فعال] [بعض] [الـ ية ]التزامات القانونـــوالبلدان اليت متر اقتصادا

الناشئة مبوجب هذه االتفاقية، [يف جزء منها] على توفر [إمكانية احلصول على] بناء القدرات و[، نقل 
ا والكافية  التكنولوجيا] و[املساعدة] [املوارد] التقنية [الكافية] واملالية [الكافية]. [، اليت ميكن التنبؤ 

   )٣١(واحلسنة التوقيت]]
ا ألارد املالية من جانب [مجيع] ا[يتعني [إتاحة] [توفري] املو   - ٢ طراف، [يف حدود إمكانيا

ا.]،] من أجل تنفيذ األنشطة يف إطار االتفاقية، [مبا يف ذلك] [ضمن] من املوارد احمللية،  [ومسئوليا
[خصوصاً من اإلدماج يف امليزانيات الوطنية واسرتاتيجيات التنمية وإشراك القطاع اخلاص إضافًة إىل] التمويل 

  تعدد األطراف والثنائي [، اإلدماج يف امليزانيات الوطنية واسرتاتيجيات التنمية وإشراك القطاع اخلاص].امل
توفر البلدان النامية األطراف املوارد املالية [من أجل متكني األطراف من البلدان النامية   -بديلة١- ٢[

ا مبرحلة انتقال من تنفيذ] [من أج ل تنفيذ] االتفاقية. وميكن لألطراف األخرى، واألطراف اليت متر اقتصادا
ا، أن توفر موارد مالية إضافية. كذلك ميكن تقدمي مسامهات تكميلية  على أساس طوعي ووفقًا إلمكانيا

  من مصادر أخرى، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص، لدعم األنشطة يف إطار االتفاقية.]

                                                      
 .٢و ١ملحوظة: هناك اقرتاح بتبديل ترتيب الفقرتني   )٣١(
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ذه األنشطة الوطنية يتعهد كل طرف بأن يوفر يف حدود إ  - بديلة ٢- ٢[ مكانياته، موارد مالية فيما يتعلق 
اليت ترمي إىل تنفيذ هذه االتفاقية، وفقًا للخطط واألولويات والربامج الوطنية. ويتعني أن تشتمل هذه املوارد 

ية وإشراك املالية على إدماج التمويل احمللي املتعدد األطراف والثنائي يف امليزانيات الوطنية واسرتاتيجيات التنم
  القطاع اخلاص.]

ذا فقد مت [إنشاء] [حتديد] آلية لتوفري [موارد] مالية [حسنة التوقيت وكافية ومستدامة] [يف   -  ٣[ و
شكل ِمنح أو على أساس تساهلي] ومساعدة تقنية [ونقل للتكنولوجيا] [ضمن اإلطار الزمين احملدد] 

 البيئي املتعدد األطراف] من أجل [دعم] [مساعدة] [بوصف هذه اآللية جزءًا ال يتجزأ من اهليكل املايل
األطراف من البلدان النامية [خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً] والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقال [ملساعدة هذه البلدان يف تنفيذ] يف الوفاء [تنفيذ] [االمتثال لـ ا ] [بعض] التزامـــاقتصادا ا
مبوجب االتفاقية. [ورغم أن املساعدة املالية والتقنية [ونقل التكنولوجيا] قد يكون متاحًا لتعزيز التنفيذ من 

  والً عن االمتثال اللتزاماته يف إطار االتفاقية]]ؤ األطراف فإن كل طرف يظل مس
ل دعم البلدان النامية األطراف ذا تُنشأ آلية لتوفري املوارد املالية واملساعدة التقنية من أج  -بديلة ٣[

ا مبرحلة انتقال يف  [خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً] والبلدان اليت متر اقتصادا
ا مبوجب هذه االتفاقية.]   الوفاء بالتزاما

ا] لـ[الفوائد البيئية توفر اآللية أمواًال [كافية] لتغطية التكاليف اإلضافية [الكاملة] [املتفق عليه  - ٤
العاملية] [األنشطة اليت تقام يف إطار االتفاقية] [وفق ما وافق عليه مؤمتر األطراف]، وتكاليف بناء القدرات، 
وتكاليف األنشطة التمكينية، [ووضع وتنفيذ خطط التنفيذ الوطنية] [واملساعدات التقنية واملالية لـ] [بعض] 

ئة] [مبوجب االتفاقية] [، إضافًة إىل التكاليف األخرى اليت حيددها مؤمتر [الـ]التزامات القانونية [الناش
  األطراف].

توفر اآللية أمواًال لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة اليت متكن من االمتثال   - بديلة ٤[
الطرف املتلقي والكيان لاللتزامات القانونية ذات األولوية مبوجب االتفاقية، على النحو املتفق عليه بني 

. وجيب أن حتظى هذه االلتزامات القانونية باألولوية يف التمويل من ٣املشارك يف اآللية املبينة يف الفقرة 
جانب اآللية، كما يتعني على مؤمتر األطراف أن حيدد يف اجتماعه األول قائمة إرشادية بفئات التكاليف 

آلخر لبيان التقدم احملرز يف إطار هذه االتفاقية على صعيد اإلضافية، وأن يعدل هذه القائمة من حني 
  معاجلة انبعاثات الزئبق وتسرباته املثرية للقلق على الصعيد العاملي.]

تتضمن االتفاقية أمواًال لتغطية التكاليف املتفق عليها لتنفيذ بعض االلتزامات القانونية الناشئة   -نياً ثا ٤[
االعتبار قدرات الطرف احمللية على التصدي للتحديات اليت يشكلها  مبوجب االتفاقية، مع األخذ يف

  الزئبق.]
تكون اآللية  خاضعة للمساءلة من جانب مؤمتر األطراف الذي يتعني عليه البت يف أول   - ١اخليار  ٥[

ا. وتشتمل اآللية على صندوق مستقل ا العامة وإجراءا   ].اجتماع له يف سياسا
لية حتت [سلطة، حسب االقتضاء، و] توجيهات مؤمتر األطراف، وتكون تعمل اآل  - ٢اخليار  ٥[

خاضعة ملساءلته، ألغراض االتفاقية. ويتعني على مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول أن يعتمد توجيهات 
مالئمة لتقدميها إىل اآللية وأن يتفق مع اآللية بشأن الرتتيبات الالزمة لتفعيل ذلك. وجيب أن تعاجل 
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ات، [مع األخذ يف االعتبار التطورات يف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، وبروتوكول مونرتيال التوجيه
  والنهج االسرتاتيجي لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية]: {تكمل يف وقت الحق من املفاوضات}.]

كون خاضعة تعمل اآللية حتت سلطة، حسب االقتضاء، وتوجيهات مؤمتر األطراف وت  - ٣اخليار  ٥[
ملساءلته. ويُعهد بأمر تشغيلها إىل [مرفق البيئة العاملية] أو واحد أو أكثر من الكيانات القائمة. وميكن 
لآللية أن تشتمل أيضًا على كيانات أخرى تقدم املساعدة املالية املتعددة األطراف والثنائية. ويتعنب على 

ات واألولويات املتعلقة بالربامج واملعايري املؤهلة ذات مؤمتر األطراف أن يبت يف اجتماعه األول يف السياس
  الصلة باحلصول على هذه املوارد واستغالهلا.] 

[ميكن] لآللية أن [تدخل فيها الكيانات اليت تقدم املساعدة املالية والتقنية املتعددة األطراف   -  ٦[
عهد إىل مرفق البيئة العاملية باإلشراف واإلقليمية والثنائية] [جيب أن تشتمل اآللية على صندوق][وجيب أن يُ 

على الصندوق][ويتعني على مؤمتر األطراف والكيان أو الكيانات اليت ُعهد إليها بتشغيل اآللية املالية أن 
تتفق على الرتتيبات الالزمة لتفعيل الفقرات أعاله. وجيب أن تتضمن هذه الرتتيبات متويًال خمصصًا للتمكني 

والرتتيبات] ميكن أن تشتمل أيضًا على وسائل  اللتزامات القانونية لالتفاقية، و][.من االمتثال لبعض ا
  أخرى لتقدمي املساعدة املالية والتقنية املتعددة األطراف واإلقليمية والثنائية.

يتعني على مؤمتر األطراف أن يستعرض، يف أجل أقصاه اجتماعه الثالث، واالجتماعات اليت   - بديلة ٦[
ا على التصدي تليه على  أساس منتظم مستوى التمويل، وفعالية اآللية املنشأة مبوجب هذه املادة وقدر

بفعالية الحتياجات البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً 
ا مبرحلة انتقال. كما يتعني عليه، استنادًا إ ىل هذا االستعراض، أن يتخذ اإلجراء والبلدان اليت متر اقتصادا

املالئم، عند الضرورة، لتعزيز فعالية اآللية، مبا يف ذلك من خالل التوصيات والتوجيهات بشأن التدابري 
 ٦{حتل حمل الفقرات الالزمة لضمان التمويل الكايف واملستدام لتلبية احتياجات البلدان النامية األطراف.] 

  }٨و ٧و
ن تشتمل اآللية على صندوق منفصل وجدول زمين للمخصصات املالية مكرس لكل جيب أ  -ثانيًا  ٦[

قدم ذلك اجلدول ملؤمتر األطراف العتماده يف نشاط حمدد لتنفيذ االلتزام القانوين ذي الصلة، وجيب أن يُ 
  (مالحظة: جيب أن يوضع هذا اجلدول الزمين  قبل اختتام املفاوضات)]اجتماعه األول. 

جيب أن تكون اآللية متفقة مع االلتزام بنهج لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات على    - ثالثًا  ٦[
كافة املستويات، يستجيب على حنو فعال ومتماسك وناجع ومنسق للمسائل والتحديات اجلديدة 

  والناشئة.]
لية فيما خيص املواد الكيميائية جيب أن تتمتع اآللية بالقدرة املؤسسية على تقدمي املساعدة املا  -رابعًا  ٦[

  األخرى املثرية للقلق على الصعيد العاملي، ريثما ُجيرى أي حتديد هلذه املواد على املستوى الدويل.]
ا.]  -  ٧[   تقدم املسامهات إىل اآللية من جانب مجيع األطراف يف حدود إمكانيا
  ُتشجع كل األطراف على املسامهة يف الصندوق.]  -بديلة ٧[
يتعني على الـ[الكيان أو الكيانات اليت تشغل] اآللية أن تشجع على توفري املوارد املالية من مصادر   - ٨

أخرى، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، وأن تسعى الستغالل هذه املوارد بشكل كامل فيما خيص األنشطة اليت 
  تدعمها.]
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ات البلد املتلقي هلا وقدرة النشاط املعين على ينبغي عند تقدمي املساعدة األخذ يف االعتبار قدر   - ثانيًا  ٨[
  خفض مستويات الزئبق.]

  المساعدة التقنية  -١٦
 اتجتماعاالالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ورقة غرفة  ١٦املصدر: نص املادة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.24)(  يةفريق االتصال املعين باملوارد املالية واملساعدة التقن اأعدهاليت.  
تدرك األطراف أن تقدمي املساعدة التقنية بشكل حسن التوقيت ومالئم استجابًة لطلبات  - ١ما قبل 

البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا والبلدان اليت متر 
ا مبرحلة انتقال [هو شرط لـ] [ضروري لـ] لنجاح تنفيذ هذ ه االتفاقية، وجيب أن يعاجل ذلك الطبيعة اقتصادا

(مالحظة: املتفاوتة واملتخصصة لألنشطة اليت يتطلبها هذا الصك [و] واالحتياجات احملددة لكل طرف. 
ا تفضل إدراج هذا النص يف الديباجة.)   أشارت بعض الوفود إىل أ

لتوقيت ومالئم استجابًة تدرك األطراف أن تقدمي املساعدة التقنية بشكل حسن ا  - بديلة ١ما قبل 
لطلبات البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا واألطراف اليت 
ا مبرحلة انتقال جيب أن يعاجل الطبيعة املتفاوتة واملتخصصة لألنشطة املطلوبة، وهي [شرط لـ ] ــــمتر اقتصادا

  ذه االتفاقية. [ضروري لـ] لنجاح تنفيذ ه
ا][األطراف] [أن   -١ يتعني على [األطراف من البلدان املتقدمة واألطراف األخرى يف حدود إمكانيا

{كان تتعاون لـ] [تقدم][تعزز نقل التكنولوجيا] [نقل التكنولوجيا،] [وفق ما هو متفق عليه بشكل ثنائي] 
تقدم] مساعدة تقنية وبناء للقدرات [حسن  [وأن هناك اقرتاح بإفراد مادة منفصلة لنقل التكنولوجيا}

التوقيت ومالئم] إىل البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً 
ا مبوجب هذه االتفاقية.]  ا يف تنفيذ التزاما ا مبرحلة انتقال، ملساعد {كانت واألطراف اليت متر اقتصادا

ىل أن االلتزامات ذات الصلة بنقل التكنولوجيا وفق ما هو متفق عليه بشكل ثنائي واملساعدة هناك إشارة إ
وطُلب أن يُفسح جمال أكثر عموميًة مع ذكر البلدان  ‘‘الشمال إىل اجلنوب’’التقنية جيب أال ُحتصر من 
  النامية على وجه التحديد.}

[آليات نقل] على [املستوى] اإلقليمي ودون  ميكن تقدمي املساعدة التقنية [يف][عرب] [ترتيبات]  -٢
اإلقليمي و[الوطين]، باستخدام [هياكل][آليات] قائمة [وجديدة] ما أمكن [ومع استكشاف اقرتاحات 
التقدمي األخرى حسب االقتضاء]، [والوسائل األخرى املتعددة األطراف والثنائية] [وكذلك الشراكات، مبا 

طاع اخلاص][، والوسائل الثنائية والوسائل األخرى املتعددة األطراف] يف ذلك تلك اليت يشارك فيها الق
[والشراكات، مبا يف ذلك تلك اليت يشارك فيها القطاع اخلاص تعترب وسيلة [مهمة] للتنفيذ وجيب البناء 

{كان هناك اقرتاح بإدراج على التجارب املستقاة من االتفاقيات البيئية األخرى املتعددة األطراف]. 
. ويتعني على مؤمتر األطراف أن يقدم توجيهات إضافية [يف][بشأن] هذه سائل املتعددة األطراف أوًال}الو 

[الفقرة][الصدد]. [ويتعني [استغالل][السعي لـ] للتعاون والتنسيق مع االتفاقيات البيئية األخرى املتعددة 
  ة] تقدمي املساعدة التقنية.]األطراف يف جمال املواد الكيميائية والنفايات من أجل زيادة [فعالي
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  نقل التكنولوجيا  -ثانياً  ١٦
 اتجتماعاالالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ورقة غرفة ثانيًا  ١٦املصدر: نص املادة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.24)(  فريق االتصال املعين باملوارد املالية واملساعدة التقنية اأعدهاليت.  
األطراف يف اجتماعه األول أن ينشئ آلية يف إطار االتفاقية بغرض نقل  على مؤمتر ني[يتع  -١

التكنولوجيا إىل البلدان النامية، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا والبلدان 
ا على صعيد تنفيذ هذه االتفاقية. وستقو  ا مبرحلة انتقال، من أجل تعزيز قدرا م اليت متر اقتصادا

  األمانة يف إطار هذه اآللية مبا يلي:
تقييم مسامهة األنشطة القائمة يف نقل التكنولوجيا واملعرفة وتقييم وسائل حتسني جودة   (أ)

  نقل التكنولوجيا واملعرفة على املستوى الدويل لذلك الغرض؛
  رة؛استعراض وضع نقل التكنولوجيا واحلاجة إىل نقل التكنولوجيا يف البلدان املذكو   (ب)
  وضع الرتتيبات الالزمة للتغلب على احلواجز والعقبات يف طريق نقل التكنولوجيا؛  (ج)
  تقدمي أفضل املمارسات لنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛  (د)
  وضع إجراءات لتسريع وترية نقل التكنولوجيا.  (ه)

  ويتعني على األطراف من البلدان املتقدمة أن:  -٢
قل التكنولوجيا إىل البلدان النامية األطراف، خصوصاً الدول اجلزرية تضع ترتيبات لغرض ن  (أ)

ا مبرحلة انتقال، فيما يتعلق  الصغرية النامية والبلدان األقل منواً واألطراف اليت متر اقتصادا
  بتنفيذ هذه االتفاقية؛

لي أو توفري إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات السليمة بيئيًا ونقلها على أساس تساه  (ب)
تفضيلي إىل البلدان النامية األطراف، خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان 

ا مبرحلة انتقال؛   األقل منواً واألطراف اليت متر اقتصادا
توفري تكنولوجيات بديلة ومالئمة وحمدثة يف جمال الزئبق بشكل عاجل إىل البلدان النامية   (ج)

زرية الصغرية النامية والبلدان األقل منوًا واألطراف اليت متر األطراف، خصوصًا الدول اجل
ا مبرحلة انتقال.   اقتصادا

حتقق أهداف االتفاقية، ويتعني على آلية االمتثال دراسة التزامات األطراف املعنية مبوجب هذه   -٣
  املادة.]

التحديات التكنولوجية للبلدان  يتعني على مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول أن ينظر يف  - بديلةثانياً  ١٦[
دف حتديد أنشطة لتعزيز  النامية األطراف [خصوصًا الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقل منواً] 
القدرات وحتسني إجياد بدائل بشكل عاجل من التكنولوجيات املالئمة واحملدثة يف جمال الزئبق، وحتديد 

جل تعزيز نقل التكنولوجيا [وفق ما هو متفق عليه بشكل ثنائي] خيارات وفرص لألطراف للتعاون من أ
  [للبلدان األقل منواً].]
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وبناء القدرات التقني ن] المساعدة المالية والدعم ا[[لجنة] [التنفيذ] [االمتثال] [لجنة] [لج  - ١٧
  والتنفيذ]

 اتتماعجاالالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ورقة غرفة  ١٧املصدر: نص املادة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.26)( باالمتثالفريق االتصال املعين  اأعده.  

  ١الخيار 
دف تعزيز [تنفيذ]   - ١ تنشأ [آلية تشمل جلنة تعّد هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف، 

  واستعراض [االمتثال لـ] مجيع أحكام االتفاقية.
نفيذ مجيع أحكام االتفاقية واالمتثال تتسم اآللية بطابع تيسريي. [وتستعرض اللجنة ت  - ٢

هلا]. وجيوز للجنة أن تتدارس قضايا االمتثال الفردية والعامة و[تقدم] [ميكنها أن تقدم] توصيات، حسب 
  )٣٢(.االقتضاء، إىل مؤمتر األطراف

  )٣٣(.يعتمد مؤمتر األطراف اختصاصات اللجنة يف اجتماعه األول   - ٣
  ٢الخيار 

دف تعزيز [تنفيذ]  تُنشأ [آلية تتضمن  - ١ جلنة تُعّد هيئة فرعية تابعة ملؤمتر األطراف، 
  واستعراض [االمتثال لـ] مجيع أحكام االتفاقية.

تتسم اآللية بطابع تيسريي. [وتستعرض اللجنة تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية واالمتثال   - ٢
م] [ميكنها أن تقدم] توصيات، حسب هلا]. وجيوز للجنة أن تتدارس قضايا االمتثال الفردية والعامة و[تقد

  ])٣٤(االقتضاء، إىل مؤمتر األطراف.
  )٣٥(ما مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك:  -  ٣[

أعضاء تعّينهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف مع  ١٠تتكون اللجنة من   (أ)
  ألطراف؛مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل؛ وينتخب أول األعضاء يف االجتماع األول ملؤمتر ا

أعضاء تعّينهم األطراف وينتخبهم مؤمتر األطراف على  ١٠تتكون اللجنة من   - )[(أ بديالً 
  أساس التوزيع اجلغرايف العادل بني جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اخلمسة؛]

  يعكس تكوين اللجنة التوازن املالئم بني اخلربات القانونية والتقنية؛  (ب)
  يف القضايا على أساس ما يلي: جيوز للجنة أن تنظر  (ج)

  تقارير مقدمة كتابياً من أي طرف؛  ‘١’
  التقارير الوطنية ومتطلبات اإلبالغ؛  ‘٢’
  طلبات من مؤمتر األطراف؛  ‘٣’

                                                      
 الفقرة أثناء الدورة الرابعة للجنة.مل جير فريق االتصال املعين باالمتثال أي مفاوضات بشأن هذه   )٣٢(
 مل جير فريق االتصال املعين باالمتثال أي مفاوضات بشأن هذه الفقرة أثناء الدورة الرابعة للجنة.  )٣٣(
 مل جير فريق االتصال املعين باالمتثال أي مفاوضات بشأن هذه الفقرة أثناء الدورة الرابعة للجنة.  )٣٤(
  باالمتثال أي مفاوضات بشأن هذه الفقرة أثناء الدورة الرابعة للجنة.مل جير فريق االتصال املعين  )٣٥(
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حيق للطرف أن يشارك يف عملية تدارس اللجنة للقضايا املتعلقة بامتثاله   (د)
  يات تتعلق بتلك القضايا؛لالتفاقية، بيد أنه ال يستطيع املشاركة يف تدارس أي توص

ال حيق للطرف املشاركة يف التصويت إذا كانت القضية اليت تنظر فيها اللجنة )  ثانياً [(د 
  تتعلق بذلك الطرف؛]

جيوز للجنة أن تصوغ نظامًا داخليًا يعرض على مؤمتر األطراف للموافقة عليه؛   )ه(
  صاصات للجنة يراها مالئمة؛وجيوز ملؤمتر األطراف أن يعتمد بني احلني واآلخر أي اخت

تقدم اللجنة تقريرًا يف كل اجتماع عادي ملؤمتر األطراف عن األعمال اليت   (و)
ا منذ آخر اجتماع من هذا القبيل؛   قامت 

ا بتوافق اآلراء. وإذا استُنفدت  - ثانياً [(و)  تبذل اللجنة قصارى جهدها العتماد توصيا
توافق اآلراء ومل يتم التوصل إليه، يتعني اعتماد هذه التوصيات  مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل 

  بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتني؛]] أخريكمالذ 
  التوعية والبحوث والرصد وإبالغ المعلومات  - ياء 
  تبادل المعلومات  - ١٨

 اترفة االجتماعورقة غ الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ١٨املصدر: نص املادة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.20)(  الفريق القانوين اأعدهاليت.  

