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املفتوح العضوية املخصص الفريق العامل 
  لزئبقاملعين با

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

  *جدول األعمال املؤقتمن  ٣ البند
التدابري الطوعية والصكوك  استعراض وتقييم خيارات تعزيز

  القانونية الدولية اجلديدة أو القائمة

  لزئبقلعناصر مشتركة إلطار عمل 

 بشأن إدارة املواد  رابعا٢٤/٣ً مقرره مبقتضىأنشأ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة،   - ١
 مفتوح العضوية من ممثلي احلكومات ومنظمات التكامل االقتصادي  خمصصاًمالً عافريقاً"الكيميائية، 

اإلقليمية وأصحاب املصلحة الستعراض وتقييم خيارات تعزيز التدابري الطوعية والصكوك القانونية 
  .ها الزئبقثري معاجلة التحديات العاملية اليت ي أجلنم "الدولية اجلديدة أو القائمة

  من األمانة بشأن حزمة من العناصر اليت قد متس احلاجةاًذكرة احلالية اقتراح مرفق امليتضمن  - ٢
 مبسألة ما إن واحلزمة املقترحة مقدمة بدون اإلخالل. ها الزئبقثري للتصدي بنجاح للتحديات اليت يإليها

  . قانونياًكانت العناصر تتطلب فرادى أو جمتمعة أساساً

                                                   
* UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/1. 
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لعناصر من نطاق من التدابري الواردة يف مرفق تقرير االجتماع استفادت األمانة يف حتديدها ل  - ٣
عالوة على ، (UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.1/6)األول للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية 

 هيكل توجعل،  رابعا٢٤/٣ً من مقرره ١٩األولويات اليت حددها جملس إدارة اليونيب يف الفقرة 
ري تعميم اإلطار بالصيغة اليت أعدته ا األمانة وبدون حترير وجي .التدابري يف شكل إطار للسياسات

  .رمسي

  اإلجراء املقترح
٤ -  م العناصر وأن يوافق على أنقد يود الفريق العامل أن يقي:  

   الزئبق؛ة علىلرقاب لمناسباً العناصر املقدمة توفر هيكالً  )أ(
 من أجل تنفيذها س قانوين إىل أسا، إن وجدت، حتتاج قدينظر يف أي العناصر اليت  )ب(

طوعي، عالوة على النظر يف أي  من خالل هيكل  بشكل مالئمبنجاح، وأي العناصر اليت ميكن تنفيذها
  .ات مالية ألي من اخليارينانعكاس
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  مرفق

  لزئبقلعناصر إلطار شامل 

 من  اإلطار اجلامع للزئبق، فإنه ميكن أن يشمل عدداًتخذهبصرف النظر عن الشكل الذي قد ي  - ١
. ٢٤/٣ من مقرره ١٩العناصر املشتركة اليت تعكس األولويات اليت حددها جملس اإلدارة يف الفقرة 

ومن .  إلطار شامل للزئبقاًوحيتوي املوجز التايل على عناصر مشتركة ميكن أن تؤلف جمتمعة أساس
 أو  قانونياً كان ملزماً لنطاقه وما إناملمكن أن حيتوي إطار فعلي معتمد على عناصر أكثر أو أقل، تبعاً

  . أو عبارة عن حزمة من العناصر الطوعية والقانونيةطوعياً
تقرير االجتماع األول للفريق : لقد استنبط هذا املوجز للعناصر املشتركة من املصادر التالية  - ٢

 :العامل املخصص املفتوح العضوية، مبا يف ذلك اجلداول املنقحة لتدابري االستجابة من الوثيقة
OEWG.1/2 على النحو الوارد يف املرفق األول للتقرير؛ وهيكل ومضمون العديد من االتفاقات البيئية ،

مستمد إىل حد ما هو املتعددة األطراف، وخباصة اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة؛ و
وال يقصد . لمواد الكيميائيةأقل من بيان السياسات اجلامعة بشأن النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية ل

  . على أي أولوية يف التطبيقالعناصر أن ينطوي ضمناً بالترتيب الذي ذكرت به
  العناصر اليت تؤطر القضايا  - ألف

