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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  عاملي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

  الدورة األوىل
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤ البند
  ن الزئبقأإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بش

  لزئبقاملخصص لخيارات ألحكام موضوعية ميكن إدراجها يف الصك 
  مذكرة من األمانة

  معلومات أساسية
للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املعنية املخصص وافق الفريق العامل املفتوح العضوية   - ١

، على ٢٠٠٩أكتوبر / من شهر تشرين األول٢٣ إىل ١٩يف اجتماعه املعقود يف بانكوك يف الفترة من ق، بالزئب
ور م وقد طلب من األمانة، يف مجلة أ.يسري عملهاتل ىلقائمة معلومات تقدمها األمانة إىل اللجنة يف دورا األو

 للصك، باالستناد إىل األحكام فعالالفيذ تنلل إدراجهاألحكام موضوعية ميكن خليارات وصفاً أخرى، أن تقدم 
واألحكام ذات الصلة املأخوذة ، )برنامج البيئة( برنامج األمم املتحدة للبيئة لس إدارة ٢٥/٥  املقرراملبينة يف

 .إعالن ريو بشأن البيئة والتنميةمن اتفاقيات أخرى، وأن تأخذ يف احلسبان، يف مجلة أمور أخرى، مبادئ 
 . لذلك الطلبملذكرةاوتستجيب هذه 

                                                   
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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  يف هذه املذكرة ذكورة امللصكوكلاألمساء املختصرة 
  االسم بالعربية  االسم املختصر

 بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف صنع القرار رهوسآاتفاقية  اتفاقية آرهوس
  واللجوء إىل العدالة يف املسائل البيئية

  
  رب احلدودالتخلص منها ع النفايات اخلطرة وبشأن التحكم يف نقلاتفاقية بازل  اتفاقية بازل

  
 امللحق باتفاقية التنوع السالمة األحيائيةاملتعلق بكارتاخينا بروتوكول   بروتوكول كارتاخينا

  البيولوجي
  

  نقراضنات والنباتات الربية املعرضة لالجتار الدويل بأنواع احليوااتفاقية اال  اتفاقية االجتار الدويل
  

  طارية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإل  اتفاقية تغري املناخ
  

شديد اللجفاف لاليت تتعرض اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان   اتفاقية التصحر
  خاصة يف أفريقيا أو التصحر،/و

   تغيـر املناخبشأنبروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   بروتوكول كيوتو
  

امللحق باتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق لندن بروتوكول   بروتوكول لندن
   ١٩٧٢النفايات ومواد أخرى، لعام 

  
اتفاقية تلوث اهلواء 

  بعيد املدى
  

   عرب احلدودنقل امللوثات اجلوية البعيد املدىاتفاقية 
  

بروتوكول الفلزات 
  الثقيلة

قة بتلوث اهلواء  املتعل١٩٧٩اتفاقية عام ب امللحقبروتوكول الفلزات الثقيلة 
   بعيد املدى عرب احلدودال

  
   املواد املستنفدة لطبقة األوزونبشأنبروتوكول مونتريال   بروتوكول مونتريال

  
ظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد أوتاوا حلاتفاقية  اتفاقية أوتاوا

 األلغام وتدمري تلك
  

تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد تعلقة بملااتفاقية روتردام   اتفاقية روتردام
   كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية

  
  مللوثات العضوية الثابتةبشأن ااتفاقية استكهومل   اتفاقية استكهومل
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  مقدمة
، من ٢٥/٥رره  من مق٢٦ب جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبوجب الفقرة طل  - ١

 يعقد اجتماعاً للجنة تفاوض حكومية دولية تكلَّف بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً املدير التنفيذي أن
، قد ترغب جلنة التفاوض احلكومية ألحكام موضوعية خياراتاملذكرة  تصف هذهو. بشأن الزئبق

العامل  ، كما طلب منه الفريقبقالصك املخصص للزئ يف مداوالا بشأن االدولية يف أن تنظر فيه
هلذا الغرض، يفهم من مصطلح .  الزئبقن يعده للجنة التفاوض احلكومية الدولية بشأناملفتوح العضوية أ

الذي استخدم فيما طُلب من الفريق العامل املفتوح العضوية، أنه يشري إىل " األحكام املوضوعية"
 على أا جيب أن تدرج يف ٢٥/٥ من املقرر ٢٧يف الفقرة اليت وافق عليها جملس اإلدارة  األحكام