 يعمل كل طرف على تيسري تبادل ما يلي:  - ١

املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة بالزئبق ومركباته، مبا يف ذلك   (أ)
  املعلومات عن السمية والسمية اإليكولوجية والسالمة؛

اء إنتاج واستخدام [واالجتار يف  )(ب ]، وانبعاثات وإطالقات )٣٦(املعلومات عن خفض أو إ
  الزئبق ومركباته؛
  املعلومات عن البدائل اجملدية تقنياً واقتصادياً للتايل:  (ج)

  املنتجات املضاف إليها الزئبق؛  ‘١’
  وعمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق؛  ‘٢’
  التصنيع اليت ينتج عنها انبعاث أو تسرب الزئبق أو مركباته؛واألنشطة وعمليات   ‘٣’

  مبا يف ذلك املعلومات عن املخاطر الصحية والبيئية والتكاليف والفوائد االقتصادية واالجتماعية هلذه البدائل؛
املعلومات عن األوبئة املتعلقة باآلثار الصحية املرتبطة بالتعرض للزئبق ومركباته، وذلك   (د)

  ن الوثيق مع منظمة الصحة العاملية واملنظمات األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء.بالتعاو 

                                                      
 موضعوفقًا للمناقشات بشأن املسائل التجارية يف  سمستح املسألةأشار فريق االتصال إىل أن هذه مالحظة:   )٣٦(

 أخر من مشروع النص.
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بشكل مباشر أو عرب األمانة أو بالتعاون  ١لألطراف أن تتبادل املعلومات املشار إليها يف الفقرة   - ٢
فايات، حسب مع األمانات األخرى ذات الصلة كأمانات االتفاقيات القائمة يف جمال املواد الكيميائية والن

  االقتضاء.
تيسر األمانة التعاون على صعيد تبادل املعلومات املشار إليها يف هذه املادة، وكذلك مع أمانات   - ٣

االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة واملبادرات الدولية األخرى، إضافة إىل املعلومات من 
من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  األطراف وتشمل هذه املعلومات املعلومات املقدمة

  اليت لديها خربة يف جمال الزئبق، ومن املؤسسات الوطنية والدولية اليت تتمتع بتلك اخلربة.
يعني كل طرف مركز تنسيق وطين لتبادل املعلومات يف إطار هذه االتفاقية، [مبا يف ذلك فيما   - ٤

(ب) من  ٢والفقرة  ٤من املادة  ٢قة األطراف املستوردة مبوجب الفقرة يتعلق بإخطارات التصدير ومواف
  )٣٧(.]٦املادة 

تعترب املعلومات اخلاصة بصحة وسالمة اإلنسان والبيئة سرية [، رهناً  ألغراض هذه االتفاقية، ال  - ٥
ذه اال تفاقية محاية أي بالقوانني الوطنية لكل بلد]. وعلى األطراف اليت تتبادل املعلومات األخرى عمًال 

  معلومات سرية وفق ما هو متفق عليه بصورة متبادلة.
  المعلومات العامة والتوعية والتثقيف  - ١٩

 اتورقة غرفة االجتماع الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من  ١٩املصدر: نص املادة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.20)(  الفريق القانوين اأعدهاليت.  

  يف حدود إمكانياته، بتعزيز وتيسري ما يلي:يقوم كل طرف،   - ١
  تزويد اجلمهور باملعلومات املتاحة عن:  (أ)

  اآلثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته؛  ‘١’
  بدائل الزئبق ومركباته؛  ‘٢’

العمليات احمللية اليت يستخدم فيها و  )٣٨(قاملنتجات احمللية اليت حتتوي على الزئب  ‘٣[’
ائها؛]الزئبق واألنشطة اجلار    )٣٩(ية أو املخططة للحد منها أو إ

  ؛١٨من املادة  ١املواضيع احملددة يف الفقرة   ‘٤’
 )٤٠(؛]٢٠ نتائج أنشطتها يف جماالت البحوث والتطوير والرصد مبوجب املادة  ‘٥[’

  [و]
ا مبوجب هذه االتفاقية؛  ‘٦’   أنشطتها الرامية إىل الوفاء بالتزاما

                                                      
 ها يف موضع آخر من مشروع النص.مالحظة: يؤيد فريق االتصال حذف هذه الفقرة شريطة أن يتم تضمني حمتوا  )٣٧(
 أشار الفريق القانوين إىل أنه إذا أريد تضمني هذا النص فال بد من إجراء تغيريات إضافية حتريرية يف الصياغة.  )٣٨(
 تُبَقى هذه الفقرة بني قوسني رهناً باملناقشات اليت ستجرى بشأن املنتجات والعمليات.  )٣٩(
 .٢٠الفقرة بني قوسني رهناً بنتيجة مناقشات املادة  مالحظة: يبقي فريق االتصال هذه  )٤٠(
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ة العامة فيما يتعلق بتأثري التعرض للزئبق ومركباته على صحة التعليم والتدريب والتوعي  (ب)
اإلنسان والبيئة بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة [واجملموعات 

  السكانية السريعة التضرر/املعرضة للخطر]، حسب االقتضاء.
عتبار لوضع آليات، مثل سجالت إطالق ونقل يستخدم كل طرف اآلليات املوجودة أو يويل اال  - ٢

امللوثات حيثما كان ذلك مالئماً، جلمع ونشر املعلومات عن تقديرات كميات الزئبق ومركباته اليت يتم 
  إطالقها أو التخلص منها سنوياً من خالل األنشطة البشرية.

  البحوث والتطوير والرصد  - ٢٠
 اتورقة غرفة االجتماع خ بدون تغيري من الوارد أدناه مستنس ٢٠املصدر: نص املادة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.20)(  الفريق القانوين اأعدهاليت.  
  لتطوير وحتسني ما يلي: ، اعتماداً على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة،تتعاون األطراف

ا هلزئبق ومركباتا )٤١(كواستهال قوائم حصر استخدام  (أ) إىل اجلو  أالبشرية املنش وانبعاثا
ا إىل املياه واألراضي   ؛وإطالقا

ستويات الزئبق لدى السكان املعرضني املمثل للمناطق اجلغرافية ملرصد وضع النماذج وال  (ب)
والسالحف البحرية  للتضرر والوسائط البيئية، مبا يف ذلك الوسائط احليوية مثل األمساك والثدييات البحرية

  مجع وتبادل العينات املالئمة ذات الصلة؛ والطيور وكذلك التعاون على صعيد
على الصحة البشرية والبيئة، إضافة إىل اآلثار االجتماعية  هالزئبق ومركباتآثار تقييمات   (ج)

  ؛بالفئات السكانية الضعيفةواالقتصادية والثقافية، وال سيما فيما يتعلق 
ا مبوجب الفقرات الفاملنهجيات املنسقة   )د( رعية (أ) و(ب) و(ج) لألنشطة املضطلع 

  أعاله؛
وانتقاهلا، (مبا يف ذلك االنتقال البعيد املدى  هاملعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركبات  )ه(

والرتاكم)، وحتول ومصري الزئبق ومركباته يف جمموعة من النظم اإليكولوجية، وإيالء االعتبار املناسب للتمييز 
  القات الطبيعية للزئبق، وعودة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القدمية؛بني اإلطالقات البشرية املنشأ واإلط

  و] يف الزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق؛ واالجتاراملعلومات املتعلقة بالتجارة   )و([
عمليات اخلالية من اللمنتجات و املعلومات والبحوث املتعلقة بالتوفر التقين واالقتصادي ل  )ز(

  ورصدها. هالزئبق ومركبات إطالقات خلفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية وأفض الزئبق،

                                                      
ومصطلح ‘‘ استخدام’’مالحظة: تساءل الفريق القانوين عما إذا كان هناك اختالف فيما يعنيه مصطلح   )٤١(
 .٨ورد أيضاً يف املادة ‘‘ استهالك’’وأشار الفريق القانوين أيضاً إىل أن مصطلح ‘‘. استهالك’’
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  الجوانب الصحية -  ثانياً  ٢٠[
 اتالوارد أدناه ُمستنَسخ بدون تغيري من ورقة االجتماع ثانياً  ٢٠املصدر: نّص املادة 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.19(،  تينية ومنطقة البحر الكارييب.بلدان أمريكا الالجمموعة املقّدمة من  
  على كل طرف:  - ١

أن ينشئ وينفِّذ برامج لتحديد فئات السكان املستضعفة و/أو فئات السكان املعّرضة   أ)(
  للخطر من التعّرض للزئبق ومرّكباته؛

أن يُعد وينفِّذ اسرتاتيجيات وبرامج حلماية فئات السكان احملّددة املذكورة أعاله من   ب)(
يت قد تشمل ضمن أمور أخرى، اعتماد مبادئ توجيهية أساسها الصحة وتتصل بالتعّرض للزئبق املخاطر ال

ومرّكبات الزئبق، مع حتديد أهداف تتعّلق باحلّد من التعرُّض للزئبق والتثقيف العام وتثقيف العمال، مع 
  مشاركة القطاعات الصحية وغريها من القطاعات املعنية؛

توصيات واملبادئ التوجيهية على املستوى الوطين للتوجيه وتبليغ أن يطبِّق الربامج وال  ج)(
املخاطر، وكذلك للرصد واستعراض تدابري الوقاية والتخفيف من املخاطر والتحقُّق من أن التدابري حتقق 

  النتائج املقصودة، مبا يف ذلك، حيثما كان مناسباً وممكناً، عن طريق استخدام الرصد األحيائي؛
ذ الربامج والتوصيات واملبادئ التوجيهية بشأن منع التعّرض املهين املتصل أن ينفِّ   د)(

ا حيثما تكون احتماالت التعّرض مثاراً للقلق؛   باالستخدامات املسموح 
أن ييسِّر ويكفل الوصول السليم للرعاية الصحية لفئات السكان املتأثرة بالتعّرض للزئبق   هـ)(
  أو مرّكباته؛
لمية وتقنية وحتليلية وتعزيز القدرة املهنية الصحية من أجل منع وتشخيص أن يبين قدرة ع  و)(

  ورصد ومعاجلة التعّرض للزئبق ومرّكباته.
  يتعنيَّ على مؤمتر األطراف:  - ٢

أن يعتمد مقررات وتوصيات ومبادئ توجيهية من أجل تنفيذ األنشطة املذكورة يف الفقرة   أ)(
داد التوصيات واملبادئ التوجيهية، إذا دعت الضرورة، مبساعدة من أعاله. وينبغي أن تقوم األطراف بإع ١

  املنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العاملية أو منظمة العمل الدولية؛
أن يكفل تدفُّق املوارد العلمية والتقنية واملالية مبقتضى هذه االتفاقية من أجل دعم   ب)(

  أعاله. ١األنشطة املذكورة يف الفقرة 
  ط التنفيذخط  -  ٢١

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٢١املصدر نص املادة 
  ١، الخيار ٢١المادة 

يضع مؤمتر األطراف يف اجتماعه [األول] منوذجًا مستنداً إىل قائمة جيوز لألطراف الرجوع إليها   -  /0[
  ادة.]يف وضع خططها للتنفيذ مبوجب هذه امل
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  [جيوز لـ] [على] كل طرف [قادر على ذلك]:  -  ١
أن يضع وينفِّذ خطة للوفاء بالتزاماته مبوجب هذه االتفاقية [، استنادًا إىل النموذج   (أ)

  ووفقاً حلالته احملددة]؛ /0الذي يوضع مبوجب الفقرة 
الفرعية (أ) بتقدمي إخطار إىل أن يعلن نواياه فيما يتعلق باخلطة املشار إليها يف الفقرة   (ب)

  األمانة يف موعد ال يتجاوز [سنتني بعد] تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له؛
أن حييل خطة التنفيذ اخلاصة به إىل مؤمتر األطراف يف غضون [سنة واحدة] [ثالث   (ج)

  فيه إخطاره إىل األمانة]؛سنوات] من التاريخ الذي [يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة له] [يقدم 
أن يقوم باستعراض وحتديث خطة التنفيذ اخلاصة به على أساس دوري وبطريقة تتحدد   (د)

  بقرار من مؤمتر األطراف؛
يف تقاريره املقدمة عمًال أن يدرج استعراضاته اليت جيريها مبوجب الفقرة الفرعية (د)   )ه(

  .٢٢ة باملاد
، مع أصحاب املصلحة الوطنيني لتيسري وضع وتنفيذ تتشاور األطراف، حسب االقتضاء  -  ٢

واستعراض وحتديث خطط التنفيذ لديها، وميكن أن تتعاون مباشرة أو عن طريق املنظمات العاملية 
  واإلقليمية ودون اإلقليمية.

يقوم مؤمتر األطراف باستعراض وتقييم خطط التنفيذ اليت حتيلها إليه األطراف من البلدان النامية   -  ٣[
ويقر توفري موارد مالية عن طريق اآللية املالية هلذه االتفاقية تكفي لتمويل  ١عمًال بالفقرة (ج) من الفقرة 

األنشطة املبينة يف خطط التنفيذ هذه اليت ترمي إىل االمتثال إىل االلتزامات املقررة مبوجب هذه االتفاقية. 
هاء] أو [واو]  ،بة مبوجب املرفق دال [وجيوز أن تشمل خطط التنفيذ هذه أي خطط عمل وطنية مطلو 

  ].[زاي البديل]
  ٢، الخيار ٢١المادة 

تقوم األطراف يف موعد ال يتجاوز مخس سنوات بعد بدء نفاذ هذا الصك بوضع خطط للتنفيذ   -  ١
  دف االمتثال لاللتزامات مبوجب هذه االتفاقية؛

ا آخذة   -  ٢ يف االعتبار، بني مجلة أمور أخرى، تنظر األطراف يف حتديث خطط التنفيذ اخلاصة 
  النتائج اليت تسفر عنها الدراسات وكذلك التطورات العلمية والتقنية؛

  ] بتحديد معايري لصياغة وحتديث خطط التنفيذ؛ ×يقوم مؤمتر األطراف يف اجتماعه [  -  ٣
ة واالقتصادية جيري تنفيذ التدابري املتوخاة يف الفقرات السابقة مع مراعاة الظروف االجتماعي  -  ٤

ا ومناسبة وكذلك نقل  لألطراف، ويكون االمتثال مرهونًا بتعبئة موارد مالية كافية وميكن التنبؤ 
ا  ا الحتياجا التكنولوجيا وتقدمي التعاون على النحو املطلوب لبناء القدرات لدى األطراف وفقًا لتقييما

ا.   وأولويا
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  اإلبالغ  - ٢٢
 اتوارد أدناه مستنَسخ بدون تغيري من ورقة االجتماعال ٢٢املصدر: نّص املادة 

(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.33).اليت أعدها الفريق القانوين ،  
  ٢٢المادة 

يقدِّم كل طرف، عن طريق األمانة، إىل مؤمتر األطراف تقارير عن التدابري اليت اختذها لتنفيذ   - ١
، مع مراعاة حمتويات خطة [ يف حتقيق أهداف االتفاقية أحكام هذه االتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابري

  ].)٤٢(تنفيذه
يتعنيَّ على كل طرف أن يُدرِج يف تقاريره املعلومات على النحو املطلوب يف املواد [س، ص، ع]   - ٢

  )٤٣(من هذه االتفاقية.
بالغ الذي يتعنيَّ على مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، أن يبّت يف مسألة توقيت وشكل اإل  - ٣

يتعّني أن يتبعه األطراف، مع مراعاة استصواب تنسيق اإلبالغ مع اتفاقيات أخرى ذات صلة باملواد 
ا مبرحلة انتقال على تنفيذ  الكيميائية والنفايات [مع إدراك أن قدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

  عدة لبناء القدرات ومساعدات مالية وتقنية وافية].هذا احلكم [جيوز] [ينبغي] أن تتوّقف على توافر مسا
  تقييم الفعالية  - ٢٣

 اتالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة االجتماع ٢٣املصدر: نص املادة 
)UNEP(DTIE/Hg/INC.4/CRP.33(.اليت أعدها الفريق القانوين ،  
تداًء من [ثالث] [أربع] [مثان] سنوات على مؤمتر األطراف أن يقيِّم مدى فعالية هذه االتفاقية، اب  - ١

  بعد موعد دخول االتفاقية حيِّز النفاذ وبشكل دوري بعد ذلك على فرتات يقررها مؤمتر األطراف.
واالقتصادية، مبا  )٤٤(واملالية]، ينبغي إجراء التقييم على أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية [  - ٢

  يف ذلك:
الرصد األخرى املقّدمة إىل [املطلوبة من] مؤمتر األطراف [عمالً التقارير ومعلومات   (أ)

ملالحظة يف األوساط األحيائية وفئات السكان ا )٤٥(]، مبا يف ذلك االجتاهات يف مستويات الزئبق٣ بالفقرة
  )٤٦(ة؛املستضعف

                                                      
 .٢١بشأن املادة الذي سيتخذ لى القرار القوس عتتوقف إزالة   )٤٢(
ميكن هنا إدراج األحكام اليت تبنيِّ متطلبات حمّددة لإلبالغ. وسوف يـُّتخذ يف مرحلة الحقة املقّرر بشأن حتديد   )٤٣(

 املوضع األخري بشأن األحكام فيما يتصل باإلبالغ.
 شات يف إطار مواد أخرى يف االتفاقية.قرر فريق االتصال اإلبقاء على القوسني حلني ظهور نتيجة املناق  )٤٤(
مع العلم بأن التعريف ، هي املصطلح املناسب“ مستويات الزئبق”أثار الفريق القانوين التساؤل عّما إذا كانت   )٤٥(

 ٢٠احلايل للزئبق هو أنه عنصر الزئبق ولن يشمل مرّكبات الزئبق مثل زئبق امليثيل. ويُطرَح نفس السؤال فيما يتعّلق باملادة 
 (ب).

ترد له إشارة مرجعية يف مجيع “ فئات السكان املستضعفة”يوجِّه الفريق القانوين االهتمام إىل حقيقة أن مصطلح   )٤٦(
فئات السكان املستضعفة/فئات ’’إشارة مرجعية بني قوسني إىل ، ١٩(ب) من املادة  ١يف حني توجد يف الفقرة ، النص

 “.السكان املعّرضة للخطر
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  ؛ [و]٢٢التقارير املشار إليها يف املادة   (ب)
  [؛ و] ١٧باملادة املعلومات والتوصيات املقدَّمة عمًال   (ج)
  [التقارير واملعلومات األخرى ذات الصلة بشأن تنفيذ الرتتيبات القائمة مبقتضى  [(د)

  [املعلومات املقّدمة عمالً  )٤٧(هذه االتفاقية] بشأن املساعدات املالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
  ].]١٠باملادة 

 اجتماعه [األول/الثاين]، اعتماد معايري ومنهجية من ولتيسري التقييم، يتعنيَّ على مؤمتر األطراف يف  - ٣
أجل هذا الغرض، مبا يف ذلك [مجع بيانات الرصد] ومؤشرات حيثما كان ذلك مناسباً، مع مراعاة 

  التقييمات اخلاصة مبدى الفعالية مبقتضى ما يتصل بذلك من اتفاقات بيئية متعّددة األطراف.
  الترتيبات المؤسسية  -كاف
  )٤٨(األطراف مؤتمر  -  ٢٤

 اتالوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة االجتماع ٢٤ املصدر: نص املادة
)UNEP(DTIE/Hg/INC.4/CRP.22( ،.اليت أعدها الفريق القانوين  
  يُنشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف.  -  ١
تحدة للبيئة يف ينعقد االجتماع األول ملؤمتر األطراف بدعوة من املدير التنفيذي لربنامج األمم امل  -  ٢

موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية. وبعد ذلك تُعقد االجتماعات العادية ملؤمتر 
  األطراف على فرتات منتظمة يقررها املؤمتر.

تُعقد اجتماعات استثنائية ملؤمتر األطراف يف أوقات أخرى حسبما يراه املؤمتر ضرورياً، أو بناًء   -  ٣
ي من أي طرف، بشرط أن يؤيده، يف غضون ستة أشهر من إبالغ األمانة األطراف على طلب خط

  بالطلب، ثلث عدد األطراف على األقل.
يوافق مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء يف أول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية، سواء له   -  ٤

ظم سري عمل األمانة، ويعتمد تلك أو ألي من هيئاته الفرعية، إضافة إىل األحكام املالية اليت تن
  الصكوك.

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

  ورية لتنفيذ هذه االتفاقية؛إنشاء اهليئات الفرعية اليت يراها ضر   (أ)
التعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات الدولية املختصة واهليئات احلكومية الدولية   (ب)

  واملنظمات غري احلكومية؛

                                                      
 التصال اإلبقاء على القوسني حلني ظهور نتيجة املناقشات يف إطار مواد أخرى يف االتفاقية.قرر فريق ا  )٤٧(
الحظ الفريق القانوين أنه قد حيتاج إىل معاودة التطرق إىل جوانب معينة من هذه األحكام على ضوء أحكام   )٤٨(

 أخرى مل ُحتل إليه بعد للنظر فيها.
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  ؛٢٢االستعراض املنتظم جلميع املعلومات اليت تتاح له ولألمانة وفقاً للمادة   (ج)
التنفيذ الوطنية املقدمة من األطراف عمًال  القيام باستعراض وتقييم وإقرار خطط –[(ج) ثانيًا 

  ؛]٢١باملادة 
  ؛[و] النظر يف أي توصيات تقّدم إليه من ِقَبل جلنة [التنفيذ] [االمتثال]  (د)
  [؛ و]حبث واختاذ أي إجراءات إضافية يراها ضرورية لتحقيق أهداف هذه االتفاقية   (ه)

ع مراعاة التطورات التقنية استعراض املرفقني جيم ودال كل [مخس] سنوات، م  [(و)
دف   واالقتصادية األخرية، 

  )٧من املادة  ١للفقرة  ٢واخليار  ٦للمادة  ٢(ينطبق على اخليار  ١البديل 
ختفيض عدد اإلعفاءات املنطبقة عموماً املبينة يف هذه املرفقات أو تقييد مدة هذه اإلعفاءات يف 

  غضون مهلة زمنية حمددة.
  )٧من املادة  ١للفقرة  ٣و ١واخليارين  ٦للمادة  ٣و ١خليارين (ينطبق على ا ٢البديل 

إضافة منتجات وعمليات تصنيع إضافية، يف غضون مهلة زمنية حمددة، إىل هذين املرفقني أو 
  تقييد عدد ومدة اإلعفاءات املبينة فيهما.

  اجلملة األخرية من الفقرة الفرعية (و)
هذا القبيل، أن يقرر تعديل املرفقني بناء على ذلك، وفقاً  جيوز ملؤمتر األطراف، بعد كل استعراض من

  .]٢٨ألحكام املادة 
ا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك أي دولة ليست   -  ٦ جيوز لألمم املتحدة ووكاال

أي هيئة طرفًا يف هذه االتفاقية، أن تكون ممثّلة يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب. وجيوز قبول 
أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية أو غري حكومية ذات اختصاص يف املسائل اليت 
تشملها االتفاقية وأبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع ملؤمتر األطراف، بصفة مراقب، 

 ومشاركتهم خاضعني للنظام مل يعرتض الثلث على األقل من األطراف احلاضرة. ويكون قبول املراقبني  ما
  الداخلي الذي يعتمده مؤمتر األطراف.