ميكن توفري العناصر يف سياق االستجابة للتحديات اليت يثريها الزئبق واليت تؤكد نية املشتركني   - ٣
  :يف التصدي هلا؛ ومن بينها

  بري عن االلتزام السياسي؛تع  )أ(
  قائمة باملبادئ اليت يقوم عليها اإلطار ووصف لنطاقه؛  )ب(
 والبيئة من اإلطالقات البشرية محاية صحة البشر"، مثالً(بيان عن هدف اإلطار   )ج(

  "). للزئبقاملنشأ
  إجراءات خمصوصة للتصدي للتحديات اليت يثريها الزئبق  - باء

يف هذا الفرع التزامات أو إجراءات خمصوصة قد ترغب البلدان متثل العناصر املذكورة   - ٤
  .وأصحاب املصلحة اآلخرين يف االضطالع ا إلجناز اهلدف العام لإلطار

  احلد من املعروض من الزئبق  - ١
قد يكون أحد أهداف أي إطار يتم اعتماده تدنية الزيادة يف مستويات الزئبق يف الغالف   - ٥

وميكن . تسلسل املصادر الزئبق، مع األخذ يف االعتبار ن املعروض العاملي مناحليوي بواسطة احلد م
استخدام غايات أو أهداف أو جداول زمنية لتقليل، أو إزالة، املعروض من الزئبق  إجناز ذلك بواسطة

  :من
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التعدين األويل للزئبق، مبا يف ذلك فرض حظر على التعدين األويل اجلديد والتخلص   )أ(
  ن التعدين األويل القائم؛التدرجيي م
  ؛ليك ال- وقف تشغيل خاليا الكلور  )ب(
  )١(خمزونات الزئبق؛  )ج(
  الزئبق املنتج كناتج ثانوي للتعدين؛  )د(
  .الزئبق املستمد من إعادة التدوير ومن مصادر أخرى  )ه(

   الطلب على الزئبق يف املنتجات والعملياتاحلد من  - ٢
ناعية وغريها من العمليات اليت تستخدم الزئبق عن مظاهر تعرض ميكن أن تسفر العمليات الص  - ٦

واملنتجات احملتوية على الزئبق تزيد من كمية الزئبق يف . للبشر هلا شأا وإطالقات للزئبق يف البيئة
ودف اإلجراءات الواردة يف . تيارات النفايات ومن مث تزيد من احتمال إطالقات الزئبق يف آخر األمر

 الطلب على الزئبق يف املنتجات احلد منع إىل تدنية مثل هذه التعرضات واإلطالقات بواسطة هذا الفر
  :وميكن إجناز ذلك بواسطة استحداث واستخدام ما يلي. والعمليات
 خمصوصة ببلدان معينة أو  تكون الطلبلحد منغايات أو أهداف أو جداول زمنية ل  )أ(

  :بيل املثالقطاعية أو عاملية متصلة مبا يلي، على س
   تشييد مرافق إنتاج جديدة؛رحظ  ‘١’
املنتجات والعمليات حبلول تواريخ  التخلص التدرجيي من استخدام الزئبق يف  ‘٢’

  حمددة لكل منتج أو عملية هلما شأما؛
وضع معايري للمحتوى الزئبقي من أجل املصابيح واملنتجات األخرى حيثما   ‘٣’

  احة؛تكون البدائل غري الزئبقية مت ال
أدوات أو سياسات للمعلومات للنهوض باستحداث واستخدام بدائل أو مواد   )ب(

  ومنتجات وعمليات معدلة؛
مبا يف ذلك استخدام بدائل غري (أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية   )ج(

  : الطلب يفاحلد منمن أجل ) زئبقية
  ؛تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق  ‘١’
  ؛ليك ال- كلوريد الفينيل والكلوراج مونومريإنت  ‘٢’
  املنتجات والتعبئة؛  ‘٣’
  .ممارسات عالج األسنان  ‘٤’

                                                   
تخزين  لالعثور على حلول سليمة بيئياً" أدناه، ٦ جتميع التدابري األخرى ملعاجلة خمزونات الزئبق يف الفرع مت  )١(
  ".لزئبقا
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   التجارة الدولية يف الزئبقاحلد من  - ٣
تسهل التجارة الدولية يف الزئبق األويل من عرضه بسهولة يف الكثري من األسواق احمللية،   - ٧
ومثل هذه التجارة، عالوة على التجارة يف . عليهافظ على اخنفاض أسعاره وارتفاع الطلب حتو