  )٤٩(ةاألمان  -  ٢٥
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٢٥نص املادة  املصدر:

  تُنشأ مبوجب هذا أمانة.  -  ١
  يلي: تكون وظائف األمانة هي ما  -  ٢

 ر األطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها باخلدمات الالزمةوضع الرتتيبات الجتماعات مؤمت  (أ)
  ؛حسب االقتضاء

                                                      
الثالثة للجنة: الحظ الفريق القانوين أنه قد حيتاج إىل معاودة التطرق إىل  مالحظة الفريق القانوين يف الدورة  )٤٩(

 جوانب معينة من هذه األحكام على ضوء أحكام أخرى مل ُحتل إليه بعد للنظر فيها.
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تيسري تقدمي املساعدة إىل األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية واألطراف   (ب)
ا مبرحلة انتقال، يف تنفيذ هذه االتفاقية بناء على طلبها؛   اليت متر اقتصادا

نات اهليئات الدولية ذات الصلة، وال سيما التنسيق، حسب االقتضاء، مع أما  (ج)
  املواد الكيميائية والنفايات؛األخرى بشأن تفاقيات اال

  تبادل املعلومات املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية؛يف مساعدة األطراف   (د)
 ]٢٢و ١٧[إعداد تقارير دورية استنادًا إىل املعلومات اليت تتلقاها مبوجب املادتني   )ه(

  علومات وإتاحتها لألطراف؛وغريها من امل
يف ما قد يكون الزما ألداء وظائفها بفعالية مؤمتر األطراف، ، بتوجيه عام من الدخول  (و)

  ؛من ترتيبات إدارية وتعاقدية
اليت يقررها الوظائف أداء وظائف األمانة األخرى احملددة يف هذه االتفاقية، وغريها من   (ز)

  مؤمتر األطراف.
نفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وظائف األمانة هلذه االتفاقية، ما مل يقرر يؤدي املدير الت  -  ٣

من األطراف احلاضرة واملصّوتة، أن يوِكل وظائف األمانة إىل واحدة أو  ]×[مؤمتر األطراف، بأغلبية 
  أكثر من املنظمات الدولية األخرى.

املختصة، العمل على تعزيز] [استنادًا إىل [جيوز ملؤمتر األطراف، بالتشاور مع اهليئات الدولية   -  ٤
تعزيز التعاون والتنسيق بني أمانات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهومل، إمكانيات] التعاون والتنسيق بني 

وجيب استكشاف واستخدام [  األمانة وأمانات االتفاقيات األخرى املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات
كن. وجيوز ملؤمتر األطراف، بالتشاور مع اهليئات الدولية املختصة، أن يوفر الصكوك إىل أقصى حد مم

   إضافياً بشأن هذه املسألة]. توجيهاً 
  هيئات الخبراء  -  ثانياً  ٢٥[

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ثانياً  ٢٥املصدر: نص املادة 
  (لجنة التقدم التكنولوجي) ١الخيار 

أ مبوجب هذا جلنة للتقدم التكنولوجي كهيئة فرعية ملؤمتر األطراف لتقدم له تقييمات تُنش  -  ١
للتكنولوجيات القائمة والبديلة اليت ميكن أن حتد من استخدام الزئبق يف املنتجات وعمليات التصنيع ومن 

ا إىل املعلو  مات املتوافرة العلمية التسريبات املقصودة للزئبق ومرَكبات الزئبق. وتستند اللجنة يف تقييما
والصحية والبيئية والتقنية واالقتصادية. وتقدم اللجنة تقريرًا إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، وبعد 

  ذلك يف كل اجتماع عادي له، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك.
طراف. تكون اللجنة متعددة التخصصات ويكون باب املشاركة فيها مفتوحًا أمام مجيع األ  -  ٢

  وتتألف من ممثلني حكوميني متخصصني يف جماالت اخلربة ذات الصلة ومن مراقبني.
  يبت مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول يف اختصاصات اللجنة.  -  ٣
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  (هيئة الخبراء للقضايا العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية) ٢الخيار 
هيئة خمتصة من اخلرباء املؤهلني للمساعدة يبت مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، يف إنشاء   

، بتقييم املسائل املتعلقة بتلك ٢٨و ٢٣و ١٣إىل  ١١و ٨يف مهامه، ال سيما تلك املشار إليها يف املواد 
املهام على أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية. وحيدد مؤمتر األطراف تكوين 

ا إىل مؤمتر ا واختصاصات هيئة اخلرباء. وتقدم ، سنة تكوينهابعد  ألطرافهيئة اخلرباء تقريراً عن استنتاجا
ا.]   وبعد ذلك وفقاً الختصاصا

  تسوية النزاعات  -الم 
  تسوية النزاعات  -  ٢٦

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٢٦ املصدر: نص املادة
بينها يتعلق بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية عن طريق تسعى األطراف إىل تسوية أي نزاع   -  ١

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

يقدَّم للوديع فيما جيوز ألي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن، يف صك خطي 
خيص أي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق االتفاقية، عن اعرتافه بإحدى الوسيلتني التاليتني أو كلتيهما على 

  سبيل اإللزام لتسوية النزاعات إزاء أي طرف يقبل نفس االلتزام:
  األول من املرفق ياء؛ الفرعالتحكيم وفقاً لإلجراءات املبينة يف   (أ)

  على حمكمة العدل الدولية. عرض النزاع  (ب)
جيوز ألي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يصدر إعالنًا له نفس األثر فيما   -  ٣

  .٢يتعلق بالتحكيم وذلك وفقاً لإلجراء املشار إليه يف الفقرة 
فقاً ساريًا إىل أن تنقضي فرتة سريانه و  ٣أو الفقرة  ٢يظل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة   -  ٤

  ألحكامه أو بعد انقضاء ثالثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
ال يؤثر انقضاء سريان أي إعالن أو تقدمي إشعار بالنقض بأي وسيلة من الوسائل يف   -  ٥

اإلجراءات اليت قد تكون قيد النظر أمام أي هيئة حتكيم أو حمكمة العدل الدولية ما مل يتفق طرفا النزاع 
  خالف ذلك. على
، وإذا مل يتمكنا ٣أو الفقرة  ٢وسيلة تسوية النزاع مبوجب الفقرة إذا مل يقبل طرفا النزاع نفس   -  ٦

بعد قيام أحد  ثين عشر شهراً اخالل مدة  ١يف الفقرة املذكورة من تسوية نزاعهما عن طريق الوسائل 
 جلنة التوفيق بناء على طلب أي من الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بوجود نزاع بينهما، حيال النزاع إىل

  الثاين من املرفق ياء على التوفيق مبوجب هذه املادة. الفرعوتنطبق اإلجراءات الواردة يف طريف النزاع. 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

80 

 مواصلة تطوير االتفاقية  - ميم 

 تعديالت االتفاقية  -  ٢٧

 اتعأدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة االجتما ٢٧املصدر: نص املادة 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.22( .اليت أعدها الفريق القانوين  
  جيوز ألي طرف أن يقرتح تعديالت هلذه االتفاقية.  -  ١
تُعتمد تعديالت هذه االتفاقية يف اجتماع ملؤمتر األطراف. وتُبلِّغ األمانة نص أي تعديل مقرتح   -  ٢

فيه اعتماده بستة أشهر على األقل. وتُبلِّغ  هلذه االتفاقية إىل األطراف قبل موعد االجتماع الذي سُيقرتح
ا كذلك الوديع، للِعْلم.   األمانة أيضاً املوقعني على هذه االتفاقية بالتعديالت املقرتحة وتبلِّغ 

تبذل األطراف قصارى جهدها للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقرتح هلذه االتفاقية بتوافق   -  ٣
هود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء، دون التوصل إىل اتفاق، اآلراء. [وإذا اسُتنفدت مجيع اجل

  من أصوات األطراف احلاضرة واملصّوتة يف االجتماع.] ×يُعتمد التعديل، كحل أخري، بأغلبية 
  يُرسل الوديع التعديل املعتمد إىل مجيع األطراف للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره.  -  ٤
تابًة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله. ويبدأ نفاذ التعديل املعتمد يتم إخطار الوديع ك  -  ٥

بالنسبة لألطراف اليت قبلت االلتزام به اعتباراً من اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع صكوك  ٣وفقًا للفقرة 
ل [اليت كانت أطرافاً التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من ِقَبل [ثالثة أرباع] [عدد] األطراف على األق

وقت اعتماد التعديل]. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة ألي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل 
  إليداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.

  )٥٠(اعتماد وتعديل المرفقات  -  ٢٨
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3ن الوثيقة أدناه مستنسخ بدون تغيري م ٢٨ نص الفقرة: راملصد

تشكل مرفقات هذه االتفاقية جزءًا ال يتجزأ منها، وما مل يُنص صراحة على خالف ذلك،   -  ١
  تشكل أية إحالة إىل هذه االتفاقية إحالة يف الوقت ذاته إىل أية مرفقات هلا.

سائل اإلجرائية أو العلمية تقتصر أي مرفقات إضافية تُعتمد بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية على امل  -  ٢
  أو التقنية أو اإلدارية.

  ينطبق اإلجراء التايل على اقرتاح واعتماد ونفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية:  -  ٣
االتفاقية وتُعتمد طبقًا لإلجراء املنصوص عليه يف  هتُقرتح أي مرفقات إضافية هلذ  (أ)

  ؛]٢٧من املادة  ٣إىل  ١الفقرات [
ي طرف ال يستطيع قبول أي مرفق إضايف أن خيطر الوديع كتابًة بذلك يف على أ  (ب)

غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبالغه باعتماد املرفق اإلضايف. ويبلِّغ الوديع، دون تأخري، مجيع 

                                                      
مالحظة الفريق القانوين يف الدورة الثالثة للجنة: الحظ الفريق القانوين أنه قد حيتاج إىل معاودة التطرق إىل   )٥٠(
 وانب معينة من هذه األحكام على ضوء أحكام أخرى مل ُحتل إليه بعد للنظر فيها.ج
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يسحب ُخيطر الوديع، خطياً، بأنه األطراف بأي إخطار يتلقاه. وجيوز ألي طرف يف أي وقت أن 
مرفق إضايف، وعند ذلك يبدأ نفاذ املرفق بالنسبة هلذا الطرف وفقًا للفقرة عدم قبول أي ب إخطاره السابق

  ؛الفرعية (ج) أدناه
عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضايف،   (ج)

 فقًا ألحكام الفقرة الفرعيةو بعدم القبول يصبح املرفق نافذًا بالنسبة جلميع األطراف اليت مل تقدم إخطارًا 
  (ب).

خيضع اقرتاح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديالت ملرفقات هذه االتفاقية لنفس اإلجراءات املتبعة يف   -  ٤
] ال يبدأ ×اقرتاح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية هلذه االتفاقية [، باستثناء أن تعديل [املرفق 

دم إعالناً بشأن تعديل [ذلك املرفق] [تلك املرفقات] وفقاً للفقرة نفاذه فيما يتعلق بأي طرف يكون قد ق
، ويف هذه احلالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة هلذا الطرف يف اليوم التسعني التايل ٣١من املادة  ٥

ذا  للتاريخ الذي أودع فيه لدى الوديع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه فيما يتعلق 
   ]التعديل.

إذا ارتبط أي مرفق إضايف أو أي تعديل ملرفق بتعديل هلذه االتفاقية، ال يبدأ نفاذ ذلك املرفق   -  ٥
  اإلضايف أو التعديل إال وقتما يبدأ نفاذ تعديل االتفاقية.

 أحكام ختامية  - نون 

  حق التصويت  -  ٢٩
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٢٩ نص الفقرة :املصدر

 ٢يكون لكل طرف يف هذه االتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه يف الفقرة   -  ١
  أدناه.

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

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

  التوقيع  -  ٣٠
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٣٠ نص الفقرة :املصدر

للتكامل لمنظمات اإلقليمية لتفاقية يف ___ جلميع الدول و يُفتح باب التوقيع على هذه اال
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من __  )٥١(يف الفرتة من __ إىل ___،االقتصادي 

  __. إىل

                                                      
مالحظة الفريق القانوين يف الدورة الثالثة للجنة: إذا تقرر فتح باب التوقيع على االتفاقية ملدة يوم واحد فقط   )٥١(

ا للتوقيع يف األمم املتحدة، ستتغري عبارة   .‘‘يف’’ لتصبح ‘‘____ ىلإيف الفرتة من ___ ’’قبل فتح با
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  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام  -  ٣١
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  ٣١ نص الفقرة :املصدر

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

ا. وتوضع صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليه
  االنضمام لدى الوديع.

تكون أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف هذه االتفاقية، بدون أن يكون أي   -  ٢
من الدول األعضاء فيها طرفًا فيها، ملزمة جبميع االلتزامات الناشئة عن االتفاقية. ويف حالة املنظمات 

 تكون واحدة أو أكثر من الدول األعضاء فيها طرفًا يف هذه االتفاقية، تتوىل املنظمة ودوهلا األعضاء اليت
ا مبوجب االتفاقية. ويف هذه احلاالت ال جيوز للمنظمة  البت يف مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاما

  ن االتفاقية.والدول األعضاء فيها أن متارس معاً ويف الوقت ذاته احلقوق الناشئة ع
تُعلن أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو   -  ٣

أيضاً أي منظمة من هذا القبيل وُختطر  .انضمامها مدى اختصاصها باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية
  اختصاصها. بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق ،الذي خيِطر بدوره األطراف ،الوديع

ُتدرج الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها   -  ٤[
أو انضمامها إعالناً حيدِّد التشريعات أو التدابري األخرى اليت تسمح هلا بتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها 

  من هذه االتفاقية.] ١٤إىل  ٣يف املواد 
  طرف أن يعلن يف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل جيوز ألي  -  ٥[

بالنسبة له إال عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه املتعلق نفاذه ] ال يبدأ ×[للمرفق 
  .بذلك التعديل

  بدء النفاذ  -  ٣٢
 اتجتماعأدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة اال ٣٢ نص الفقرة: املصدر

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.22( .اليت أعدها الفريق القانوين  
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع الصك [الثالثني] [اخلمسني] من   -  ١

  صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام.
إقليمية للتكامل االقتصادي تصّدق على هذه  يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة أو منظمة  -  ٢

االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك [الثالثني] [اخلمسني] من صكوك التصديق 
أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام يف اليوم التسعني التايل لتاريخ إيداع هذه الدولة أو املنظمة اإلقليمية 

  صك تصديقها أو إقرارها أو قبوهلا أو انضمامها.للتكامل االقتصادي 
ال يُعترب أي صك مودَع من قِبل أي منظمة إقليمية للتكامل  ٢و ١ألغراض الفقرتني   -  ٣

  االقتصادي صكاً إضافياً للصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.
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لى األطراف من البلدان النامية بشرط تنطبق مجيع االلتزامات القانونية مبوجب هذه االتفاقية ع  -  ٤[
  أن يكون الصندوق املتعدد األطراف القائم بذاته قد أنشئ ويقّدم مساعدة كبرية.]

 التحفظات  -  ٣٣

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة  من  أدناه مستنسخ بدون تغيري ٣٣ نص الفقرة :املصدر
  ال جيوز إبداء [أي حتفظ] [حتفظات] على هذه االتفاقية.

  االنسحاب  -  ٣٤
 اتأدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة غرفة االجتماع ٣٤ نص الفقرة :املصدر

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.22( .اليت أعدها الفريق القانوين  
جيوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية يف أي وقت بعد مضي [ثالث سنوات] [سنة] من   -  ١

  ف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إىل الوديع.دء نفاذها بالنسبة لذلك الطر ب )٥٢(تاريخ
يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذًا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلُّم الوديع إخطار   -  ٢

  االنسحاب أو يف تاريخ الحق حسبما يتحدد يف إخطار االنسحاب.
  الوديع  -  ٣٥

  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة من أدناه مستنسخ بدون تغيري  ٣٥ نص الفقرة :املصدر
  األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقية.يكون 

  حجية النصوص  -  ٣٦
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة  من أدناه مستنسخ بدون تغيري ٣٦ نص الفقرة :املصدر

يودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية   
  .الوديعلعربية والفرنسية يف احلجية، لدى وا

  قام املوقعون أدناه، املفوضون يف ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه االتفاقية. وإثباتاً لذلك  
  عام ألفني وثالثة عشر.____، اليوم ___ من هذا يف  ُحررت يف _________  

                                                      
قد أزيلت باالستناد إىل  ١مالحظة: الحظ الفريق القانوين أن األقواس املعقوفة اخلارجية املوجودة يف الفقرة   )٥٢(

 املناقشات اليت جرت أثناء اجللسة العامة واليت مل يتم التقدم خالهلا بأي اقرتاح لشطب النص احملاط باألقواس املعقوفة كامًال.



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

84 

  المرفق ألف
  مصادر عرض الزئبق

  التجارة فيهو لزئبق ا ضحذفه فريق االتصال املعين بعر 
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  المرفق باء
  الخاضعة لتدابير التجارة الدوليةالزئبق ومرَكبات الزئبق 

  التجارة فيهو الزئبق  ضحذفه فريق االتصال املعين بعر 
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  المرفق جيم
 اتاالجتماعغرفة املصدر: نّص املرفق جيم الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة 

)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.31( ، اليت أعدها فريق االتصال بشأن املنتجات والعمليات. ويالَحظ أن
  .املشروع األصلي للمرفق جيم يرد بوصفه التذييل ألف للمرفق جيم بناًء على طلب بعض الوفود

  ٦من المادة  ١[المرفق جيم: المنتجات الخاضعة للفقرة 
  ادي فحسب وال ميّثل النص النهائيهذا اجلدول اسرتش

  تاريخ اإلنهاء التدريجي  ضاف إليها الزئبقالمنتجات الم
  تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرف  الوصف الدقيق للُمنَتج

  من السنوات + إعفاء حمّدد للطرف ×+ فرتة مساح، 
  تاريخ دخول االتفاقية حيِّز النفاذ بالنسبة للطرف  

  من السنوات + إعفاء حمّدد للطرف ×+ فرتة مساح، 

  .]٨حظة: سوف يناَقش تنظيم فرتة السماح واإلعفاء احملّدد للطرف يف إطار املادة مال
الثالث من الوثيقة  الفرعللتأكيد على أن  ثانياً  ١مالحظة: طلب بعض البلدان أن يقوم فريق االتصال بإعادة النظر يف الفقرة 

  .ثانياً  ١الوارد يف التذييل ألف جرى اقتباسه يف تلك الفقرة 

  يل ألفالتذي
  المرفق جيم: المنتجات المضاف إليها الزئبق

  [مالحظة: أُدِخَلت تغيريات على املرفق فحسب لزيادة توضيح هيكله.]
األول: المحظورة: منتجات يمكن الحصول على نطاق عالمي إلى بدائل لها خالية من الزئبق وتعتبر أيضًا مجدية  الفرع

  اقتصادياً وتقنياً 
  الزئبق المنتجات المضاف إليها

ا حمتوى زئبقي أقل من    يف املائة واط ٢البطاريات ما عدا بطاريات األزرار اليت يوجد 
  حموِّالت ومرحِّالت ما عدا احملوِّالت املخصصة متاماً ألغراض الصيانة

ة أقل من    ] مغ×واط مع حمتوى من الزئبق يتجاوز [ ٣٠مصابيح إضاءة فلورية ُمدجمَّ
ساعة مع  ٢٥ ٠٠٠وذات عمر طويل أكثر من  T2 ،T5 ،T8 ،T12 - فوسفور ثالثي النطاق  -  مصابيح فلورية خطّية
  ] مغ×حمتوى زئبقي يتجاوز [

  ] مغ×مصابيح صوديوم ذات ضغط عاٍل (خبار) عامة الغرض مع حمتوى زئبقي يتجاوز [
  أنواع من الصابون ومستحضرات التجميل
  مبيدات اآلفات ومبيدات آفات أحيائية
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الثاني: اإلنهاء التدريجي: منتجات يلزم لها فترة انتقال للسماح لألطراف لإلنهاء التدريجي الستخدامها استناداً  رعالف
  إلى ظروفها االجتماعية واالقتصادية

  تاريخ اإلنهاء التدريجي  المنتجات المضاف إليها الزئبق
  ]٢٠××ة [سن  مقاييس ضغط الدم

  التنفيذ للطرف]*من السنوات بعد دخول الصك حّيز  ×[
  ]٢٠××ة [سن  مقياس احلرارة لالستعمال الطيب

  من السنوات بعد دخول الصك حّيز التنفيذ للطرف]* ×[

نِتج احملّدد  ×[* مالحظة] هذا شكل حمتمل الختاذ ترتيب انتقايل. وهناك فرتة مساح 
ُ
من السنوات تعطى لكل طرف من أجل امل

  املعين.]
  مضاف إليها الزئبق يشجع مواصلة استحداث واستخدام بدائل لها خالية من الزئبقالثالث: منتجات أخرى  الفرع

  المنتجات المضاف إليها الزئبق

  أجهزة قياس لالستعمال الصناعي

  األول الفرعمجيع املصابيح ما عدا تلك املذكورة يف 

  ملوضعيةاملنتجات الصيدالنية (لالستخدامات البشرية والبيطرية) مبا يف ذلك املطهرات ا

[منتجات أخرى من بينها األلعاب النارية واجملوهرات وأفالم وورق التصوير، وأوزان ضبط العجالت، وأجهزة املدّورات 
(اجلريوسكوب)، وأجهزة التليسكوب ومعدات إرخاء االرتداد يف البنادق، وأجهزة موازنة اإلطارات، واملعدات الطبية غري 

  الثاين.] الفرعيف أجهزة القياس على النحو املذكور 
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  المرفق دال

  عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق
، )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.31( اتاالجتماعغرفة املصدر: نّص املرفق دال الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة 

  .اليت أعدها فريق االتصال بشأن املنتجات والعمليات
  القائمة التايل كنقطة انطالق للمناقشات بشأن إدراج املنتجات يف املرفق. يُقرتح مشروع

[االستخدام المسموح به]   ٧عملية التصنيع غير المسموح بها بموجب المادة 
  [اإلعفاءات]

  [تاريخ التخلص التدريجي]

  ]٢٠٢٥] [٢٠٢٠[    إنتاج احلموض والقلويات  - ١
سنة بعد دخول الصك  ×[

  *للطرف] حيز النفاذ بالنسبة
  ]٢٠××[    إنتاج مونومر كلوريد الفاينل]  -  ٢[

سنة بعد دخول الصك  ×[
  *حيز النفاذ بالنسبة للطرف]

سائر عمليات اإلنتاج اليت يستخدم فيها   -  ٣[
الزئبق أو مركبات الزئبق [كمحفزات] [كأقطاب  

  كهربائية أو كمحفزات]

[وصف لالستخدام املسموح 
  ]به أو اإلعفاء وفرتة صالحيته

]××٢٠[  
سنة بعد دخول الصك  ×[

  *حيز النفاذ بالنسبة للطرف]
  قائمة بعمليات معينة، إن وجدت]  -بديلة٣[
تكنولوجيا بديلة خالية من الزئبق ومتوفرة على   - ١[

  نطاق واسع
استعمال كميات كبرية من الزئبق إما يف شكل   -٢

  )٥٣(أقطاب كهربائية أو حمفزات]

    

ا مالحظة] هذا شكل ممكن  *[   ]سنة متنح لكل طرف بشأن املنتج احملدد املعين. ×لرتتيب انتقايل. وهي فرتة إعفاء مد

                                                      
 للتعامل مع العمليات اجلديدة. ٦يلزم إضافة اشرتاطات أخرى شبيهة باشرتاطات املادة  قد  )٥٣(
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  المرفق هاء
  تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق

 اتاالجتماعغرفة املصدر: نّص املرفق هاء الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من ورقة 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.20( لقانوينفريق اال، اليت أعدها.  

  خطط العمل الوطنية
  أن يدرج يف خطة عمله الوطنية ما يلي: ٩من املادة  ٣على كل طرف خيضع ألحكام الفقرة   - ١

  أهداف وطنية ونسب ختفيض مستهدفة؛  (أ)
اء:  (ب)   إجراءات إل

  ملغمة الركاز الكاملة؛  ‘١’
  ؛عاجلاحلرق املكشوف للملغم أو للملغم امل  ‘٢’
  ناطق سكنية؛حرق امللغم يف م  ‘٣’
دون  ترشيح السيانيد يف الرواسب أو الركاز أو النفايات اليت أضيف هلا الزئبق  ‘٤’

  ؛إزالة الزئبق أوالً 
خطوات تّيسر إضفاء طابع رمسي على قطاع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق أو   (ج)

  تنظيمه؛
ة يف تعدين وتصنيع تقديرات أساسية لكميات الزئبق املستخدمة وللممارسات املستخدم  )(د

  الذهب احلريف والضيق النطاق داخل أراضيه؛
اسرتاتيجيات لتشجيع احلد من انبعاثات وتسريبات الزئبق، والتعرض له، يف تعدين   (ه)

  ؛اليت ال تستخدم الزئبقق ائالنطاق، مبا يف ذلك الطر  يوالضيق نيوتصنيع الذهب احلرفي
] حتويل وجهة الزئبق ومركبات الزئبق الستخدامها اسرتاتيجيات إلدارة أو منع [استرياد و  )و(

  )٥٤(النطاق؛ يقيوالض نييف تعدين وتصنيع الذهب احلرفي
  اسرتاتيجيات إلشراك أصحاب املصلحة يف تنفيذ خطة العمل ومواصلة تطويرها؛  )ز(
احلرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق اسرتاتيجية للصحة العامة بشأن تعرض   )ح(

م احمللية للزئبقوجم صحية، البيانات المجع مجلة أمور، من بينها . وينبغي أن تتضمن هذه االسرتاتيجية تمعا
  توعية من خالل املرافق الصحية؛الملشتغلني بالرعاية الصحية، و اوتدريب 

اسرتاتيجيات ملنع تعرض أكثر شرائح السكان ضعفًا للزئبق املستخدم يف تعدين الذهب   (ط)
  اإلجناب، وخباصة النساء احلوامل؛ ضيق النطاق، السيما األطفال والنساء يف سناحلريف وال

                                                      
مالحظة: أشار الفريق القانوين إىل أن احلاجة قد تستلزم مزيدًا من التحرير تبعًا لإلجابة عن السؤال املطروح يف   )٥٤(

 ).١احلاشية (
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اسرتاتيجيات لتوفري املعلومات للحرفيني واملشتغلني بتعدين الذهب الضيق النطاق  (ي)
  واجملتمعات احمللية املتضررة؛

  جدول زمين لتنفيذ خطة العمل. (ك)
منها ة اسرتاتيجيات إضافية لتحقيق أهدافه، جيوز لكل طرف أن يدرج يف خطة عمله الوطني  - ٢

استخدام أو تطبيق معايري لتعدين الذهب احلريف والضيق النطاق دون استخدام الزئبق، أو آليات قائمة على 
  األسواق، أو أدوات للتسويق.
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  المرفق واو
  (اإلبقاء على المرفقين واو وزاي مستقلْين) ١الخيار 

من املرفق واو مستنسخ من املرفق ألف لتقرير الرئيسني املشاركني  األول الفرعاملصدر: اجلدول يف 
بدون تغيري باستثناء  )UNEP(DTIE/Hg/INC.4/CRP.29(لفريق االتصال املعين باالنبعاثات واإلطالقات 

إضافة عمود شاغر للحدود القصوى، أوضح الرئيسان املشاركان  للفريق ، عند تقدمي التقرير، أنه يتعني 
الثاين من املرفق واو الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة  الفرعونص  إضافته. 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3.  
  االنبعاثات في الغالف الجوي [غير المقصودة]

  األول: فئات المصادر الفرع
  الحدود القصوى  المدخل المقترح من الفريق التقني

    حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم
    ل الصناعية اليت تعمل بالفحماملراج

    ][واملنغنيز  والذهب الصناعي الرصاص والزنك والنحاس مرافق إنتاج 
    *مرافق حرق النفايات
    مصانع إنتاج اإلمسنت

   مرافق تصنيع احلديد والصلب] [، مبا يف ذلك مصانع الصلب الثانوي][
    ]مرافق إنتاج وتصنيع النفط والغاز[

  ط العملالثاني: خط الفرع
] كل طرف [لديه جمموع انبعاثات زئبق كبرية من فئات ـــ[على] [ينبغي على أساس طوعي لـ  

األول] أن يضع خطة عمل وطنية للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من  الفرعاملصادر املدرجة يف 
يف االعتبار آثار  آخذاً ] [فئات املصادر [تلك] [والقضاء على تلك االنبعاثات حيثما كان ذلك ممكناً 

انبعاثات الزئبق وختفيضات االنبعاثات على الصحة البشرية والبيئة داخل أراضيه]. وجيب أن [تراعي خطة 
  العمل احلالة اخلاصة للطرف وأن] تشتمل [كحد أدىن] [حسب االقتضاء] على ما يلي:

من فئات املصادر املدرجة يف [تقييم النبعاثات الزئبق احلالية واملتوقعة يف الغالف اجلوي   (أ)  
  األول، مبا يف ذلك تطوير وصيانة قوائم املصادر وتقديرات االنبعاثات؛] الفرع

اسرتاتيجيات [وجداول زمنية] لتحقيق هدف خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي   (ب)  
  ]؛١٠من املادة  ٥الوطين للطرف [املعتمد عمالً بالفقرة 

] القائمة [حيثما كان ذلك ،قَيم حديّة لالنبعاثات اجلديدة [[النظر يف استخدام]   (ج)  
من  ٤يف االعتبار املقاييس املرجعية لالنبعاثات احملددة يف الفقرة  آخذاً ، ] مصادر االنبعاثات [،ممكنا] [

  ]؛١٠ املادة
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 تتطبيق أفضل التقنيات املتاحة [وأفضل املمارسات البيئية]، على النحو احملدد يف الفقرا  (د)  
  ، مبا يف ذلك النظر يف مصادر وقود بديلة أو حمّورة ومواد ومعدات بديلة أو حمورة؛١٠من املادة  ٥إىل  ٢

  حكم لرصد وقياس ختفيضات االنبعاثات اليت تتحقق يف إطار خطة العمل؛]  )ه[(  
استعراض كل مخس سنوات السرتاتيجيات الطرف خلفض االنبعاثات ومدى جناح تلك   (و)  
؛ وُتدرج هذه االستعراضات يف ١٠يات يف متكني الطرف من الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة االسرتاتيج

[، أو يف استعراضات خطة التنفيذ اخلاصة بالطرف عمًال بتلك املادة  ٢٢التقارير املقدمة عمًال باملادة 
  و يف حالة االنطباق]؛ ٢١من املادة  ١والفقرة 

  .]جدول زمين لتنفيذ خطة العمل  [(ز)  
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  ، تابع١الخيار 

  [المرفق زاي
  مصادر تسريبات الزئبق في الماء واليابسة

بدون تغيري من املرفق باء لتقرير الرئيسني املشاركني لفريق االتصال  أدناهاملصدر: نص املرفق زاي مستنسخ 
  UNEP(DTIE/Hg/INC.4/CRP.29).(املعين باالنبعاثات واإلطالقات 

  نتجات املضاف إليها الزئبق.املرافق اليت تقوم بتصنيع امل
  يف عمليات الصناعة التحويلية املذكورة يف املرفق دال. أو مركبات الزئبق املرافق اليت تستخدم الزئبق

املرافق اليت تقوم باستعادة الزئبق وإعادة تدويره وإعادة معاجلته واملرافق اليت تنتج الزئبق كمنتج ثانوي من 
  .*رفق ألفاملمدرج يف على حنو ما هو ديدية، استخراج وصهر الفلزات غري احل

  ختزين نفايات الزئبق و/أو التخلص منها أو تقييمها.مرافق 
  ‘‘.٣املادة ’’اإلشارة إىل املرفق ألف لتصبح تعديل مت حذف املرفق ألف ولذا يتعني   *

  (الجمع ما بين المرفقين واو وزاي في مرفق زاي بديل وحيد) ٢الخيار 
  .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3بديل الوارد أدناه مستنسخ بدون تغيري من الوثيقة -يافق ز املصدر: نص املر 

على النحو الوارد يف الوثيقة  ١١و ١٠البديلة، وهي مزيج من املادتني  ١١: يرتبط هذا اخليار باملادة من األمانة تعليق
UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3.  

  البديل - المرفق زاي
  المقصودةاالنبعاثات والتسريبات غير 
  األول: فئات مصادر االنبعاثات في الغالف الجوي الفرع

  حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم.  - ١
  ]. [*]×املراجل الصناعية اليت تعمل بالفحم [اليت تتجاوز حداً أدىن للطاقة قدره  - ثانياً  ١
  اري.]مسّخنات عمليات التصنيع يف االستخدام املؤسسي الصناعي والتج - ثالثاً  ١[
  مرافق إنتاج [الفلزات غري احلديدية] [الرصاص والزنك والنحاس] [والذهب الصناعي] [واملنغنيز].  - ٢
  .]×مرافق حرق النفايات [اليت تتجاوز حداً أدىن للطاقة قدره   - ٣
  مصانع إنتاج اإلمسنت.  - ٤
  الثانوي].مرافق الصناعة التحويلية للحديد والصلب] [، مبا يف ذلك مصانع الصلب   -  ٥[
  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.]  -  ٦[
  مرافق إنتاج وتصنيع النفط والغاز.]  -  ٧[
  احلرق السكين للفحم.*]  -  ٨[

[مالحظة: تنطبق هذه املالحظة على أي فئة من فئات مصادر االنبعاثات يف الغالف اجلوي موضوع جنمة 
البديلة جيب  ١١من املادة  ٧- ٣ن أحكام الفقرات األول من هذا املرفق. وبصرف النظر ع الفرعبعدها يف 

تشجيع أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية بدًال من اشرتاطها بالنسبة ألي فئة من فئات 
  املصادر هذه.]
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  الثاني: فئات مصادر تسريبات الزئبق في الماء واليابسة الفرع
  إليها الزئبق. املرافق اليت تقوم بتصنيع املنتجات املضاف  - ١
  املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مرَكبات الزئبق يف عمليات الصناعة التحويلية املذكورة يف املرفق دال.  - ٢
املرافق اليت تقوم باستعادة الزئبق وإعادة تدويره وإعادة معاجلته واملرافق اليت تُنتج الزئبق كمنتج   - ٣

  ها، كما هي مدرجة يف املرفق ألف. ثانوي من تعدين الفلزات غري احلديدية وصهر 
  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق.  - ٤
  مرافق التخلص من النفايات احملتوية على الزئبق.  - ٥
على كل طرف أن يضمن تركيب أجهزة لفصل امللغم يف املمارسات املتعلقة باألسنان داخل   -  ٦[

يف [××] ال تقل كفاءة أجهزة الفصل عن خر موعد. و[جيب] [ينبغي] أأك  ٢٠[××]أراضيه حبلول سنة 
  املائة.]

  الثالث: خطط العمل الفرع
 الفرع[على] [جيوز لـ] كل طرف [لديه جمموع انبعاثات زئبق كبرية من فئات املصادر املدرجة يف   

األول] أن يضع وينفذ خطة عمل للحد من انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات املصادر تلك لديه، 
  خطة العمل على ما يلي، كحد أدىن:ضاء عليها حيثما كان ذلك ممكناً. و [جيب] [ينبغي] أن تشتمل والق

تقييم النبعاثات الزئبق احلالية واملتوقعة يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املدرجة يف   (أ)  
  األول، مبا يف ذلك تطوير وصيانة قوائم املصادر وتقديرات االنبعاثات؛ الفرع

سرتاتيجيات وجداول زمنية لتحقيق هدف خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي ا  (ب)  
  ؛البديلة ١١من املادة  ٧الوطين للطرف عمًال بالفقرة 

النظر يف استخدام قيم حدية لالنبعاثات اجلديدة ومصادر االنبعاثات القائمة، حيثما    (ج)  
  كان ذلك ممكناً؛

 ٣فضل املمارسات البيئية، على النحو الوارد يف الفقرات تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأ  (د)  
، مبا يف ذلك النظر يف مصادر وقود بديلة أو حمّورة ومواد ومعدات بديلة أو البديلة ١١من املادة  ٦إىل 
  حمّورة؛

  حكم لرصد وقياس ختفيضات االنبعاثات اليت تتحقق يف إطار خطة العمل؛  )ه(  
  التعليم والتدريب والتوعية بشأن خطة العمل]؛تدابري لتعزيز  –) ثانياً ه[(  
استعراض، كل مخس سنوات، السرتاتيجيات الطرف خلفض االنبعاثات ومدى جناح   (و)  

؛ وُتدرج هذه البديلة ١١تلك االسرتاتيجيات يف متكني الطرف من الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة 
  و ؛٢٢االستعراضات يف التقارير املقدمة عمًال باملادة 

  جدول زمين لتنفيذ خطة العمل.  (ز)  
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  المرفق حاء

  )٥٥([توجيه] [وضع اشتراطات] بشأن التخزين السليم بيئياً 

  النفايات واملواقع امللوثة.و  زين،هذا املرفق حذفه فريق االتصال املعين بالتخ

                                                      
. UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3، يف الوثيقة ١، اخليار ١٢مالحظة األمانة: هذا املرفق كان مرتبطًا باملادة   )٥٥(

توجد إشارة إىل هذا املرفق يف املنت الرئيسي  وبالنظر إىل أن ذلك اخليار قد ُحذف يف إعداد مشروع النص املنقح احلايل ال
 ملشروع النص.
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  المرفق ياء
  إجراءات التحكيم والتوفيق

 .UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة  من ن تغيرينص املرفق ياء الوارد أدناه مستنسخ بدو  :املصدر

  األول: إجراءات التحكيم الفرع
  من االتفاقية على النحو التايل: ٢٦(أ) من املادة  ٢تكون إجراءات التحكيم ألغراض الفقرة   

  ١المادة 
من االتفاقية بتوجيه إخطار  ٢٦طرف أن يشرع يف اللجوء إىل التحكيم وفقًا للمادة ي جيوز أل  - ١
طي إىل الطرف اآلخر يف النزاع. ويكون اإلخطار مشفوعًا ببيان االدعاء، إىل جانب أي مستندات خ

مؤيدة، وجيب أن يذكر موضوع التحكيم ويشمل، بوجه خاص، مواد االتفاقية املتنازع على تفسريها أو 
  تطبيقها.

. ويكون من هذه االتفاقية ٢٦يل نزاعًا للتحكيم عمًال باملادة حي هخيطر الطرف املدعي األمانة بأن  - ٢
باإلخطار اخلطي املقدم من الطرف املدعي، وبيان االدعاء، واملستندات املؤيدة املشار  اإلخطار مشفوعاً 

  أعاله. وحتيل األمانة املعلومات اليت تتلقاها بذلك إىل مجيع األطراف. ١إليها يف الفقرة 
  ٢المادة 

  أعاله، تُنشأ هيئة حتكيم. وتتألف اهليئة من ثالثة أعضاء. ١إذا أحيل نزاع للتحكيم وفقاً للمادة   - ١
ويعّني احملكّمان اللذان يتم تعيينهما على هذا النحو وباالتفاق  يعني كل طرف يف النزاع حمّكماً   - ٢

ويف النزاعات بني أكثر من طرفني، تعني  املشرتك بينهما احملكِّم الثالث، الذي يصبح رئيس هيئة التحكيم.
اليت هلا نفس املصلحة حمكِّما واحدًا بصورة مشرتكة باالتفاق فيما بينها. وال يكون رئيس هيئة  األطراف

ي من هذه األطراف، يف أراضي أاملعتاد ، وال يكون حمل إقامته التحكيم من مواطين أي من أطراف النزاع
  وال يعمل لدى أي منها، وال يكون قد نظر يف القضية بأي صفة أخرى.

  أي شاغر على النحو املوصوف للتعيني األويل.ُميأل   - ٣
  ٣المادة 

يف غضون شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف املدعى  إذا مل يعّني أحد طريف النزاع حمّكماً   - ١
عليه إخطار التحكيم، جيوز للطرف اآلخر أن ُخيطر األمني العام لألمم املتحدة، الذي جيب عليه أن يقوم 

  يف غضون فرتة شهرين إضافية.بعملية التعيني 
إذا مل يعنيَّ رئيس هيئة التحكيم يف غضون شهرين من تاريخ تعيني احملّكم الثاين جيب على األمني   - ٢

  العام لألمم املتحدة أن يعني، بناء على طلب أحد الطرفني، الرئيس يف غضون فرتة شهرين إضافية.
  ٤المادة 

ا وفقاً أل     االتفاقية والقانون الدويل.هذه حكام تصدر هيئة التحكيم قرارا
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  ٥المادة 
  تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي، ما مل يقرر طرفا النزاع خالف ذلك.  

  ٦المادة 
  جيوز هليئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفني، أن توصي بتدابري مؤقتة أساسية للحماية.  

  ٧المادة 
كيم وأن يقوما، بوجه خاص، وباستخدام مجيع الوسائل على طريف النزاع أن ييسرا عمل هيئة التح  

  املوجودة حتت تصرفهما، مبا يلي:
  تزويدها جبميع املستندات واملعلومات والتسهيالت ذات الصلة؛  (أ)  
  متكينها، عند االقتضاء، من استدعاء شهود أو خرباء وتلقي أدلتهم.  (ب)  

  ٨المادة 
حيصلون عليها أو مستندات حبماية سرية أي معلومات يقع على الطرفني وعلى احملّكمني التزام   

  بشكل سري أثناء إجراءات هيئة التحكيم.
  ٩المادة 

يتحمل طرفا النزاع حبصتني متساويتني تكاليف هيئة التحكيم، ما مل تقرر اهليئة خالف ذلك   
ا إىل الطرفني.ائ بسبب الظروف اخلاصة للقضية. وحتتفظ اهليئة بسجل جلميع تكاليفها وتقدم إقراراً    ياً بشأ

  ١٠المادة 
جيوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوين يف موضوع النزاع قد تتأثر بالقرار الذي يُتخذ يف القضية   

  أن يتدخل يف اإلجراءات مبوافقة هيئة التحكيم.
  ١١المادة 

ن تبت جيوز هليئة التحكيم أن تستمع إىل ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع النزاع وأ  
  فيها.

  ١٢المادة 
  تُتخذ قرارات هيئة التحكيم بشأن كل من اإلجراءات واملضمون بأغلبية أصوات أعضائها.  

  ١٣المادة 
إذا مل ميثل أحد طريف النزاع أمام هيئة التحكيم أو مل يدافع عن قضيته جيوز للطرف اآلخر أن   - ١

 يشكل غياب طرف أو عدم دفاع طرف عن يطلب من اهليئة أن تواصل اإلجراءات وأن تصدر قرارها. وال
  أمام اإلجراءات. قضيته عائقاً 

إىل  جيب على هيئة التحكيم، قبل إصدار قرارها النهائي، أن تقتنع بأن االدعاء يستند جيداً   - ٢
  الوقائع والقانون.
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  ١٤المادة 
مل  لكامل ماتصدر احملكمة قرارها النهائي يف غضون مخسة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه با  

  جتد أن من الضروري متديد تلك املهلة الزمنية لفرتة ينبغي أال تتجاوز مخسة أشهر إضافية.
  ١٥المادة 

يقتصر القرار النهائي هليئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر األسباب اليت استند إليها. وجيب أن   
ئي. وجيوز ألي عضو من أعضاء اهليئة أن يتضمن أمساء األعضاء الذين شاركوا وكذلك تاريخ القرار النها

  .أو خمالفاً  مستقالً  يلحق بالقرار النهائي رأياً 
  ١٦المادة 

للطرف  لطريف النزاع. ويكون أيضًا تفسري االتفاقية الذي يقدمه القرار ملزماً  يكون القرار ملزماً   
ا. ويكون القرار  أعاله بقدر ما يتعلق باألمور اليت تدّخل ذلك ١٠الذي يتدخل مبوجب املادة  الطرف بشأ

  على إجراء استئنايف. بدون استئناف إال إذا اتفق طرفا النزاع مسبقاً 
  ١٧المادة 

أعاله، بشأن تفسري ذلك القرار  ١٦أي خالف قد ينشأ بني امللزمني بالقرار النهائي وفقًا للمادة   
  صدرته لكي تبت فيه.أو طريقة تنفيذه، جيوز أن يعرضه أي منهم على هيئة التحكيم اليت أ

  الثاني: إجراءات التوفيق الفرع
  من االتفاقية على النحو التايل: ٢٦من املادة  ٦تكون إجراءات التوفيق ألغراض الفقرة   

  ١لمادة ا
، ٢٦ من املادة ٦بالفقرة  يوّجه خطيًا إىل األمانة طلب أي طرف يف نزاع إنشاء هيئة توفيق عمالً   

آلخر أو األطراف األخرى يف النزاع. وتبلغ األمانة عندئذ مجيع األطراف مع توجيه نسخة إىل الطرف ا
  بذلك.
  ٢المادة 

تتألف هيئة التوفيق من ثالثة أعضاء، يعني كل طرف معين أحدهم وخيتار العضوان اللذان يعيّنان   - ١
  للهيئة، ما مل يتفق طرفا النزاع على خالف ذلك. على هذا النحو بصورة مشرتكة رئيساً 

يف النزاعات اليت تنشأ بني أكثر من طرفني، تعّني األطراف اليت هلا نفس املصلحة أعضاءها يف   - ٢
  اهليئة بصورة مشرتكة وباالتفاق فيما بينها.