املركبات واملنتجات احملتوية على الزئبق، تعمل على توزيع الزئبق على نطاق واسع، مبا يف ذلك مواقع 
ودف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل .  للزئبق ونفايات الزئبقبيئياًال متارس فيها اإلدارة السليمة 

  :وميكن إجناز ذلك بواسطة.  الزئبقديات بواسطة احلد من التجارة الدولية يفالتصدي هلذه التح
تقييد التجارة يف الزئبق األويل واملركبات احملتوية على زئبق أو التخلص التدرجيي   )أ(

  )٢(منها؛
  تنفيذ إجراء املوافقة املسبقة عن علم على التجارة يف املنتجات احملتوية على الزئبق؛  )ب(
  .اث نظم إبالغ عن البيانات لرصد جتارة الزئبق يف جماالت خمتارةاستحد  )ج(

  القضاء عليهااحلد من انبعاثات الزئبق اجلوية أو   - ٤
صادر املدف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل احلد من االنبعاثات اجلوية غري املتعمدة   - ٨

 احلريف والصغري تخدام الفحم، وتعدين الذهبيف القطاعات الرئيسية، مثل اسمن الزئبق  البشرية املنشأ
ومن املمكن . هذه االنبعاثات حيثما يكون ذلك عملياًالقضاء على ، والعمليات الصناعية، أو النطاق

  :إجناز ذلك بواسطة
استراتيجيات التنفيذ الوطنية، أو االستراتيجيات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حبسب   )أ(

  :شملاملالءمة، واليت ميكن أن ت
  تقييم االنبعاثات الراهنة واملنتظرة؛  ‘١’
  ة القوانني والسياسات املتصلة بإدارة االنبعاثات؛فعاليتقييم   ‘٢’
 ها حيثما يكون ذلك ممكناًلقضاء علياستراتيجيات للحد من االنبعاثات ول  ‘٣’

  ؛عملياً
  استعراضات دورية لالستراتيجيات؛  ‘٤’
  .جدول زمين لتنفيذ االستراتيجية  ‘٥’

استراتيجيات تنفيذ عاملية ووطنية وقطاعية بشأن مصادر االنبعاث الرئيسية، وغايات   )ب(
   للتخفيض؛وأهداف وجداول زمنية

  النهوض باستحداث واستخدام بدائل أو مواد ومنتجات وعمليات معدلة؛  )ج(

                                                   
، السماح  التدرجييالتخلصعمليات ود التجارية وقد يكون من الضروري، تبعا لطبيعة ونطاق القي  )٢(

 .باستثناءات خمصوصة حمدودة للمنتجات والعمليات الضرورية اليت ال يوجد بديل مناسب هلا
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  : الستراتيجية التنفيذبالنسبة للمصادر اجلديدة، ووفقاً  )د(
التقنيات املتاحة من أجل قطاعات معرفة يف  التدرج يف استخدام أفضل  ‘١’

  حدود أطر زمنية حمددة والنهوض باستخدام أفضل املمارسات البيئية؛
النهوض باستخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية من   ‘٢’

  أجل القطاعات الرئيسية األخرى؛
نهوض باستخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل در القائمة، البالنسبة للمصا  )ه(

  . الستراتيجية التنفيذاملمارسات البيئية يف قطاعات رئيسية وفقاً
   للنفايات احملتوية على زئبقبيئياًإجناز إدارة سليمة   - ٥

دف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل احلد من إطالقات الزئبق االصطناعية بواسطة   - ٩
  :وميكن حتقيق ذلك بواسطة. بيئياًيات احملتوية على زئبق بطريقة سليمة إدارة النفا

استحداث وترويج مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات   )أ(
  :البيئية باستخدام ج دورة احلياة، بغية

  احلد من توليد النفايات احملتوية على زئبق؛  ‘١’
  فايات احملتوية على زئبق بشكل منفصل؛النهوض جبمع ومعاجلة الن  ‘٢’
  احلد من إطالقات الزئبق من مرافق الترميد ومدافن القمامة؛  ‘٣’