  ٣المادة 
إذا مل تتم أي تعيينات من ِقَبل الطرفني يف غضون شهرين من تاريخ استالم األمانة الطلب اخلطي   

يكون على األمني العام لألمم املتحدة، بناء على طلب أي طرف يف النزاع، أن ه أعال ١املشار إليه يف املادة 
  جيري تلك التعيينات يف غضون فرتة شهرين إضافية.
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  ٤المادة 
إذا مل يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق يف غضون شهرين من تعيني العضو الثاين يف اهليئة يكون على   

لى طلب أي طرف يف النزاع، أن يعّني الرئيس يف غضون فرتة شهرين األمني العام لألمم املتحدة، بناء ع
  إضافية.
  ٥المادة 

ما التوصل إىل تسوية ودية طريف النزاع تساعد هيئة التوفيق    بطريقة مستقلة وحمايدة يف حماوال
  لنزاعهما.
  ٦المادة 

سبة، واضعة يف االعتبار ظروف جيوز هليئة التوفيق أن تدير إجراءات التوفيق بالطريقة اليت تراها منا  - ١
وجيوز هلا أن تعتمد نظامها  تسوية سريعة.أي طلب اليت قد يعرب عنها الطرفان، مبا يف ذلك واآلراء القضية 

  الداخلي حسب الضرورة، ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.
  لنزاع.جيوز هليئة التوفيق، يف أي وقت أثناء اإلجراءات، أن تطرح مقرتحات لتسوية ا  - ٢

  ٧المادة 
يتعاون طرفا النزاع مع هيئة التوفيق. وعليهما بوجه خاص أن يسعيا إىل االمتثال لطلبات اهليئة   

لتزام حبماية التقدمي مواد خطية، وتقدمي األدلة، وحضور االجتماعات. وعلى الطرفني وأعضاء هيئة التوفيق ا
  ناء إجراءات اهليئة.سرية أي معلومات أو مستندات حيصلون عليها بشكل سري أث

  ٨المادة 
ا بأغلبية أصوات أعضائها.     تتخذ هيئة التوفيق قرارا

  ٩المادة 
شهراً من إنشائها، ينظر فيه  ١٢يتضمن توصيات لتسوية النزاع يف غضون  تقدم هيئة التوفيق تقريراً   

  طرفا النزاع حبسن نية، ما مل يكن النزاع قد مت تسويته بالفعل.
 ١٠المادة 

هيئة التحكيم يف أي خالف بشأن ما إذا كان لديها اختصاص النظر يف مسألة أحيلت تبت   
  إليها.

  ١١المادة 
. وحتتفظ اهليئة ، ما مل يتفقا على خالف ذلكتكاليف هيئة التحكيمبالتساوي يتحمل طرفا النزاع   

  )٥٦(.الطرفنيبشأن تلك التكاليف إىل  ائياً  بسجل جبميع تكاليفها وتقدم إقراراً 

                                                      
تصوب إيراد قاعدة تكليف مالحظة الفريق القانوين يف الدورة الثالثة للجنة: رأى الفريق القانوين أنه من املس  )٥٦(

للطرفني. ففي حالة عدم وجود قاعدة من هذا القبيل، إذا مل يتمكن  من تركها متاماً  بشأن كيفية تقاسم التكاليف، بدالً 
 الطرفان من االتفاق على كيفية تقاسم التكاليف، لن يكون من الواضح كيفية سداد تكاليف التوفيق.
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  المرفق الثاني
  االنبعاثات في الهواء واإلطالقات في اليابسة والماء

  ورقة أعدها الرئيسان المشاركان لفريق االتصال المعني االنبعاثات واإلطالقات
 أعد الرئيسان املشاركان لفريق االتصال هذه الورقة لتحديد اجملاالت اليت نوقشت أثناء الدورة الرابعة  - ١

، وتسهيل إجراء املزيد من التفاوض بشأن نص الصك. وتعكس الورقة مية الدوليةللجنة التفاوض احلكو 
ا ليست نصًا قانونياً. ويف حني تعكس  النقاط اليت نوقشت ولكنها ليست نصًا مت التفاوض بشأنه، كما أ
ع الورقة بعض جماالت االتفاق، إال أن األطراف حتفظت يف مواقفها بشأن النص برمته إىل أن تعرف مجي

  األطراف النتيجة النهائية للمفاوضات.
وشدد بعض األطراف بقوة على أنه ينبغي للنص أن يويل اعتبارًا متكافئًا وأن يقدم أحكامًا مماثلة   - ٢

لالنبعاثات يف اهلواء واإلطالقات يف اليابسة واملاء. ورأت أطراف أخرى أن اإلطالقات يف اليابسة واملاء من 
تها بصورة كافية بواسطة مواد أخرى، ومن مث فإنه ليست هناك حاجة إىل مادة معظم األنشطة ميكن تغطي
  منفصلة عن اليابسة واملاء.

ولتجنب االزدواجية، فإن هذه املذكرة تأخذ شكل نص مشرتك لالنبعاثات واإلطالقات حيثما   - ٣
خرى حيث ختتلف يبدو أن األحكام حيتمل أن تكون مشرتكة. وبالنسبة لتدابري الرقابة واألحكام األ

تقرره  مبااألحكام، تشري املذكرة إىل نقاط منفصلة بالنسبة لالنبعاثات واإلطالقات. هذا دون اإلخالل 
  منفصلة يف الصك. اللجنة يف أن تضع هلا مواد مشرتكة أو

  أحكام يمكن أن تغطي االنبعاثات واإلطالقات  -أوًال 
  موضوع المادة أو المواد  -ألف 

بالتدابري اليت ينبغي أن تتخذها األطراف ملراقبة أو ختفيض انبعاثات وإطالقات الزئبق، تتعلق املواد   - ٤
طرق خمتلفة، وجيري استطالع بعدة واليت ميكن أن تدرج يف مادة أو مواد مشرتكة. وميكن أن يتحقق ذلك 

  اخليارات يف الفقرات التالية.
ري الرقابة إىل ختفيض مطلق يف االنبعاثات فقد الحظ فريق االتصال أنه بينما سيؤدي تطبيق تداب  - ٥

أو اإلطالقات من منشآت فردية، إال أن االنبعاثات أو اإلطالقات اإلمجالية من أحد فئات املصادر لدى 
  أحد األطراف قد تزداد نتيجة للتوسع يف القدرة. وال يوجد يف هذه املواد ما مينع مثل هذه الزيادة يف القدرة.

  يالتقييم األول  -باء 
لكي يفهم بلد ما موقفه، ومدى إدراك ما لديه من مصادر يف املرفقني واو وزاي، فقد يكون من   - ٦

املفيد هلذا البلد إجراء تقييم أويل رفيع املستوى على األقل، رمبا كجزء من اإلعداد للتصديق. وينبغي 
  مات األولية.مالحظة أن التمويل متاح هلذا الغرض. ويلزم املزيد من النقاش بشأن التقيي
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  أفضل التقنيات المتاحة  -جيم 
وافق فريق االتصال على تعريف منقح ملصطلح أفضل التقنيات املتاحة، رهنًا بنقطتني أُقرتحت   - ٧

ا األطراف عند اختاذ مقررات على ضوء الظروف  ما صياغة بديلة. وهذا يوضح مدى املرونة اليت أبد بشأ
لتقنيات املتاحة، ينبغي لألطراف أن تضع يف اعتبارها االنبعاثات الوطنية، وأنه عند تطبيق أفضل ا

دم هذا التعريف إىل الفريق القانوين من خالل اللجنة. واإلطالقات احملتملة يف كافة اجملاالت البيئية. وقد قُ 
مرتوك  املتاحة يف املرفق جيم. واألمر ٢٧االجتماع رقم  وقد أتاح الفريق القانوين هذا التعريف يف  ورقة 

(التعاريف) أو  ٢للجنة التفاوض احلكومية الدولية لكي تقرر ما إذا كان التعريف ينبغي أن يدرج يف املادة 
  ، مبشورة من الفريق القانوين. ١١و ١٠يف املادتني 

ووافق فريق االتصال على أن يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مبادئ توجيهية ملساعدة   - ٨
ديد أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية، وأن تضع األطراف هذه املبادئ األطراف على حت

  التوجيهية يف اعتبارها. وميكن ملؤمتر األطراف حتديث املبادئ التوجيهية عند احلاجة.
وأشار فريق االتصال إىل أنه إذا متت املوافقة على املبادئ التوجيهية يف االجتماع األول ملؤمتر   - ٩
طراف، فإنه سيلزم القيام بعمل ما أثناء الفرتة الفاصلة بني املؤمتر الدبلوماسي واالجتماع األول ملؤمتر األ

  األطراف.
  تدابير الرقابة لالنبعاثات في الغالف الجوي  - ثانياً 

ُج خمتلفة للمنشآت اجلديدة والقائمة،   -  ١٠ اعرتف فريق االتصال بأنه بينما قد يكون من املفيد وجود 
ج شامل. ومل يتوصل فريق  جاً معينة تتناول املنشآت اجلديدة والقائمة بطريقة مماثلة يف إطار  ُ إال أن هناك 

  االتصال إىل رأي بشأن النهج الذي ينبغي اتباعه.
  المنشآت الجديدة ضمن فئات المصادر والتي تتجاوز الحدود القصوى المبينة في المرفق واو  -ألف 

ج بالن  -  ١١ سبة للمنشآت اجلديدة ضمن فئات املصادر واليت تتجاوز احلدود القصوى املبينة يف هناك 
] سنة بعد بدء نفاذ املعاهدة بالنسبة لذلك ×املرفق واو يقضي مبطالبة كل طرف، يف موعد ال يتجاوز [

. واملنشآت الطرف، مبراعاة أن تطبق املنشآت اجلديدة مبدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية
اليت ُعّدلت بصورة جوهرية مطالبة أيضاً بتطبيق مبدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية. وميكن 

  استيفاء االلتزامات اخلاصة بأفضل التقنيات املتاحة عن طريق استخدام القيم احلدية لالنبعاث.
يف إطار النهج الشامل، ويناقش هذا  ويقضي النهج اآلخر بأنه ينبغي تغطية مثل هذه املنشآت  -  ١٢

  النهج يف الفرع التايل.
  ‘‘.املعّدلة بصورة جوهرية’’ و ‘‘اجلديدة’’ويلزم إعادة تعريف مصطلحي   -  ١٣

  مصادر االنبعاثات القائمة والتي تتجاوز الحدود القصوى المبينة في المرفق واو  -باء 
القائمة. ويف أول آلية من هذه اآلليات، يقوم كل  مت حتديد عدد من اآلليات اليت تتناول املصادر  -  ١٤

طرف لديه منشآت قائمة على أرضه وتدخل ضمن فئات املصادر وتتجاوز احلدود القصوى املبينة يف املرفق 
  واو، بإعداد وتنفيذ خطة للعمل.



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

102 

ظة: ج القائمة (مالح -ويف النهج الثاين، يتخذ كل طرف أحد اإلجراءات التالية على األقل   -  ١٥
  ليست مدرجة حسب ترتيب األولوية):

  اعتماد وتنفيذ هدف [وطين] [أو غاية أو نتيجة] ملراقبة و/أو ختفيض االنبعاثات يف الغالف
 اجلوي من هذه املصادر (إما بصورة إمجالية أو حسب فئة املصادر)؛ 

 وضع قيم حدية لالنبعاث (أو تدابري تقنية مكافئة تطبق على هذه املنشآت)؛ 

  أو يشجع استخدام مبدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية يف هذه يطلب
  املنشآت، واليت ميكن أن تشمل اسرتاتيجيات لضبط امللوثات املتعددة.

ورأى بعض األطراف أن اإلجراءات ينبغي أن تؤدي إىل نتيجة بيئية تشبه بشكل عام أفضل   -  ١٦
  التقنيات املتاحة.

ج آخر  -  ١٧ يف معاملة تفاضلية للمصادر القائمة مقابل املصادر اجلديدة، ويف هذا السياق،  ونظر 
  تشجيع استخدام مبدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية. 

ومل تكن أمام فريق االتصال فرصة ملناقشة األطر الزمنية إلعداد خطط العمل، واألطر الزمنية   -  ١٨
  مؤمتر األطراف. للتنفيذ أو لبحثها من جانب

  تدابير الرقابة لإلطالقات في اليابسة والماء  - ثالثاً 
  لوحظ أن عدداً من القضايا املتعلقة باإلطالقات قد عوجلت يف أماكن أخرى من املعاهدة.  -  ١٩
  ومل تكن أمام فريق االتصال فرصة الستطالع مجيع هذه القضايا بالتفصيل.  -  ٢٠

  ل ضمن الفئات المدرجة في المرفق زايالمصادر الجديدة التي تدخ  -ألف 
ج يقضي بأنه، فيما يتعلق باملنشآت اجلديدة املبينة يف املرفق زاي، يطلب كل طرف، يف   -  ٢١ هناك 

] سنة بعد بدء نفاذ املعاهدة بالنسبة لذلك الطرف، أن تطبق املنشآت اجلديدة مبدأ ×موعد ال يتجاوز [
ت البيئية. واملنشآت اليت ُعدلت بصورة جوهرية ُمطالبة أيضًا بتطبيق أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسا

مبدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية. وميكن استيفاء االلتزامات اخلاصة بأفضل التقنيات 
  لالنبعاث. يةاملتاحة عن طريق استخدام القيم احلد

ج القائمة، ويناقش هذا النهج ويقضي النهج اآلخر بأنه ينبغي تغطية مثل هذ  -  ٢٢ ه املنشآت يف إطار 
  يف الفرع التايل.

  .‘‘املعّدلة بصورة جوهرية’’ و ‘‘اجلديدة’’ويلزم إعادة تعريف مصطلحي   -  ٢٣
  المصادر القائمة ضمن الفئات المدرجة في المرفق زاي  -باء 

آلية من هذه اآلليات، يقوم كل  مت حتديد عدد من اآلليات اليت تتناول املصادر القائمة. ويف أول  -  ٢٤
طرف لديه منشآت قائمة على أرضه وتدخل ضمن فئات املصادر املوضحة يف املرفق زاي بإعداد وتنفيذ 

  خطط للعمل. وميكن مطالبة األطراف بأن تدرج يف خطط عملها بعض أو مجيع اإلجراءات املبينة أدناه.
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ءات التالية على األقل (مالحظة: ليست مدرجة ويف النهج الثاين، يتخذ كل طرف أحد اإلجرا  -  ٢٥
  حسب ترتيب األولوية):

  دية لالنبعاث (أو تدابري تقنية مكافئة تطبق على هذه املنشآت)؛حوضع قيم 

  يطلب أو يشجع استخدام مبدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية يف هذه
  مللوثات املتعددة.املنشآت، واليت ميكن أن تشمل اسرتاتيجيات لضبط ا

وستطلب اآللية الثالثة من األطراف إعداد خطة عمل، ميكن أن تعتمد فيها جمموعة متنوعة من   -  ٢٦
التدابري أو االسرتاتيجيات، حسب الظروف الداخلية الوطنية. وستؤخذ هذه اخلطط من خيارات، مبا يف 

ت البيئية للمصادر اجلديدة، واستخدام ذلك متطلبات خاصة مببدأ أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسا
قيم حدية واسرتاتيجيات لضبط امللوثات املتعددة. وستصمم التدابري على مستوى املنشأة حبيث تسمح 
بالنمو، وكذلك على مستوى القطاع، وميكن أن تشمل تنظيم احلدود القصوى للمنشآت اليت ميكن أن 

راءات مبتطلبات للرصد وتقدير التخفيضات، ووضع تسمح بإجراء حتسن تدرجيي. وميكن دعم هذه اإلج
  جدول لتنفيذ األنشطة، إىل جانب تدابري لتعزيز الثقافة، والتدريب، وزيادة الوعي.

  من االنبعاثات واإلطالقات أحكام أخرى تغطي كالً   - رابعاً 
  قوائم الجرد  -ألف 

ة يف املرفقني واو وزاي وضع اقرتح بعض األعضاء أنه ينبغي لألطراف اليت لديها مصادر مدرج  -  ٢٧
وإدارة قوائم جرد لالنبعاثات واإلطالقات، وفقاً للتوجيه الذي سيضعه مؤمتر األطراف. وأشار البعض إىل أن 
وضع قوائم اجلرد ميكن أن يدرج يف خطط العمل. وأشار آخرون إىل أن وضع قوائم اجلرد ينبغي أال يكون 

  التقييم األويل. مطلباً إلزامياً، وميكن تغطيته يف إطار
  اإلبالغ  -باء 

أشار فريق االتصال إىل أن األطراف ستحتاج إىل وضع شرط خاص للمعلومات املتعلقة باملادة أو   -  ٢٨
أن . ويعتقد بعض األطراف ٢٢املواد قيد البحث. وسيلزم حتديث هذه املعلومات على ضوء تطوير املادة 

، أو يف مرفق هلا، بعض احلدود داخلهاطالقات ينبغي أن تتضمن يف املادة أو املواد املتعلقة باالنبعاثات واإل
  الدنيا لشروط اإلبالغ.

واقرتح بعض األعضاء عدم حماولة اختاذ رأي بشأن هذا احلكم واالنتظار إىل حني إحراز تقدم يف     -  ٢٩
  .  ٢٢إكمال صياغة  املادة 

  قنيةالموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، والمساعدة الت  -جيم 
اقرتح بعض األعضاء أنه ينبغي أن تتضمن املواد حكمًا يقضي بأن يتخذ كل طرف كافة التدابري   -  ٣٠

املمكنة لتحقيق أهداف االتفاقية يف حدود موارده اخلاصة، على أن يكون استعراض التنفيذ واالمتثال فيما 
بتوفري املوارد املالية الكافية، ونقل التكنولوجيا، يتعلق بالتدابري الواردة يف هذه املادة مرتبطني ارتباطًا عضويًا   

قة واملساعدة التقنية يف إطار االتفاقية. وأشري أيضًا إىل ضرورة أن تكون االلتزامات مبوجب هذه املواد  متواف
ا.   مع قدرات األطراف وأولويا
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تاح مساعدة مالية وتقنية واقرتح آخرون أنه ينبغي أن تتضمن املادة حكمًا يشري إىل أنه بينما قد ت  -  ٣١
  لتعزيز تنفيذ األطراف، يظل كل طرف مسؤوًال عن االمتثال للتعهدات مبوجب هذه املادة.

اللتني تتعلقان  ١٦و ١٥ورأى آخرون أن هذه القضايا جتري تغطيتها بصورة أنسب يف املادتني   -  ٣٢
  باملوارد املالية، ونقل التكنولوجيا، واملساعدة التقنية. 

  لمرفقان واو وزايا  -دال 
  أشار فريق االتصال إىل أنه ال يزال هناك ارتياب بشأن األمهية النسبية لفئات املصادر املختلفة.  -  ٣٣
وقد استطاع الفريق أن يستعرض وينقح قائمة فئات املصادر احملتملة لالنبعاثات يف اهلواء بطريقة   -  ٣٤

ألمهية النسبية للمصادر املختلفة، وجدوى تنفيذ تدابري موضوعية، واضعًا يف اعتباره البيانات العلمية عن ا
الرقابة. وترد يف املرفق ألف القائمة املنقحة اليت وافق عليها الفريق. وال يزال هناك حاجة إىل تعريف احلدود 

  القصوى.
ق زاي من أما القائمة املؤقتة لفئات املصادر اخلاصة باإلطالقات يف اليابسة واملاء واملبينة يف املرف  -  ٣٥

بالصيغة املعدلة فال تزال أفضل القوائم املتاحة، ووافق الفريق على أنه  UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3الوثيقة 
ائيًا للمرفقني يف االجتماع اخلامس للجنة التفاوض احلكومية الدولية. غري أن الفريق  سُيجري استعراضًا 

نقله من املرفق زاي نظرًا ألنه عوجل يف نص متفق  أشار إىل أن تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق ينبغي
. وطلب الفريق من األمانة جتميع أي معلومات ميكن أن تساعد اللجنة يف استعراضها أثناء ٩عليه يف املادة 

االجتماع اخلامس للجنة التفاوض احلكومية الدولية، ومطالبة احلكومات بتقدمي املعلومات ذات الصلة. وترد 
  لة يف املرفق باء.القائمة املعد

  مقترحات مقدمة من األطراف  - مساً خا
يوضح املرفق دال هلذه الورقة ورقات غرف االجتماع احملتوية على عناصر ميكن استخدامها. وهذه   -  ٣٦

عليها، ولكنها قد توفر مورداً ملزيد من التفكري يف كيفية حتويل العناصر الواردة أدناه إىل  ليست نصوصاً متفقاً 
ية، مبا يف ذلك مزيد من املقرتحات األكثر تفصيًال يف بعض األحوال. وينبغي مالحظة أن األطراف لغة رمس

مل تقدم مجيعها ورقات غرفة  اجتماع، وهلذا قد يكون لديها بعض املقرتحات اليت قد ترغب يف تقدميها عند 
  التفاوض على النص.

   أعدها الرئيسان املشاركان كمسامهة يف عمل الفريق. وترد يف هذا املرفق أيضاً الورقة غري الرمسية اليت  -  ٣٧
  مة التعاريف التي قد تكون مطلوبةقائ  -سادساً 

  انظر املرفق جيم - أفضل التقنيات املتاحة 
  أفضل املمارسات البيئية

  جديدة
  قائمة

  معدلة بصورة جوهرية
  الزئبق 

  مركبات الزئبق 
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  اسرتاتيجيات ضبط امللوثات املتعددة
  اإلطالقات

  حلد األقصى للقدرةا
  حدود إزالة الزئبق 

  قائمة باألعمال المقترحة فيما بين الدورات  - سابعاً 
 .تقوم األمانة بتجميع املعلومات املقدمة من احلكومات للمساعدة يف وضع احلدود القصوى 

  تقوم األمانة جبمع املعلومات املتاحة ذات الصلة عن االنبعاثات واإلطالقات، وكذلك أي
  جديدة وذات صلة مقدمة من احلكومات.معلومات 

  قائمة بالعمل المحتمل االضطالع به بين المؤتمر الدبلوماسي وبدء النفاذ
أشار فريق االتصال إىل أنه إذا متت املوافقة على املبادئ التوجيهية يف االجتماع األول ملؤمتر   -  ٣٨

  ملؤمتر الدبلوماسي وبدء نفاذ الصك.األطراف، فإنه سيلزم مواصلة العمل أثناء الفرتة الفاصلة بني ا
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  المرفق ألف: قائمة بمصادر انبعاثات الزئبق في الغالف الجوي

 عناصر اقترحها الفريق التقني

 حمطات لتوليد الطاقة تعمل بالفحم احلجري

 غاليات صناعية تعمل بالفحم احلجري

 يز]مرافق إنتاج الرصاص، والزنك، والنحاس، والذهب الصناعي، و[املنغن

 ت*مرافق حرق النفايا

 مرافق إنتاج االمسنت

 مبا يف ذلك حمطات الصلب الثانوية]، [مرافق صناعة احلديد والصلب] [

 ]مرافق إنتاج وجتهيز النفط والغاز[
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  اليابسة والماء لغرض المرفق زاي المرفق باء: فئات مصادر إطالقات الزئبق ومركباته في
  يها الزئبقلصناعة منتجات مضاف إلمرافق 

  مرافق تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق دال.
مرافق الستعادة الزئبق وإعادة تدويره وإعادة جتهيزه، ومرافق ينتج فيها الزئبق كمنتج فرعي لتعدين وصهر 

  املعادن غري الفلزية، على النحو املدرج يف املرفق ألف.*
  أو التخلص من نفايات الزئبق أو تقييمها.مرافق لتخزين و/

  تعرض بعد االنتهاء من املرفق ألف.تس  *
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  المرفق جيم: تعريف أفضل التقنيات المتاحة

مقدم من الفريق القانوني  ‘‘أفضل التقنيات المتاحة’’مشروع تعريف لمصطلح 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.27(  

  اعتمادها يف جلسة عامة.ستدرج ورقة غرفة االجتماع هذه بعد  مالحظة:
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  المرفق دال: ورقات غير رسمية وورقات اجتماع
مشروع نّص مقَترح من الرئيسين المشاركين بمثابة أساس أّولي  -  ٣الورقة غري الرمسية   

  CRPs 4, 11 AND 12للتفاوض: مع إدماج عناصر من ورقات االجتماع 
، على حنو يعكس الوضع الراهن عقب إجراء ١١و ١٠تتضمَّن الورقة غري الرمسية التالية نّص املادتني 

  املناقشات يف فريق االتصال. وهي متاحة الطالع املشاركني ولتيسري إجراء املناقشات.
مشروع نّص مقتـََرح من الرئيسين المشاركين بمثابة أساس أّولي للتفاوض: مع إدماج عناصر من 

  CRPS 4, 11 AND 12ورقات االجتماع 
ويشتمل على تلك  CRP.17االجتماع غرفة تايل الذي أعّده الرئيسان املشاركان إىل ورقة يستند التجميع ال

اليت حدَّدها مقّدمو ورقات االجتماع تلك من أجل  CRPs 4, 11 and 12الفروع من ورقات االجتماع 
اية تلك الفقرات رابطة الرجوع إىل ورقة االجتماع  إدراجها يف مشروع النّص. ويعرض املرجع املذكور يف 

  اليت اقُتِبَست منها الفقرات.
وقد أدرَج الرئيسان املشاركان أيضًا يف بعض األماكن، مالحظات استنادًا إىل املناقشات يف فريق 

  .مائلةاالتصال. وترد هذه املالحظات حبروف 
  المراقبة و/أو تخفيض االنبعاثات

إىل إحداث منو يف القطاعات األساسية  الحظ الرئيسان املشاركان أن املسائل املطروحة تشمل احلاجة
  .ومفهوم التخفيضات النسبية بدالً من التخفيضات املطلقة

 الفرععلى كل طرف أن خيفِّض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من املصادر املدرجة يف    -  ١
  األول من املرفق واو، اليت تتجاوز عتبة القدرات ذات الصلة املبيَّنة يف ذلك املرفق.

االجتماع غرفة يف ورقة  ١على كل طرف أن يتخذ التدابري الالزمة ملراقبة [و/أو ختفيض] (الفقرة   -  ٢
CRP.11(  وأن يقلِّل إىل أدىن حّد، حيثما أمكن ذلك، وأن يزيل أو مينع انبعاثات الزئبق من فئات املصادر

  )CRP.12ع االجتما غرفة يف ورقة  ٢املدرجة يف املرفق يف الغالف اجلوي. (الفقرة 
  جرد االنبعاثات

 الفرععلى كل طرف لديه مصادر انبعاثات من الزئبق يف الغالف اجلوي من الفئات املدرجة يف    -  ٢
) ×األول من املرفق واو تتجاوز عتبة القدرات ذات الصلة املبيَّنة يف ذلك املرفق، أن يقوم خالل مدة (

وائم جرد النبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي وأن حيافظ سنوات من دخول االتفاقية حيِّز النفاذ، بإعداد ق
  ) من السنوات.Yبعد ذلك عليها. وينبغي حتديث قوائم اجلرد مرة كل مدة (

  مصادر جديدة
ُيطلب إىل كل طرف، فيما يتعّلق باملصادر اجلديدة لالنبعاثات ضمن فئات املصادر املدرجة يف املرفق، 

  ة وأفضل املمارسات البيئية املطّبقة على هذه املصادر. أن يستخِدم أفضل التقنيات املتاح
  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٣، احلرف (و) يف خطة العمل. (الفقرة ٦الفرع  انظر



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

110 

يطلب كل طرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة جلميع املصادر اجلديدة لالنبعاثات اليت تقع   -  ٣
ل من املرفق واو، واليت تتسم بقدرة تتجاوز العتبة ذات األو  الفرعيف نطاق فئات املصادر املدرجة يف 

) من السنوات بعد دخول ×الصلة املبيَّنة يف املرفق، يف أسرع وقت ممكن عملياً، [لكن ال يتجاوز عدد (
ذا]. (الفقرة    )CRP.4يف ورقة االجتماع  ٣االتفاقية حيِّز النفاذ فيما يتعلق 

 الفرعنبعاثات تقع يف نطاق فئات املصادر املدرجة يف على كل طرف لديه مصادر قائمة لال  -  ٤
األول من املرفق واو على أراضيه وذات قدرة تتجاوز العتبة ذات الصلة املبيَّنة يف ذلك، أن يتخذ واحداً 

  )CRP.4يف ورقة االجتماع  ٤على األقل من التدابري التالية: (الفقرة 
فًا أو نتيجة حاصلة] خلفض انبعاثات الزئبق يف يعتِمد هدفاً [وطنياً] [أو غرضاً مستهدَ   (أ)  

الثالث من املرفق واو باستخدام النقاط املرجعية  الفرعالغالف اجلوي من هذه املصادر وفقًا ملا ورد يف 
(أ) يف ورقة  ٤واختاذ التدابري الالزمة لتحقيق ذلك اهلدف؛ (الفقرة  ٥املشار إليها يف إطار الفقرة 

  )CRP.4االجتماع 
يضع ِقَيم حلدود انبعاثات الزئبق أو تدابري أو معايري تقنية معادلة هلذه املصادر اليت   (ب)  

ستحدِّد انبعاثات الزئبق من مجيع فئات املصادر، باستخدام النقاط املرجعية املشار إليها يف إطار الفقرة 
  )CRP.4(ب) يف ورقة االجتماع  ٤؛ (الفقرة ٥

يتجاوز  املتاحة يف أقرب وقت ممكن عملياً، لكن اليطلب استخدام أفضل التقنيات   (ج)  
ذا؛ (الفقرة ×عدد ( (ج) يف ورقة  ٤) من السنوات بعد دخول االتفاقية حيِّز النفاذ فيما يتعلق 

  )CRP.4االجتماع 
يضع ويُنفِّذ، وفقًا للجزء الرابع من املرفق واو، خطة تنفيذ ألفضل التقنيات املتاحة من   (د)  

(د) يف ورقة االجتماع  ٤اته من الزئبق من هذه املصادر يف الغالف اجلوي. (الفقرة أجل خفض انبعاث
CRP.4(  

اء التدرجيي ألفضل  ٤ينبغي أن تكفل اإلجراءات املتخذة عمًال بأحكام الفقرة   - ثانياً  ٤ أن يتم اإل
  )CRP.4 ورقة االجتماع يف ثانياً  ٤التقنيات املتاحة فيما يتعّلق باملصادر القائمة لالنبعاثات. (الفقرة 

(ج)،  ٤و ٣ينبغي لألطراف، عند اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة عمًال بالفقرتني   -ثالثًا  ٤
ثالثًا يف ورقة االجتماع  ٤. (الفقرة ٥أن تأخذ يف احلسبان املبادئ التوجيهية املعَتمدة عمًال بالفقرة 

CRP.4(  
  خطة عمل وطنية/خطة تنفيذ وطنية

على كل طرف، لديه مصادر انبعاثات للزئبق يف الغالف اجلوي من الفئات املدرجة يف املرفق    -  ٣
واو واليت تتجاوز عتبة القدرات ذات الصلة املبيَّنة يف ذلك املرفق، أن يضع وينفِّذ خطة عمل وطنية 

  خلفض انبعاثات الزئبق من تلك املصادر.
األول من املرفق  الفرعإطار فئات املصادر املدرجة يف  على كل طرف لديه أي مصدر لالنبعاثات يقع يف

] من السنوات من دخول ×] املبّينة يف املرفق، أن يُِعّد خالل عدد [×واو ذات قدرة تتجاوز قيمة العتبة [
ا ملراقبة أو ختفيض  االتفاقية حيِّز النفاذ، خطة تنفيذ وطنية تشري إىل التدابري الواجب أن يضطلع 
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يف ورقة االجتماع  ٢زئبق يف الغالف اجلوي واألهداف أو الغايات أو النتائج املتوّقعة. (الفقرة انبعاثات ال
CRP.11(  

] من السنوات بعد دخول االتفاقية ×يقدِّم كل طرف خطة التنفيذ الوطنية إىل مؤمتر األطراف خالل [
  )CRP.11يف ورقة االجتماع  ٣حيِّز النفاذ؛ (الفقرة 

التنفيذ الوطنية عملية جرد يف قوائم ملصادر انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي يف ينبغي أن تشمل خطة 
البلد وإجراء تقييم جملموع االنبعاثات يف الغالف اجلوي، استنادًا إىل املنهجية املواَفق عليها من مؤمتر 

 ٤ر األطراف. (الفقرة األطراف، أو املعّدة من هيئة فرعية ينشئها مؤمتر األطراف ولكن معتَمّدة بإقرار مؤمت
  )CRP.11يف ورقة االجتماع 

فيما يتعّلق باملصادر القائمة لالنبعاثات ضمن فئات املصادر املدرجة يف املرفق، على كل طرف أن يبحث 
  يف خطة عمله، وكذلك أن يعزِّز استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.

  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٤يف خطة العمل. (الفقرة  ، احلرفني ب) و هـ)٦الفرع  انظر
ينبغي أن تشمل خطة العمل تقييمًا النبعاثات الزئبق اإلمجالية احلالية واملتوّقعة يف الغالف    -  ٤

األول، واهلدف الوطين للطرف اخلاص بتخفيض  الفرعاجلوي من كل فئة من فئات املصادر املدَرجة يف 
ف اجلوي، واسرتاتيجياته وجداوله الزمنية لتحقيق ذلك اهلدف، واشرتاط إجراء انبعاثات الزئبق يف الغال

  ] من السنوات ملرحلة التقدُّم يف تنفيذ خطة الطرف.×استعراض كل عدد [
سنوات من دخول هذه االتفاقية حيِّز النفاذ فيما يتعّلق بالطرف املعين  ٤على كل طرف أن يُِعّد، خالل 

  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٥جب هذه االتفاقية. (الفقرة خطة عمل اللتزاماته مبو 
  خطة العمل [ينبغي أن تتطلَّب] [جيوز أن تشمل]:   -  ٥

فيما يتعّلق باملصادر اجلديدة اليت تندرج يف فئات املصادر املدرجة يف املرفق واو واليت   (أ)  
ضل التقنيات املتاحة وأفضل ممارسة تتجاوز عتبة القدرات ذات الصلة املبّينة يف ذلك املرفق، استخدام أف

  بيئية؛
فيما يتعلق باملصادر القائمة لالنبعاثات، [على األقل أحد التدابري] [تدبري أو أكثر   (ب)  

  من] التدابري التالية:
  قيم حدود االنبعاثات؛  ‘١’
تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، مبا يف ذلك النظر يف   ‘٢’

لة؛ استخدام   أنواع وقود أو مواد أو عمليات بديلة أو معدَّ
  اسرتاتيجيات ملراقبة امللوِّثات املتعدِّدة.  ‘٣’

أعاله. وجيوز  ١ينبغي أن تشمل خطة العمل التدابري اليت سوف ينفِّذها الطرف وفقًا للفقرة   -  ٦
ذه االلتزامات، أن يعتمد طائفة متنّوعة من التدابري أو االسرتاتيجيات، وفقًا لظروفه  لكل طرف، للتقيُّد 

  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٦الوطنية/احمللية، عند حٍد أدىن: (الفقرة 
متطلبات أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية فيما يتعلق باملصادر اجلديدة   (أ)  

  لالنبعاثات؛
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اضعة اختيار القيمة وضع ِقَيم حدود اإلطالق، على أن يرتك للطرف و/أو اهليئات اخل  (ب)  
  والتكنولوجيا؛

اسرتاتيجيات ملراقبة امللوِّثات املتعدِّدة للوفاء بقيم انبعاثات الزئبق، أو ختفيضات بنسب   (ج)  
مئوية لدى املرافق، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق اسرتاتيجيات مراقبة امللوِّثات املتعدِّدة، مع مالحظة أن 

  القائمة؛هذا سوف ينطبق أيضاً على املرافق 
  تصميم تدابري على مستوى املنشأة، وبالتايل السماح للنمو على مستوى القطاع؛  (د)  
  تنظيم عتبات من أجل املنشآت، وإمكان السماح بالتحسني التدرجيي مبرور الوقت؛  (هـ)  
اختاذ التدابري الالزمة ملراقبة وحتديد كمية االنبعاثات وختفيض اإلطالقات، على أساس   (و)  

  جيات املتفق عليها؛املنه
  التدابري الالزمة لتشجيع التعليم والتدريب والتوعية؛  (ز)  
  )CRP.12االجتماع غرفة يف ورقة  ٦جدول زمين لتنفيذ األنشطة. (الفقرة   (ح)  

يف ورقة  ٥وينبغي أن تشمل خطة التنفيذ الوطنية إجراًء واحدًا أو أكثر من اإلجراءات التالية: (الفقرة 
  )CRP.11االجتماع 
اعتماد هدف وطين من أجل ختفيض/مراقبة انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي املتأتية   ‘١’

  من مجيع فئات مصادر االنبعاثات يف الغالف اجلوي؛
وضع قيمة حدود االنبعاثات فيما يتعّلق بالزئبق أو تدابري تقنية معادلة خلفض/مراقبة   ‘٢’

  انبعاثات الزئبق من مجيع فئات املصادر؛
اعتماد األنسب من أفضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية، فيما يتعلق جبميع   ‘٣’

املصادر اجلديدة لالنبعاثات، من أجل خفض/مراقبة انبعاثات الزئبق يف الغالف 
اجلوي، على النحو الذي يقّرره كل طرف آخذًا يف االعتبار ظروفه التقنية واالجتماعية 

  ى الوطين وتكوين موارده الطبيعية؛واالقتصادية على املستو 
التشجيع، فيما يتعّلق باملصادر القائمة، على اعتماد تدابري ملراقبة/خفض انبعاثات   ‘٤’

الزئبق يف الغالف اجلوي، معتمدًا ذلك على جدواها االقتصادية والتقنية، والقدرة على 
  حتمُّل اإلنفاق والظروف الوطنية؛

ثلى من الفوائد البيئية ات املتعّددة بغية االستفادة املُـ ة امللوِّثاعتماد اسرتاتيجيات ملراقب  ‘٥’
  ).CRP.11يف ورقة االجتماع  ٥واملوارد املالية. (الفقرة 

  توجيهات بشأن أفضل التقنيات المتاحة/أفضل الممارسات البيئية
أفضل  ينبغي ملؤمتر األطراف أن يعتمد يف اجتماعه األول، مبادئ توجيهية من أجل حتديد  -  ٦

التقنيات املتاحة وأفضل ممارسة بيئية. وميكن حتديث املبادئ التوجيهية حسبما يراه مؤمتر األطراف 
  ضرورياً.
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وينبغي أن تأخذ هذه املبادئ التوجيهية يف االعتبار النُـُهج اخلاصة بامللّوثات املتعددة وكذلك اآلثار 
ا يف املياه. وينبغي أن تشمل املبادئ الشاملة لعدة أوساط احملتملة للتقنيات املوصوفة، مثل إ طالقا

التوجيهية النقاط املرجعية لالنبعاثات اليت تبنيِّ التخفيضات يف االنبعاثات اليت ميكن حتقيقها بتطبيق 
ا يرى مؤمتر األطراف ذلك ضرورياً. أفضل التقنيات املتاحة. وميكن حتديث املبادئ التوجيهية حسبم

  )CRP.4ع يف ورقة االجتما  ٥(الفقرة 
وبغية مساعدة األطراف، ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، مبادئ توجيهية بشأن 
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية من أجل خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي 

ذه املبادئ التوجيهية يف احلسبان واملتأتية من فئات املصادر املدرجة يف املرفق. وينبغي أن تأخذ األطراف ه
  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٧عند تنفيذ أحكام هذه املادة. (الفقرة 

  اإلبالغ
معلومات كافية إلظهار امتثاله  ٢٢على كل طرف أن يُدرِج يف تقاريره املقدَّمة عمًال باملادة   -  ٧

  ألول نطاق وشكل هذه املعلومات.ألحكام هذه املادة. وينبغي أن يقّرر مؤمتر األطراف يف اجتماعه ا
  الموارد المالية ونقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية

بينما يتعنيَّ على كل طرف أن يتخذ مجيع التدابري املمكنة لتحقيق أهداف االتفاقية مبوارده الذاتية، ينبغي 
رتباطًا أساسيًا بتوفري املوارد أن يرتبط استعراض التنفيذ واالمتثال املتصلني بالتدابري يف إطار هذه املادة ا

  )CRP.11يف ورقة االجتماع  ٨املالية الوافية، ونقل التكنولوجيا واملساعدة التقنية مبقتضى االتفاقية. (الفقرة 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

114 

  المرفق واو
  األول الفرع

  االنبعاثات في الغالف الجوي: فئات المصادر
  عتبة القدرات*  الفئة الرئيسية للمصادر

  ] ميغاواط×املدخالت احلرارية املقّدرة مبقدار [  ة باستخدام الفحمحمطات توليد الطاق
    الغالّيات الصناعية باستخدام الفحم

خزّانات تسخني العمليات يف االستخدام املؤسسي 
  والتجاري الصناعي

  

مرافق إنتاج [معادن غري فلّزية] [الرصاص والزنك 
  والنحاس]، [والذهب الصناعي]، [واملنغنيز]

  ] طن يومياً ×ر مبقدار [قدرة صه

  ] طن يومياً ×قدرة [  مرافق حرق النفايات
  ] طن يومياً ×قدرة إنتاج [  مصانع إنتاج اإلمسنت

[مرافق ُصنع احلديد والصلب]، [ويشمل مصانع 
  ]ثانويةالصلب ال

  

  [ال شيء]  .][مرافق إنتاج الغاز والنفط واملعاَجلة

 CRP.4جتماع األول من املرفق واو يف ورقة اال الفرع  *

  )CRP.4الثاني من المرفق واو في ورقة االجتماع  الفرعالثاني: منهجية الجرد ( الفرع
  يتم حتديده/تقريره الحقاً 

  )CRP.4الثالث من المرفق واو في ورقة االجتماع  الفرعالثالث: األهداف الوطنية ( الفرع
مبثابة هدف يتم إجنازه قبل حلول  ١٠ادة (أ) من امل ٤ينبغي حتديد اهلدف الوطين املشار إليه يف الفقرة 

من السنوات بعد دخول االتفاقية حيِّز النفاذ] مع اإلشارة إىل االنبعاثات أو عوامل  ×] [××××[السنة 
  االنبعاث يف [سنة أساس حتدَّد الحقاً] بواحدة من الطرق التالية:

لقائمة يف إطار فئات كتخفيض بنسبة مئوية إلمجايل االنبعاثات من مجيع املصادر ا  (أ)  
  األول]؛ أو الفرعاملصادر املدرجة يف 

كتخفيض بنسبة مئوية ملتوسط عوامل االنبعاث (بالنسبة إىل استخدام الوقود أو   (ب)  
حصيلة اإلنتاج) فيما يتعّلق باملصادر القائمة لالنبعاثات داخل كل فئة من فئات املصادر املدرجة يف 

  األول؛ أو الفرع
نسبة مئوية إلمجايل االنبعاثات من مجيع مصادر االنبعاثات (اجلديدة كتخفيض ب  (ج)  

  األول؛ أو الفرعوالقائمة) يف إطار فئات املصادر املدرجة يف 
كتخفيض بنسبة مئوية ملتوسط عوامل االنبعاث (بالنسبة الستخدام الوقود أو حصيلة   (د)  

مة) يف إطار كل فئة من فئات املصادر املدرجة اإلنتاج بالنسبة جلميع مصادر االنبعاثات (اجلديدة والقائ
  األول. الفرعيف 
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  : اإلطالق١١المادة 
على كل طرف أن خيفِّض مقادير اإلطالق من انبعاثات الزئبق ومرّكبات الزئبق يف املياه واألراضي   -  ١

  من مصادر واردة يف الفئات املدرجة يف املرفق زاي.
إىل مراقبة االنبعاثات املطلقة من الزئبق ومرّكبات الزئبق يف على كل طرف أن يتخذ التدابري الرامية 

املياه واألراضي من فئات املصادر املدرجة يف املرفق وتقليله إىل أدىن حّد، حيثما كان ذلك ممكناً، 
  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٢إزالة أو منع هذه االنبعاثات املطلقة. (الفقرة 

] من ×ات اإلطالقات املدرجة يف املرفق زاي أن يضع، خالل [على كل طرف لديه مصادر يف فئ  -  ٢
سنوات دخول االتفاقية حيِّز النفاذ، قائمة جرد باالنبعاثات املطلقة من الزئبق واحملافظة على هذه 

  ] من السنوات.Yالقائمة بعد ذلك. وينبغي حتديث قوائم اجلرد على األقل كل [
صادر اجلديدة لإلطالق ضمن فئات املصادر املدرجة يف وُيطَلب إىل كل طرف، فيما يتعلَّق بامل

ذه  املرفق، استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املطبَّقة فيما يتعّلق 
  املصادر.

  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٣، احلرف و) يف خطة العمل. (الفقرة ٦الفرع  انظر
ات اإلطالقات املدرجة يف املرفق زاي أن يضع ويُنفِّذ خطة على كل طرف لديه مصادر واردة يف فئ  -  ٣

  عمل وطنية لتخفيض إطالقاته من الزئبق من تلك املصادر.
وعلى كل طرف، فيما يتعّلق باملصادر احلالية لإلطالق بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق، أن 

املتاحة وأفضل يبحث يف خطة عمله، وكذلك أن يشجِّع على استخدام أفضل التقنيات 
  املمارسات البيئية.