 إجراءالتعاون عن كثب مع اهليئات املالئمة التابعة التفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق   )ب(
يف التجارة الدولية من املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 

  :أجل
تقييد التجارة يف النفايات ذات احملتوى املرتفع من الزئبق، أو التخلص   ‘١’

   منها؛بيئياً بغرض التخلص السليم يتمالتدرجيي منها، باستثناء ما 
ومواصلة تطوير وتنفيذ املبادئ التوجيهية التقنية التفاقية بازل بشأن اإلدارة   ‘٢’

  .نفايات احملتوية على الزئبق للبيئياًالسليمة 
   للزئبقبيئياًالعثور على حلول للتخزين السليم   - ٦

الزئبق عنصر مكون لألرض ال ميكن تدمريه أو حتويله بشكل ال رجعة فيه إىل شيء ما ال ميثل   - ١٠
ر  الزئبق املستمد من مصاديتعني ختزين من ذلك، وبدالً. البيئةعلى  على صحة البشر وبعد ذلك خطراً

ودف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل .  بطريقة تقلل من إمكانية اإلطالق يف البيئةبشرية املنشأ
احلد من اإلطالقات من خمزونات الزئبق ونفاياته أو القضاء عليها، بواسطة استحداث واستخدام حلول 

  :حتقيق ذلك بواسطةوميكن .  وطويلة األجلبيئياًختزين وطنية وإقليمية ودون إقليمية سليمة 



UNEP/(DTIE)/Hg/OEWG.2/8 

7 

وضع وترويج مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية   )أ(
  :من أجل

  ختزين ائي أو طويل األجل؛  ‘١’
  إدارة املخزونات القائمة؛  ‘٢’

التعاون عن كثب مع اهليئات املالئمة التابعة التفاقية بازل بشأن إدارة النفايات   )ب(
  .على زئبق ونقلهااحملتوية 

   القائمة  امللوثةمعاجلة املواقع  - ٧
الزئبق توجد   يف العصر احلديث، فإن كميات كبرية منكبري إىل استخدام الزئبق بشكل نظراً  - ١١

ومتثل تلك . يف نفايات املناجم، ومدافن القمامة، واملواقع الصناعية املرتفعة التلوث وغريها من املواقع
ودف اإلجراءات الواردة يف هذا الفرع إىل احلد من .  بإطالقات يف املستقبلستمراً ماملواقع ديداً

وميكن حتقيق .  القائمة امللوثةإطالقات الزئبق وإمكانات اإلطالق يف املستقبل بواسطة معاجلة املواقع
  :ذلك بواسطة

ب أولوياا وضع وتنفيذ استراتيجيات وأدوات لتحديد املواقع امللوثة وتقييمها وترتي  )أ(
  ومعاجلتها؛
وضع وترويج مبادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات   )ب(

  :البيئية
  من أجل منع انتشار التلوث بالزئبق؛  ‘١’
  .والسيطرة على املواقع امللوثة ومعاجلتها  ‘٢’

  ةزيادة املعرف  - ٨
فهم لالزئبق أن تساعد يف حتسني امن شأن البيانات واملعلومات والبحوث اإلضافية عن   - ١٢

. والتنسيق وأن تيسر حتسني تقييمات املخاطر وإدارة املخاطر بالنسبة للتحديات اليت يثريها الزئبق
  سابقاًأمراًوبالنسبة للكثري من البلدان، يعترب حتسني قاعدة املعارف وتوافر املعلومات الوثيقة الصلة 

ودف اإلجراءات الواردة يف هذا .  آنفا٧ً إىل ١ يف الفروع  على اختاذ اإلجراءات الواردةضرورياً
وميكن حتقيق ذلك . املعرفة بواسطة معاجلة فجوات البيانات واملعلومات بشأن الزئبق الفرع إىل زيادة