  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٤ه) يف خطة العمل. (الفقرة  ، احلرفني ب) و٦الفرع  انظر
ينبغي أن تشمل خطة العمل تقييماً للمقادير احلالية واملتوقَّعة لإلطالقات من فئات املصادر الواردة   -  ٤

اإلطالقات، واالسرتاتيجيات واجلداول  يف املرفق زاي، واهلدف الوطين للطرف بشأن ختفيض
  الزمنية الالزمة لتحقيق ذلك اهلدف.
سنوات من دخول هذه االتفاقية حيِّز النفاذ فيما يتعّلق  ٤وعلى كل طرف أن يضع، خالل 

  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٥بالطرف املعين، خطة عمل اللتزاماته مبوجب هذه االتفاقية. (الفقرة 
  العمل [أن تشرتط] [جيوز أيضاً أن تشمل]:وينبغي خلطة   -  ٥

استخدام أفضل التقنيات املتاحة فيما يتعّلق جبميع املصادر اجلديدة لإلطالقات واليت   (أ)
  الثاين من املرفق واو؛ الفرعتدخل يف نطاق فئات املصادر املدرجة يف 

واحد أو أكثر] من ] [واحد على األقلفيما يتعلق باملصادر احلالية لالنبعاثات، اختاذ [  (ب)
  التدابري التالية:

تطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، مبا يف ذلك النظر يف   ‘١’
لة؛   استخدام أنواع وقود ومواد وعمليات بديلة أو معدَّ
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  اسرتاتيجيات مراقبة امللوِّثات املتعّددة؛  ‘٢’
املذكورة أعاله. وجيوز لكل طرف، من  ١فقاً للفقرة وينبغي أن تشمل خطة العمل تدابري ينفِّذها الطرف و 

أجل االمتثال اللتزاماته، أن يعتمد طائفة متنوعة من التدابري أو االسرتاتيجيات، وفقًا لظروفه 
  )CRP.12االجتماع غرفة يف ورقة  ٦الفقرة (الوطنية/احمللية، عند حٍد أدىن: 

املمارسات البيئية فيما يتعّلق باملصادر متطّلبات خاصة بأفضل التقنيات املتاحة/أفضل   (أ)  
  اجلديدة لإلطالقات؛

وضع ِقَيم للحدود، على أن يُرتَك للطرف و/أو اهليئات اخلاضعة اختيار القيمة   (ب)  
  والتكنولوجيا؛

اسرتاتيجيات ملراقبة امللوِّثات املتعّددة للوفاء بِقَيم االنبعاثات من الزئبق، أو ختفيضات   (ج)  
ى املرافق، مبا يف ذلك عن طريق تطبيق اسرتاتيجيات مراقبة امللّوثات املتعددة، مع بنسب مئوية لد

  مالحظة أن هذا سوف ينطبق أيضاً على املرافق القائمة؛
تصميم تدابري على مستوى املنشأة، وبالتايل السماح إلحداث النمو على مستوى   (د)  
  القطاع؛

  السماح بالتحسني التدرجيي مبرور الوقت؛تنظيم عتبات معنية باملنشآت، مع إمكان   (هـ)  
اختاذ تدابري من أجل مراقبة وحتديد كمية االنبعاثات وإجراء ختفيضات يف اإلطالق،   (و)  

  على أساس تكنولوجيات متفق عليها؛
  تدابري لتشجيع التعليم والتدريب والتوعية؛  (ز)  
  )CRP.12يف ورقة االجتماع  ٦جدول زمين لتنفيذ األنشطة. (الفقرة   (ح)  

وجيب على مؤمتر األطراف أن يعتمد يف اجتماعه األول مبادئ توجيهية من أجل حتديد أفضل   -  ٦
التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية. وميكن حتديث املبادئ التوجيهية على النحو الذي 

  يراه مؤمتر األطراف ضرورياً.
اف، يف اجتماعه األول، مبادئ توجيهية وبغية مساعدة األطراف، ينبغي أن يعتمد مؤمتر األطر 

بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية من أجل خفض انبعاثات الزئبق يف 
الغالف اجلوي وإطالق الزئبق من فئات املصادر املدرجة يف املرفق. وينبغي أن تأخذ األطراف 

يف ورقة االجتماع  ٧ملادة. (الفقرة هذه املبادئ التوجيهية يف احلسبان عند تنفيذ أحكام هذه ا
CRP.12.(  

، معلومات كافية إلظهار امتثاله ٢٢ينبغي أن يشمل كل طرف يف تقاريره، املقّدمة عمًال باملادة   -  ٧
ألحكام هذه املادة. وعلى مؤمتر األطراف أن يقرِّر يف اجتماعه األول نطاق وشكل هذه 

  املعلومات.
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  المرفق زاي

  بق في المياه واألرضمصادر إطالقات الزئ
  املرافق اليت تصنع منتجات مضافا إليها الزئبق.  -١
  املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق دال.  -٢
مرافق استعادة الزئبق وإعادة تدويره ومعاجلته واملرافق اليت ينتج فيها الزئبق كمنتج ثانوي لعمليات   -٣
  دين الفلزات غري احلديدية وصهرها، على حسب ما هو مدرج يف املرفق ألف.تع

  من املرفق) ثانياً  الفرع ، الفقرةCRP.12مرافق على النحو املدرج يف املرفق ألف (  
  من املرفق) ثانياً  الفرع ، الفقرةCRP.12(مرافق التخلص من نفايات الزئبق أو تثبيتها   -٤

--------------------------- --------------------------- ---- ---------------------------------------------------------  
  تعريف أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية

  ملحوظة: املضمون الذي يتعني أن يستعرضه فريق االتصال والفريق القانوين للتوصية مبوضعه
ا مما يبني  كثر املراحل فعالية وتقدماً أ ‘‘أفضل التقنيات املتاحة’’يعين  يف استحداث األنشطة وطرائق إدار

املالءمة العملية لتقنيات معينة من أجل العمل من حيث املبدأ على توفري األساس لفرض قيود على اإلطالق 
لى تستهدف منع، وحيثما يكون ذلك غري عملي بصفة عامة، ختفيض انبعاثات وإطالقات الزئبق وتأثريها ع

  البيئة ككل، والعمل، حيثما يكون ذلك غري عملي بصفة عامة، على ختفيضها. ويف هذا السياق:
  ام مرتفع من احلماية للبيئة ككل؛األكثر فعالية يف إجناز هدف ع ‘‘أفضل’’يعين   ‘١’
ا تصميم  ‘‘التقنيات’’وتشري   ‘٢’ إىل كل من التقنيات املستخدمة والطرق اليت مت 

  ؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل؛التجهيزات وبنا
، بالنسبة لطرف معني ومرفق معني داخل ذلك الطرف، تلك التقنيات ‘‘املتاحة’’وتعين   ‘٣’

اليت تستحدث على نطاق يسمح بتنفيذها يف قطاع صناعي وثيق الصلة يف إطار ظروف 
ء كانت التقنيات اقتصادية وتقنية قابلة للتطبيق، مع مراعاة التكاليف واملزايا، سوا

تستخدم أو تنتج داخل أراضي الطرف املعين أم ال، شريطة أن يتيسر ملشغل املرفق 
  احلصول عليها بشكل معقول؛

  تطبيق املزيج األكثر مالءمة من تدابري واسرتاتيجيات الرقابة البيئية؛ ‘‘أفضل املمارسات البيئية’’وتعين 
ا مبا يفي  ‘‘املمارسات البيئيةأفضل أفضل التقنيات املتاحة/’’ويسمح مفهوم  باختيار تكنولوجيا وتطبيقا
على صعيد وطين يف ضوء االعتبارات التقنية واالقتصادية  ‘‘متاحاً ’’فما يتقرر  -  بالظروف الوطنية

جاً    متعددة امللوثات. واالجتماعية احمللية وليس على صعيد عاملي أو قطري، وميكن أن يشمل 
إىل ظروفه الوطنية والتقنية  نيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية استناداً وحيدد كل طرف أفضل التق

  ).‘٣’ ٥، الفقرة CRP.11واالجتماعية واالقتصادية (
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بشأن انبعاثات الزئبق في  ،والمرفق واو ١٠ورقة مقدمة من االتحاد األوروبي عن المادة 
  )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.4(الغالف الجوي 

  رفة اجتماعات مقدمة من االتحاد األوروبيمشروع ورقة غ
  االنبعاثات في الغالف الجوي

تقرتح ورقة غرفة االجتماعات هذه وجهات نظر االحتاد األورويب بشأن الطرق املمكنة للمضي قدما حنو 
  بشأن االنبعاثات يف الغالف اجلوي. ١٠التوصل إىل اتفاق حول نص املادة 
املنصوص عليها يف تقرير الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين  وتأخذ الورقة يف اعتبارها النهج

، فتبين على العناصر املتوافق عليها املذكورة يف ذلك )١()UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5باالنبعاثات (الوثيقة 
  تيار أكثر اإلجراءات مالءمة هلا.التقرير وتسلم بتوافر املرونة الضرورية لألطراف يف اخ

  :ئنيغرفة االجتماعات من جز وتتألف ورقة 
  شرح اقرتاح االحتاد األورويب؛  )١(
  واملرفق واو. ١٠النص القانوين املقرتح للمادة   )٢(

  شرح االقتراح  - ١
  الهدف

القيام بتخفيض عاملي شامل النبعاثات الزئبق االصطناعية يف  ينبغي أن يكون اهلدف من الصك امللزم قانوناً 
زم األطراف باختاذ إجراءات ملموسة إلجناز ذلك التخفيض، فيما يسمح باملرونة اهلواء بواسطة إنشاء إطار يل

  بشأن كيفية القيام بذلك.
  قائمة حصر لالنبعاثات

ال ميكن تقييم صالحية وجناح تدابري الرقابة بدون وجود تقديرات يعول عليها النبعاثات الزئبق يف اهلواء. 
ت انبعاثاته (على األقل من فئات املصادر الرئيسية احملددة ولذلك فمن الضروري أن يتفهم كل طرف مستويا

ملدى  يف املرفق واو) باستخدام منهجية دولية متفق عليها. بيد أنه ينبغي أن تكون هناك مرونة، تبعاً 
االنبعاثات من املصادر الوطنية، بالنسبة ملا إن كان ينبغي أن يظل التقييم على مستوى مرتفع ويغطي مجيع 

، دراسات لربنامج األمم املتحدة للبيئة توفر تقديرات كمية عن االنبعاثات يف االصطناعية (مثالً املصادر 
من  ٢أو  ١، املستوى من خالل جتميع قائمة حصر (مثالً  أكثر تعمقاً  الغالف اجلوي) أو يتطلب حتقيقاً 

  جمموعة أدوات اليونيب)
  نطاق االلتزامات

ا مصادر تدخل يف فئات املصادر الرئيسية احملددة يف املرفق واو ينبغي مطالبة مجيع األطراف اليت لديه
در االنبعاثات وتتجاوز عتبة القدرة احملددة يف املرفق باختاذ إجراء ما. وينبغي التفريق يف االشرتاطات بني مصا

  اجلديدة واحلالية.
                                                      

)١(  http://www.unep.org/hazardousubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC4/4_5_emmissios.doc. 
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  أفضل التقنيات المتاحة
ية يف حتقيق مستوى مرتفع من احلماية البيئية واليت ينبغي أن يشكل تطبيق التقنيات اليت تعترب األكثر فعال

تعترب ممكنة التنفيذ من الناحيتني االقتصادية والتقنية يف إطار كل فئة من فئات املصادر الواردة يف املرفق واو 
  يف األحكام. رئيسياً  يف ذلك الطرف (أفضل التقنيات املتاحة)، عنصراً 

النص على استخدام تقنية حمددة. وميكن عند تقييم أفضل التقنيات  وتطبيق أفضل التقنيات املتاحة ال يعين
املتاحة من أجل مصدر حمدد أن يتم النظر يف ضرب من التقنيات، مع األخذ يف االعتبار بعمر املصدر 
وحجمه ومدخالته وصفاته التشغيلية. وتغطي أفضل التقنيات املتاحة تصميم وتشغيل التجهيزات مبا يف 

لبيئية عالوة على تدابري التخميد. ومن املمكن أن يشمل ذلك تدابري تستهدف بالدرجة األوىل ذلك اإلدارة ا
ج متعدد  أيضاً ختميد انبعاثات ملوثة أخرى، وهو ما له  فائدة ثانوية تتمثل يف ختفيض انبعاثات الزئبق (

احملتملة املشرتكة بني الوسائط  اآلثار أيضاً امللوثات). وينبغي ألفضل التقنيات املتاحة أن تأخذ يف اعتبارها 
  ، االطالق يف املياه الناتج عن تنظيف الغازات املبددة).الناجتة عن تطبيق تقنيات معينة (مثالً 

  االلتزامات
يف الفئات الرئيسية يتجاوز عتبة قدرة معينة، ينبغي أن يكون تطبيق أفضل  مصدر جديدوبالنسبة لكل 

ميكن لكفالة اختاذ إجراء ما حيثما يكون ذلك أكثر مردودية للتكاليف بأسرع ما  إلزاميالتقنيات املتاحة 
  وقابل للتطبيق.

أكرب. فينبغي أن تسمح  مرونةيف الفئات الرئيسية ميكن أن تكون هناك  للمصادر الحاليةوبالنسبة 
ل األحكام لألطراف باختيار إجراء أو أكثر من قائمة حمددة لتخفيض تلك االنبعاثات. وميكن أن تشم

أو إنشاء قيم حلدود  ‘٢’حتديد هدف وطين لتخفيض االنبعاثات،  ‘١’خيارات من قبيل  قائمة اإلجراءات
 أو وضع خطة لتنفيذ أفضل التقنيات املتاحة. وينبغي أن تعكس مجيع اإلجراءات تنفيذاً  ‘٣’االنبعاثات، 

  ا يف العمر وفرتة احلياة.ألفضل التقنيات املتاحة بالنسبة للمصادر احلالية يراعي تنوعه تدرجيياً 
منفصلة يقوم املؤمتر  مبادئ توجيهيةوينبغي وصف أفضل التقنيات املتاحة لشىت القطاعات واحلاالت يف 

األول لألطراف بوضعها واعتمادها. كما ينبغي أن تنص الصكوك على مستويات انبعاث الزئبق اليت ميكن 
، على النحو املعرب عنه كرتكيزات يف التصريف ة (مثالً حتقيقها بواسطة تطبيق كل تقنية، أي مقاييس مرجعي

  إىل اهلواء أو كعامل انبعاث). وينبغي أن تنقح املبادئ التوجيهية بانتظام. 
  اإلبالغ

ينبغي املطالبة بتقدمي تقارير موحدة عن تنفيذ تلك اإلجراءات للتدليل على االمتثال ألحكام املعاهدة. 
يف اعتباره دورة مؤمتر األطراف وينبغي الشرتاطات اإلبالغ أن تتفادى األعباء وينبغي أن يأخذ تواتر اإلبالغ 

  اإلدارية غري الضرورية وأن تكون متناسبة مع االنبعاثات إىل اهلواء يف الطرف.
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  مشروع نص معدل من أجل االتفاقية  - ٢
  االنبعاثات في الغالف الجوي  -١٠

 أوالً  الفرعغالف اجلوي من فئات املصدر املدرجة يف يقوم كل طرف بتخفيض انبعاثات الزئبق يف ال  -١
  ألحكام هذه املادة وهذا املرفق. من املرفق واو وفقاً 

من املرفق  أوالً  الفرعكل طرف لديه مصدر انبعاث يف أراضيه يدخل يف فئات املصادر املدرجة يف   -٢
عليه أن ينشئ خالل [ثالث] [أربع] ، الفرعواو ولديه قدرة تتجاوز العتبة الوثيقة الصلة احملددة يف ذلك 

سنوات من بدء نفاذ االتفاقية، قائمة حصر بانبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من كل فئة مصدر مدرجة 
ا بعد ذلك. وتوضع تلك القوائم احلصرية باستخدام املنهجية الدولية  أوالً  الفرعيف  من املرفق واو، وحيتفظ 

من املرفق واو] [املبادئ التوجيهية اليت سيعتمدها مؤمتر  ثانياً  الفرع[ املتفق عليها املنصوص عليها يف
] لالنبعاثات من املصادر الداخلة يف فئات املصادر املدرجة يف األطراف]. كما تشمل قوائم احلصر [سجالً 

ائمة . ويتم حتديث القالفرعاألول من املرفق واو واليت ال تتجاوز عتبات القدرة املدرجة يف ذلك  الفرع
  ] سنة على األقل.×احلصرية كل [

يشرتط كل طرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة من أجل مجيع مصادر االنبعاثات اجلديدة اليت   -٣
من املرفق واو واليت تكون هلا قدرة تتجاوز العتبة الوثيقة الصلة  أوالً  الفرعتدخل يف فئات املصادر املدرجة يف 

، [ولكن يف موعد ال يتجاوز [أربع] [مخس] بأسرع ما هو ممكن عملياً  ،الفرعاملنصوص عليها يف ذلك 
  .]سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقية

من املرفق  أوالً  الفرعكل طرف لديه مصدر انبعاث يف أراضيه يدخل يف فئات املصادر املدرجة يف   -٤
على األقل من  يتخذ واحداً ، عليه أن الفرعواو وله قدرة تتجاوز العتبة الوثيقة الصلة احملددة يف ذلك 

  اإلجراءات التالية:
يعتمد هدفا [وطنيا] من أجل تقليل انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من تلك املصادر   (أ)  

وأن يتخذ تدابري [ ٥ة املشار إليها مبوجب الفقرة من املرفق واو باستخدام املقاييس املرجعي ثالثاً وفقا للجزء 
  إلجناز ذلك اهلدف]؛

ينشئ قيم حدود النبعاثات الزئبق أو تدابري تقنية مكافئة أو بارمرتات لتلك املصادر حتد   (ب)  
  ؛٥من انبعاثات الزئبق من مجيع فئات املصادر، باستخدام املقاييس املرجعية املشار إليها مبوجب الفقرة 

عد ال ، ولكن يف مو يشرتط استخدام أفضل التقنيات املتاحة بأسرع ما هو ممكن عملياً   (ج)  
  سنة من بدء نفاذ االتفاقية؛ ×يتجاوز 

من املرفق واو، خطة لتنفيذ أفضل التقنيات املتاحة من  رابعاً للجزء  يضع [وينفذ]، وفقاً   (د)  
  أجل تقليل انبعاثاته من الزئبق يف الغالف اجلوي من تلك املصادر.

فضل التقنيات املتاحة بالتدريج يف أن يتم إدخال أ ٤للفقرة  تكفل اإلجراءات املتخذة وفقاً     - ثانياً  ٤
  مصادر االنبعاثات احلالية.

 ٤و ٣تأخذ األطراف يف اعتبارها عند اشرتاط استخدام أفضل التقنيات املتاحة وفقا للفقرتني   - ثالثاً  ٤
  .٥للفقرة  (ج)، املبادئ التوجيهية املعتمدة وفقاً 
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كن بعد ذلك] باعتماد مبادئ توجيهية يقوم مؤمتر األطراف يف أول اجتماع له [أو بأسرع ما مي  -٥
 الفرعتصف أفضل التقنيات املتاحة لتقليل انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املدرجة يف 

بشأن مضمون تلك  ثانياً  ٢٥يف اعتباره توصيات هيئة اخلرباء املنشأة مبوجب املادة  من املرفق واو، آخذاً  أوالً 
وتراعي تلك املبادئ التوجيهية النهج املتعددة امللوثات عالوة على اآلثار احملتملة املشرتكة املبادئ التوجيهية. 

بني الوسائط لتلك التقنيات املوصوفة، مثل اإلطالقات إىل املاء. وتشمل املبادئ التوجيهية مقاييس مرجعية 
[جيوز  .ق أفضل التقنيات املتاحةلالنبعاثات تبني التخفيضات اليت ميكن حتقيقها يف االنبعاثات بواسطة تطبي

  ملبادئ التوجيهية حبسب االقتضاء]ملؤمتر األطراف حتديث ا
  وفيما يتعلق بأغراض هذه املادة واملرفق واو:  -٦

تعين انبعاثات الزئبق  ‘‘انبعاثات الزئبق اجلوية’’و ‘‘ انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي’’  (أ)  
، أو الزئبق املرتبط باجلسيمات يف (Hg0)الزئبق األويل يف طوره الغازي ، أو (+Hg2)املؤكسد يف طوره الغازي 

  [و] الغالف اجلوي؛ إىل (Hgp)طوره الصلب 
بالنسبة للطرف املعين أي مصادر لالنبعاثات يبدأ  ‘‘مصادر االنبعاثات اجلديدة’’وتعين   [(ب)  

  تشييدها أو تعديلها بشكل كبري بعد سنة أو أكثر من بدء نفاذ:
  ذه االتفاقية؛ه  ‘١’
أو أي تعديل على املرفق جيم حيث تصبح مصادر االنبعاثات خاضعة ألحكام   ‘٢’

  االتفاقية مبوجب هذا التعديل فقط] [؛]
 أي مصدر لالنبعاثات ال يعترب مصدر انبعاثات جديداً  ‘‘مصادر االنبعاثات اجلديدة’’[(ج) تعين 

  مبوجب هذه املادة]
 وطنية مالئمة لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي ناجتة عن ينظر كل طرف يف اختاذ تدابري  -٧

  حرق سكين للفحم.
معلومات تكفي للتدليل على امتثاله ألحكام  ٢٢يدرج كل طرف يف تقاريره املقدمة مبوجب املادة   -٨

يقرر مؤمتر من املرفق واو. و  خامساً  الفرعهذه املادة وتشمل تلك املعلومات كحد أدىن املواد املدرجة يف 
  األطراف يف اجتماعه األول نطاق ونسق تلك املعلومات.



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.4/8 

122 

  االنبعاثات في الغالف الجوي -المرفق واو
  : فئات المصادر الرئيسيةأوالً  الفرع

  لقدرةعتبة ا  فئات المصادر الرئيسية
 ] ميغاوات٥٠مدخل حراري مقدر [  حمطات توليد القوى املشغلة بالفحم

 ، حناس] [، ذهب صناعي]مرافق إنتاج [رصاص، زنك
  [، منغنيز] تشمل:

إنتاج فلزات غفل غري حديدية من الركاز أو املركزات أو   (أ)
يع الكيميائية أو مواد خام ثانوية بواسطة عمليات التصن

  اإللكرتوليتية؛
  أو

أو مسابك الفلزات غري احلديدية وغريها من التجهيزات   (ب)
مبا يف ذلك  اليت تصهر وتسبك الفلزات غري احلديدية،

  املنتجات املستعادة

  ال شيء  (أ)
 ] طناً ٢٠قدرة صهر تبلغ [  (ب)

  يومياً 

  ] طن من النفايات يومياً ٣قدرة [  مرافق حرق النفايات
  :مسنت يفإلإنتاج خبث ا

  أفران دوارة  (أ)
  أفران أخرى  (ب)

] طن ٥٠٠قدرة إنتاج تبلغ [  (أ)
  يومياً 

 ] طناً ٥٠قدرة إنتاج تبلغ [  (ب)
  يومياً 

  مرافق تصنيع احلديد والصلب اليت تشمل:
 مصانع صلب متكاملة من أجل إنتاج الصلب األويل بدءاً   أ)

من ركاز احلديد والفحم واملصهورات كمواد خام، مبا يف 
عالية ومصانع تلبيد ركاز ذلك فحم الكوك وأفران الصهر ال

  احلديد؛ أو
نوي لصلب الثاأو أفران القوس الكهربائي من أجل إنتاج ا  ب)

  .من الفلزات اخلردة

  ال شيء  (أ)
] طن يف ٢,٥قدرة تبلغ [  (ب)

  الساعة

  [ال شيء]  [مرافق إنتاج وتصنيع النفط والغاز]

  : منهجية قوائم الحصرثانياً  الفرع
باستخدام  ١٠من املادة  ٢يتم إعداد قوائم حصر االنبعاثات يف الغالف اجلوي املشار إليها يف الفقرة 

  من جمموعة أدوات اليونيب] ٢/ املستوي ١ [حيال إىل املستوى
  : الهدف الوطنيثالثاً  الفرع
  ]××××كغاية يتم إجنازها حبلول [سنة   ١٠(أ) من املادة  ٤حيدد اهلدف الوطين املشار إليه يف الفقرة 

سنوات من بدء نفاذ االتفاقية] مع اإلشارة إىل عوامل االنبعاثات أو االنبعاث يف [سنة أساس يتم  ×[
  يدها] بواحدة من الطرق التالية:حتد

كنسبة مئوية للتخفيض من جمموع االنبعاثات من مجيع املصادر احلالية يف إطار فئات   (أ)  
  ]؛أوالً  الفرعاملصادر املدرجة يف 
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أو كنسبة مئوية للتخفيض من متوسط عوامل االنبعاثات (بالنسبة إىل استخدام الوقود أو   (ب)  
  ؛أوالً  الفرعر االنبعاثات احلالية يف إطار فئات املصادر املدرجة يف خمرجات اإلنتاج) بشأن مصاد

أو كنسبة مئوية للتخفيض من جمموع االنبعاثات من مجيع مصادر االنبعاثات (اجلديدة   (ج)  
  ؛ أوالً  الفرعأو احلالية) يف إطار فئات املصادر املدرجة يف 

ثات (بالنسبة إىل استخدام الوقود أو أو كنسبة مئوية للتخفيض من متوسط عوامل االنبعا  (د)  
خمرجات اإلنتاج) بشأن مجيع مصادر االنبعاثات (اجلديدة واحلالية) يف إطار كل فئة من فئات املصادر 

  أوًال. الفرعاملدرجة يف 
  : خطط تنفيذ أفضل التقنيات المتاحةرابعاً  الفرع

ما يلي [على  ١٠(د) من املادة ٤رة تتضمن خطط تنفيذ أفضل التقنيات املتاحة املشار إليها يف الفق
  األقل]:

النبعاثات الزئبق الراهنة واملعتزمة يف الغالف اجلوي من فئات املصادر املدرجة يف  تقييماً   (أ)  
  أوًال؛ الفرع

قيم حدود االنبعاثات بشأن مصادر االنبعاثات اجلديدة واحلالية [تراعي املقاييس املرجعية   (ب)  
  ]؛١٠من املادة  ٥ املشار إليها يف الفقرة

] من املادة ٤و ٣ألفضل التقنيات املتاحة على النحو احملدد يف الفقرة [ وتطبيقاً  تقييماً   (ج)  
  ، مبا يف ذلك النظر يف الوقود واملواد والعمليات البديلة أو املعدلة؛١٠

ترتيبات لرصد وحتديد حجم التخفيضات احملققة يف االنبعاثات مبوجب اخلطة، مع   [(د)  
  ؛]١٠من املادة  ٢شارة إىل قوائم احلصر املنشأة مبوجب الفقرة اإل

استعراض جيرى كل مخس سنوات للتقدم الذي حققه الطرف يف تنفيذ أفضل التقنيات   )ه(  
  املتاحة؛

  جدول زمين لتنفيذ اخلطة.]  [(و)  

 : اإلبالغخامساً  الفرع

  يلي كحد أدىن:ما  ١٠من املادة  ٨تتضمن املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
عن توقعات  فضالً  ١٠من املادة  ٢عمليات حصر االنبعاثات املشار إليها يف الفقرة   ) أ(

 القادمة مبا جيسد تنفيذ التزامات الطرف مبوجب هذه االتفاقية؛ االنبعاثات خالل اخلمس عشر عاماً 

ة معلومات عامة عن أفضل التقنيات املتاحة اليت تطبق على املصادر اجلديدة واحلالي  ) ب(
 األول؛ الفرعضمن كل فئة من فئات املصادر املدرجة يف 

  ، اهلدف الوطين احملدد وسبل حتقيقه؛حيثما يكون ممكناً   (ج)
قيم احلد األقصى ألي انبعاثات أو ما يعادل ذلك من تدابري أو بارامرتات تقنية للحد   (د)

 الفرعفئة من فئات املصادر املدرجة يف  من انبعاثات الزئبق املطبقة على املصادر احلديدة أو احلالية ضمن كل
  األول؛

ا؛حيثما يكون ممكناً   (ه)   ، خطة تنفيذ أفضل التقنيات املتاحة والكيفية اليت وضعت 
إجراء استعراض كل مخس سنوات للتدابري اليت يتخذها الطرف للحد من االنبعاثات   (و)

 .١٠وجب املادة ومدى جناح هذه التدابري يف اإلسهام يف تنفيذ التزاماته مب
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عن انبعاثات الزئبق في الغالف الجوي  ١٠تقديم من الصين والهند بشأن المادة 
)UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.11( 

 تقديم من الهند والصين لمشروع نص بشأن المواد ذات الصلة باالنبعاثات في الغالف الجوي
صحة البشر والبيئة يشكل حتدياً شك يف أن تأثري انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي على  ال  -١

  للمجتمع العاملي، وعلى مجيع البلدان أن تتخذ تدابري مالئمة ملعاجلة هذا التحدي بصورة شاملة. مشرتكاً 

بد من االعرتاف بأن الكهرباء تشكل حاجة من أكثر االحتياجات األساسية  ويف نفس الوقت، ال  -٢
النحو الواجب بتوفري الكهرباء الكافية ملواطنيها. وميثل توليد للبشر وتلتزم الدول وخاصة النامية منها على 

الكهرباء باستخدام الفحم وسيظل، بالنسبة للكثري من البلدان النامية، املصدر الغالب للطاقة. ويعترب ذلك 
ى ضرورة بالغة األمهية للتنمية االقتصادية. كذلك فإن نوعية وتوليفة املوارد الطبيعية للبلد، واحلصول عل

، وينبغي أن يظل نصب العينني. وقد هاماً  املصادر البديلة للوقود/ الطاقة بتكلفة يف متناول اليد متثل عنصراً 
يكون لدى العديد من البلدان أي خيار سوى االستمرار يف زيادة القدرة باالعتماد على الفحم لتلبية  ال

ا األساسية.   احتياجا

أو  لفصل الزئبق ال تتوافر، فإن وضع أهداف ملزمة قانوناً  جتارياً ألن التكنولوجيات املؤكدة  ونظراً   -٣
  حدود قصوى لالنبعاثات ليس باألمر الواقعي يف هذه املرحلة.

الذي فوض بإجراء  )GC25/5 of UNEP(ويف هذا الصدد، نود أن نشري إىل مقرر جملس اإلدارة   -٤
جلنة  يمن هذا املقرر صراحة على ضرورة أن تراع ٢٨املفاوضات بشأن الصك املعين بالزئبق. إذ تنص الفقرة 

املرونة بشأن بعض النصوص اليت متكن البلدان من االعتماد على تقديرها يف ’’التفاوض احلكومية الدولية 
ا ترتيب أولويات ’’عن  فضالً  ‘‘النهج اليت توضع حبسب خصائص القطاعات النوعية’’ و ‘‘تنفيذ التزاما

وعلى ذلك فإن من الواضح أن املتوخي من صك الزئبق أن  ‘‘إطالق الزئبق العمل بشأن خمتلف مصادر
ج ملزمة وطوعية ويستند ذلك إىل تباين قدرات وظروف البلدان املختلفة.   يكون توليفة من 

على مجيع البلدان، ينبغي أن  ويف حني أن تدابري املكافحة مبوجب الصك سوف تطبق عموماً   -٥
لف البلدان يف االعتبار. كذلك ينبغي أن يشكل مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن  تؤخذ الظروف اخلاصة ملخت

كانت متباينة جوهر الصك املقرتح. ولذا ينبغي أن يتمثل أحد اجلوانب األساسية للصك املقرتح يف أن 
  دعم التكنولوجي.للبلدان النامية على توافر املوارد املالية الكافية وال يتوقف تنفيذ االلتزامات امللزمة قانوناً 

ة آلية ونظرا لالعتبارات الواردة أعاله، ينبغي أن تكون خطة التنفيذ الوطنية اليت ستدعمها االتفاقي  -٦
مكافحة انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي. وينبغي ربط تنفيذ ورصد خطة للتدابري ذات الصلة خبفض/

التقنية الالزمة لألطراف من البلدان النامية. وسوف  التنفيذ الوطنية بصورة متينة بتوفري التمويل واملساعدات
  تعزز هذه اآللية تنفيذ التدابري املتوخاة مبوجب الصك وتيسري االمتثال.

ولذا يقرتح تشجيع كل طرف من البلدان على وضع خطة تنفيذ وتيسري ذلك له مع مراعاة ظروفه   -٧
ا. وقد  تكون خطة التنفيذ الوطنية للبلدان توليفة من إجراء اخلاصة وتغطية االلتزامات اليت ينبغي الوفاء 

  حمتمل أو أكثر خلفض انبعاثات الزئبق أو مكافحتها.
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وينبغي عدم جتاهل عنصر املساواة لدى وضع هذا الصك. وينبغي أن تستند أحكام هذا الصك   -٨
ج يشجع على استخدام أفضل التكنولوجيات املتاحة وامل مارسات البيئية املتوافرة املتعلقة باالنبعاثات إىل 

بطريقة مالئمة للظروف الوطنية وعالوة على ذلك يرتبط تطبيق أفضل التكنولوجيات املتاحة واملمارسات 
البيئية املتوافرة بصورة مباشرة بتوافر املساعدات املالية والتقنية الكافية اليت يتعني توفريها مبوجب أحكام هذه 

  االتفاقية.

قدم خطة التنفيذ الوطنية إىل فريق للخرباء التقنيني واالقتصاديني ينشأ هلذا ومن املتوقع أن ت  -٩
ائية من جانب  الغرض، حيث يتوىل استعراض خطة التنفيذ الوطنية ويقدم توصياته الستعراضها بصورة 
مؤمتر األطراف. وسوف تتضمن خطة العمل الوطنية خطة عمل حتتوي على أهداف أو نواتج للتحقيق، 

زمين هلذا العمل، وامليزانية الالزمة لتنفيذ التدابري اليت سوف تغطي مجيع عناصر اإلبالغ الواردة يف ونطاق 
، يف نفس الوقت، لدى استعراض خطة التنفيذ الوطنية على أيضاً إطار هذه املادة. وسيوافق مؤمتر األطراف 

  .التمويل لتنفيذ االلتزامات امللزمة قانوناً 
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 مشروع النص

  بعاثات في الغالف الجوياالن  - ١٠
يشجع كل طرف على اختاذ التدابري ملكافحة و/أو خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من   -١

  ألحكام هذه املادة وذلك املرفق. األول من املرفق واو وفقاً  الفرعفئات املصادر املدرجة يف 
األول من  الفرعملدرجة يف على كل طرف لديه أي مصدر لالنبعاثات يقع ضمن فئات املصادر ا  -٢

سنوات من  [X]الوارد يف املرفق، أن يعد، يف غضون  [X]املرفق واو بقدرات تتجاوز قيمة احلد األقصى 
أو خفض انبعاثات /دخول االتفاقية حيز النفاذ، خطة تنفيذ وطنية تبني التدابري اليت سيتخذها ملكافحة

  و النواتج املتوقعة.ات أيالزئبق يف الغالف اجلوي واألهداف أو الغا
سنوات من دخول االتفاقية  [X]يقدم كل طرف خطة التنفيذ الوطنية ملؤمتر األطراف يف غضون   -٣

  حيز النفاذ.
ملصادر انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي يف البلد، وتقييم  تتضمن خطة التنفيذ الوطنية حصراً   -٤

منهجية يوافق عليها مؤمتر األطراف أو أن تعد بواسطة هيئة إىل  لالنبعاثات الكلية يف الغالف اجلوي استناداً 
  فرعية ينشئها مؤمتر األطراف على أن يوافق عليها مؤمتر األطراف.

  تتضمن خطة التنفيذ الوطنية إجراًء أو أكثر من اإلجراءات التالية:  -٥
ات اعتماد هدف وطين خلفض/مكافحة انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من مجيع فئ  ‘١’

  مصادر االنبعاثات يف الغالف اجلوي؛
يعادل ذلك من تدابري تقنية وضع قيمة للحدود القصوى النبعاثات الزئبق أو ما   ‘٢’

  مكافحة انبعاثات الزئبق من مجيع فئات املصادر؛خلفض/
ملمارسات البيئية املتوافرة األكثر مالءمة تماد أفضل التكنولوجيات املتاحة/اع  ‘٣’

نبعاثات يف الغالف اجلوي على النحو الذي يقرره كل طرف مع مراعاة خلفض/مكافحة اال
  ظروفه التقنية واالجتماعية واالقتصادية الوطنية وتوليفة موارده الطبيعية؛

التشجيع على اعتماد، للمصادر احلالية، تدابري ملكافحة/خفض انبعاثات الزئبق يف الغالف   ‘٤’
  وإمكانيات حتمل تكاليفها؛ اجلوي حبسب جدواها االقتصادية والتقنية

  اعتماد اسرتاتيجيات ملكافحة امللوثات املتعددة لتحقيق أقصى املنافع البيئية واملوارد املالية؛  ‘٥’
وبغية تيسري تنفيذ إجراءات خفض/مكافحة االنبعاثات يف الغالف اجلوي مبوجب خطط التنفيذ   - ٦

سنة من دخول االتفاقية حيز النفاذ تتضمن  [X]ون الوطنية، تضع االتفاقية مبادئ توجيهية تطبقها يف غض
خلفض الزئبق يف الغالف  أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املتوافرة املعدة خصيصاً 

  اجلوي بطريقة ممكنة تكنولوجيا واقتصاديا.
صوب حتقيق ، التقدم الذي حيرزه البلد ]سنه [Xيستعرض مؤمتر األطراف على فرتات منتظمة   -٧

  أهداف االتفاقية مع مراعاة املساعدات املالية والتقنية اليت يتعني تقدميها مبوجب أحكام االتفاقية.
يف حني سيتخذ كل طرف مجيع التدابري املمكنة لتحقيق أهداف االتفاقية مبوارده اخلاصة، سريتبط   - ٨

بتوفري املوارد املالية الكافية،  وثيقاً  ادة ارتباطاً استعراض التنفيذ واالمتثال املتعلقني بالتدابري مبقتضى هذه امل
 ية مبوجب االتفاقية.نونقل التكنولوجيات واملساعدات التق
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 ١١و ١٠تقديم من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي بشأن المادتين 
  )UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/CRP.12(ين بانبعاثات وإطالقات الزئبق تالمتعلق

 نبعاثات واإلطالقاتاال  زاي
تقدم جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ورقة غرفة االجتماع هذه بشأن االنبعاثات واإلطالقات 

. وتستند هذه الورقة للجنة التفاوض احلكومية الدولية) للنظر من جانب الدورة الرابعة ١١و ١٠(املادتان 
جا  UNEP(DTIE)Hg/INC.4/5إىل املفاهيم احملددة يف الوثيقة  وجتسد قضايا وتوصيات اجملموعة باعتبارها 

اتني املادتني. ويف هذا الصدد:   يتخذ فيما يتعلق 
) واإلطالقات يف األراضي ١٠ينبغي التعامل مع االنبعاثات يف الغالف اجلوي (املادة   (أ)
 ) يف مادة واحدة؛١١واملياه (املادة 

 ؛UNEP(DTIE)Hg/INC.4/5ثيقة نؤيد القضايا العامة املبينة يف الو   (ب)

 للجنة التفاوض الحكومية الدوليةمجاالت لالتفاق العام خالل الدورة الثالثة 

مثة حاجة إىل أن يعاجل الصك اخلاص بالزئبق االنبعاثات واإلطالقات، وأن تتخذ   (أ)
 األطراف إجراءات بشأن االنبعاثات واإلطالقات؛

 ضروري لالنبعاثات وينبغي حذفه؛شرط غري  ‘‘غير المقصود’’التعبري   (ب)

ا مبرحلة   (ج) ينبغي أن يتوافق صك الزئبق مع حاجة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
ا على توليد الطاقة؛انتقال   لتنمية قدرا

ال تتوخى املواد اخلاصة باالنبعاثات واإلطالقات فرض قيود تعوق عملية التنمية. ولذا   (د)
 ن خفض االنبعاثات بصورة نسبية وليست مطلقة؛يتعني أن يكو 

مثة حاجة إىل املرونة من حيث أن بوسع بعض األحكام أن متكن البلدان من استعمال   (ه)
ا (أي مبا يتماشى مع الفقرة  الصادر عن جملس إدارة  ٢٥/٥/أ) من املقرر ٢٨تقديرها لدى تنفيذ التزاما

 برنامج األمم املتحدة للبيئة)؛

النطاق يف املواد  ضيقمعاجلة االنبعاثات واإلطالقات من تعدين الذهب احلريف وال ينبغي  (و)
ذا املوضوع وليس يف املادتني    .١١و ١٠احملددة املتعلقة 

  االنبعاثات واإلطالقات
ينبغي أن تطبق هذه املادة على انبعاثات وإطالقات الزئبق ومركبات الزئبق البشرية الصنع يف   - ١

  ق:واملياه واألراضي. وألغراض هذه االتفاقية واملرفالغالف اجلوي 
االنبعاثات يف اخلالف اجلوي من الزئبق  ‘‘انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي’’يعين تعبري   (أ)

) أو الزئبق املقيد باجلسيمات يف Hg0) والزئبق األوىل يف املرحلة الغازية (+Hg2املؤكسد يف املرحلة الغازية (
  ؛)Hgp( املرحلة الصلبة

إطالق الزئبق ومركبات الزئبق يف املياه  ‘‘إطالقات الزئبق يف املياه واألراضي’’يعين تعبري   (ب)  
  واألراضي من فئات املصادر املدرجة يف املرفق؛
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أي مصدر  ‘‘املصادر اجلديدة النبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي’’يعين تعبري   (ج)  
درجة كبرية قد بدأ منذ سنة أو أكثر بعد دخول حيز النفاذ بالنسبة لالنبعاثات يكون تكوينها أو تعديلها ب

 للطرف املعين:
  ؛ أويف هذه االتفاقية  ‘١’
ات ألحكام هذه االتفاقية ثحيث خيضع مصدر االنبعا ×للتعديل على املرفق   ‘٢’

  ؛مبقتضى هذا التعديل فقط
ات ليس أي مصدر لالنبعاث ‘‘املصدر احلايل لالنبعاثات يف الغالف اجلوي’’يعين تعبري   (د)

 باجلديد مبوجب هذه املادة؛

أي مصدر إطالق  ‘‘املصدر اجلديد’’بالنسبة إلطالقات الزئبق يف املياه واألراضي يعين   (ه)
يدرج يف املرفق، ويكون تكوينه أو تعديله بدرجة كبرية قد بدأ بعد سنة أو أكثر من الدخول حيز النفاذ 

 بالنسبة للطرف املعين:

  أو ؛هذه االتفاقية يف  ‘١’
ذه االتفاقية حيث خيضع مصدر اإلطالق ألحكام ه Xللتعديل على املرفق   ‘٢’

  مبقتضى هذا التعديل؛
أي مصدر  ‘‘مصدر اإلطالق احلايل’’بالنسبة إلطالقات الزئبق يف املياه واألراضي يعين   (و)  

  ملادة.يعترب مصدر إطالق جديد مبقتضى هذه ا إطالق مدرج يف املرفق والذي ال
، القضاء على أو منع يتخذ كل طرف تدابري ملكافحة، التقليل إىل أدىن، حد وحيثما يكون ممكناً   - ٢

انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي وإطالقات الزئبق ومركبات الزئبق يف املياه واألراضي من فئات املصادر 
  املدرجة يف املرفق.

اجلديدة ضمن فئات املصادر املدرجة يف املرفق، سيطلب بالنسبة ملصادر االنبعاثات واإلطالقات   - ٣
  من كل طرف استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية، يف هذه املصادر.

بالنسبة ملصادر االنبعاثات واإلطالقات اجلديدة بني فئات املصادر املدرجة يف املرفق، يراعي كل   - ٤
  ملتاحة وأفضل املمارسات البيئية املتوافرة والرتويج الستخدامها.يف خطة عمله أفضل التقنيات ا فطر 
يضع كل طرف يف غضون أربع سنوات من دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف خطة   - ٥

  عمل معنية بالتزاماته مبقتضى هذه االتفاقية.
ه. ولكل طرف، لالمتثال أعال ١تتضمن خطة العمل التدابري اليت سينفذها الطرف وفقا للفقرة   - ٦

اللتزاماته، أن يعتمد طائفة من التدابري أو االسرتاتيجيات وفقا للظروف الوطنية/احمللية على أن يتضمن ذلك  
 :كحد أدىن ما يلى

متطلبات أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املتوافرة بالنسبة ملصادر   (أ)
  االنبعاثات واإلطالقات اجلديدة؛

  حتديد قيم قصوى مع ترك اختيار القيمة والتكنولوجيا للطرف و/أو اهليئات املنظمة؛  )(ب
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ات الزئبق أو كنسبة مئوية من ثاسرتاتيجيات ملكافحة امللوثات املتعددة لتحقيق قيم انبعا  (ج)
ت مبا يف ذلك من خالل تطبيق اسرتاتيجيات مكافحة امللوثات املتعددة مع آاخلفض على مستوى املنش

  القائمة؛ آتعلى املنش أيضاً الحظة أن ذلك سوف سيطبق م
  تعيني التدابري على مستوى املنشأة مبا يتيح النمو على مستوى القطاع؛  (د)
  ت مبا يتيح التحسينات املطردة مبرور الوقت؛آتنظيم احلدود القصوى للمنش  (ه)
ساس منهجيات على أ الرتتيب لرصد وخفض االنبعاثات واإلطالقات وحتديدها كمياً   (و)
  متفق عليها؛
  الوعي؛دابري لتعزيز التثقيف والتدريب وإزكاء ت  (ز)
  .جدول زمين لتنفيذ األنشطة  (ح)

بغية مساعدة األطراف، يعتمد مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول مبادئ توجيهية بشأن أفضل   - ٧
زئبق يف الغالف اجلوي وإطالقات الزئبق التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املتوافرة خلفض انبعاثات ال

  من فئات املصادر املدرجة يف املرفق وسوف تراعي األطراف هذه املبادئ لدى تنفيذ أحكام هذه املادة.
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 المرفق

 االنبعاثات واإلطالقات

 األول: مصادر انبعاثات الزئبق في الغالف الجوي الفرع

  .الطاقة املعتمدة على حرق الفحم آتمنش  -١
  ]. [*]×[اليت تتجاوز القدرات الدنيا البالغة  الغاليات الصناعية املعتمدة على حرق الفحم  - ياً ثان ١
  ي.]ستخدام املؤسسات الصناعية واالستخدام التجار اسخانات العمليات يف    - ثالثاً  ١[
 ]اجت اإلنتآمنش[ ]املنغنيز[ ]الذهب الصناعي[ ]الرصاص والزنك والنحاس[ ]املواد غري احلديدية[  -٢
  .]ت الصهرآمنش[
 ].×ة اليت تتجاوز القدرات الدنيا البالغ[مرافق حرق النفايات   -٣

  مسنت.إلمصانع إنتاج ا  - ٤
  .]ت الصلب الثانويآمبا يف ذلك منش[ ]مرافق تصنيع احلديد والصلب[  - ٥[
  ]*.حرق الفحم منزلياً   - ٦[

 واألراضي فئات المصادر المحتملة إلطالق الزئبق في المياه :الثاني الفرع

  مرافق تصنيع املنتجات املضاف إليها الزئبق.  -١
  املرافق اليت تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق دال.  -٢
  املرافق املدرجة يف املرفق ألف.  -٣
  املرافق املعدة للتخلص من نفايات الزئبق أو تثبيتها.  -٤

__________________  