  :بواسطة حتسني
  القوائم احلصرية عن االستخدام واالستهالك واإلطالقات البيئية على الصعيد الوطين؛  )أ(
  تويات الزئبق الراهنة يف شىت الوسائط؛رصد مس  )ب(
  تقييم تأثري الزئبق على صحة البشر وعلى البيئة؛  )ج(
  املعلومات عن نقل الزئبق وحتويله وتدويره ومصريه؛  )د(
  .املعلومات عن التجارة واملبادالت يف الزئبق واملنتجات احملتوية على الزئبق  )ه(
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  ترتيبات متصلة بالتنفيذ  - جيم
لعناصر املذكورة يف هذا الفرع تدابري قد ترغب احلكومات يف تنفيذها لزيادة احتمال تشمل ا  - ١٣

 جهوداً ،أن تكون اجلهود اليت تبذهلا للتصدي للتحديات اليت يثريها الزئبق مبوجب أي إطار قد يعتمد
  : اخلطوات التالية ذلكشمليومن املمكن أن . فعالة

 استخدام إجراءات وآليات ةريي بواسطتبادل املعلومات وإذكاء الوعي اجلماه  )أ(
 الزئبق، مبا يف ذلك وحبسب  علىةالسيطرقائمة، أو إنشاء اجلديد منها، بشأن تبادل املعلومات املتصلة ب

  :املالءمة
  حتديد حلقات الوصل الوطنية؛  ‘١’
  آلية مقاصة؛  ‘٢’

  :تنفيذ استراتيجيات تكون  )ب(
  ليمية ودون اإلقليمية؛قد وضعت ونفذت على الصعد الوطنية واإلق  ‘١’
   مع املشتركني اآلخرين؛تم تقامسهاي  ‘٢’
  يتم استعراضها واستيفائها بشكل دوري؛  ‘٣’

  :الرصد واإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذلك  )ج(
  الرصد الذايت لتنفيذ االستراتيجيات؛  ‘١’
  اإلبالغ عن التنفيذ؛  ‘٢’

  :املوارد املالية واملساعدة التقنية  )د(
 راتوتدعيم قد بناء  من أجلبيئياًفر موارد مالية ومساعدة تقنية مالئمة اليت تو  ‘١’

  ؛ الختاذ اإلجراءاتالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
تستخدم مرافق وعمليات جديدة أو قائمة لتسهيل توفري املوارد واملساعدات،   ‘٢’

 شراكة الزئبق ، برنامجمن بينهايتم من خالل مجلة أدوات مبا يف ذلك ما 
  التابع لليونيب؛

   بشأن فعاليتها؛اليت يتم استعراضها دورياً  ‘٣’
  :تقييم الفعالية واستعراض االلتزامات، مبا يف ذلك  )ه(

  تقييم دوري لفعالية إطار الزئبق يف إجناز أهدافه؛  ‘١’
البت فيما إن كانت اإلجراءات وااللتزامات املتخذة مبوجب اإلطار كافية أو   ‘٢’

  .اج إىل تنقيححتت
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  توجيه السياسات والشؤون اإلدارية  - دال
 واإلشراف على اإلطار وشؤونه تتصل العناصر الواردة يف هذا الفرع بتوجيه السياسات العامة  -١٤

  :ومن املمكن أن يشمل ذلك ما يلي. اإلدارية
  :شراف اإلتوجيه السياسات أو عملية  )أ(

  :ا ميكن أن يشمل، من مجلة أموروظائف، وهو مإنشاء  اختصاصات ولوضع  ‘١’
  ؛اإلطار استعراض وتقييم تنفيذ  -أ 

التعاون مع املنظمات الدولية املختصة واهليئات احلكومية الدولية وغري   -ب 
 ؛احلكومية

  االستعراض الدوري للمعلومات اليت يقدمها املشتركون؛  -ج 
  أي إجراء إضايف قد يتطلبه األمر إلجناز مقاصد اإلطار؛  -د 

’٢‘  ا الزمنية؛حتديد جدول العملية أو نطاقا  
اعتماد قواعد صنع القرارات وقواعد اإلجراءات األخرى، حيثما كان ذلك   ‘٣’

  ، مبا يف ذلك تلك اليت تسري على أصحاب املصلحة املشتركني؛سارياً
  :الدعم اإلداري، ويشمل  )ب(

  حتديد الوظائف اإلدارية؛  ‘١’
 وحتديد الكيفية اليت ستمول ا تلك ،اإلداريةتصميم تنظيم يؤدي الوظائف   ‘٢’

  .الوظائف
______________ 