  :النهج الشامل واملتناسب للزئبق، اليت طُلبت باملقرر، وهي األحكام التالية
   الصك؛أهدافحتديد   )أ(
   بيئياً؛ة سليمبصورة ختزينه وتعزيز القدرة على الزئبق إمدادات خفض  )ب(
   والعمليات؛ الطلب على الزئبق يف املنتجاتخفض  )ج(
  بالزئبق؛ ختفيض التجارة الدولية  )د(
  ؛يف الغالف اجلوي انبعاثات الزئبق خفض  )ه(
   املواقع امللوثة؛ومعاجلةالزئبق بة لوثلنفايات املل التصدي  )و(
   وتبادل املعلومات العلمية؛ةوعيت الزيادة املعرفة عن طريق  )ز(
  )١(.يةالتقنبناء القدرات واملساعدة لحتديد ترتيبات   )ح(

. واالمتثال، ومها، املساعدة املالية ٢٧ إضافيني اثنني يف الفقرة كمنيح جملس اإلدارة أضاف  - ٢
وطلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية من األمانة أن تعد وثيقتني مستقلتني للجنة التفاوض 

  )٢(.املذكرة هذه ناقشهماتلذلك ال .  على وجه التحديدهذين املوضوعني  تعاجلانة الدولية،احلكومي
للتحضري للجنة التفاوض  املخصص املفتوح العضوية، الفريق العامل أثناء اجتماع - ٣

، أثناء إعداد  على أن تبقي األمانةشجع عدد من املشاركنيالدولية املتعلقة بالزئبق،  احلكومية
 املفتوح العضوية عاملالفريق العناصر إطار الزئبق الشامل، الذي وضعه بعض  على املذكرة،  هذه

ألول رفق اتذييل امل، املبينة يف )٢٠٠٨أكتوبر / األول تشرين١٠-٦( يف اجتماعه الثاين املخصص للزئبق

                                                   
ملرفق األول، املقرر ا، (A/65/25)املنتدى البيئي الوزاري العاملي /لس اإلدارة تقرير الدورة اخلامسة والعشرين  )١(

  .٢٧، الفقرة ٢٥/٥
، UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/11و UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8 نوقشت املساعدة املالية واالمتثال يف الوثيقتني  )٢(

 .على التوايل
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ان ذلك ك، حيثما املذكرة هذه تأخذبناًء على ذلك،  )٣(.UNEP(DTIE)/Hg/OWEG.2/13 لوثيقةل
 من املقرر ٢٧وب يف الفقرة  النوع املطليف احلسبان لدى مناقشة تدابري ممكنة منمناسباً، هذه العناصر 

٢٥/٥.  
زئبق املراد الفصل األول ويقدم خيارات ألحكام تبني أهداف الصك املخصص للمع جي  - ٤

 اليت اتخذت مبوجب اتفاقات خمتارة  املتعددة معلومات أساسية عن بعض النهوجويشمل أيضاً. مناقشته
  .متعددة األطراف

 الواردة يف الفقرات الفرعية من حكامباأل تتصلتدابري رقابة لات  خيارينيصف الفصل الثا  - ٥
 به اخليارات هو نفس توإن الترتيب الذي عرض. ، الوارد تعريفها أعاله٢٧ الفقرة من) و(إىل ) ب(
لعرض بأنه يوحي بأي شيء عن البنية اهذا وال ينبغي تفسري . ٢٧ يف الفقرة الذي وردت بهترتيب ال

 بعض أو وردوسواٌء أ.  لتدابريه الرقابيةالصك املخصص للزئبقليت ميكن أن يستخدمها التحتية املمكنة ا
مل أو ) إن وجدت(قبة الزئبق الواردة يف منت االتفاقية، أو يف مرفقاا أو بروتوكوالا ارممجيع تدابري 

تبت  الدولية لكي  للجنة التفاوض احلكوميةةمتروك ، بالطبع،هذه مسألةف،  على اإلطالقمنها  أييرد
  . نفسها هيفيها

  األحكام الواردة يف خيارات األحكام اليت تتصل بالتنفيذ، اليت تشملالثالثيصف الفصل   - ٦
وتشمل أحكام التنفيذ أيضاً املساعدة املالية واالمتثال، . ٢٧الفقرة من  )ح(و) ز(الفقرتني الفرعيتني 

  .ثائق االجتماع، كما لوحظ أعاله يف وثيقتني خمتلفتني من ومت تناوهلما اليت
تتجنب األمانة استباق املواقف  بأن بناًء على طلب الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية  - ٧

.  خيارات ألحكام موضوعية وال تقترح نصا قانونيااملذكرةتصف  )٤(اليت ميكن أن تتخذها البلدان،
ت مشاة مبوجب اتفاقات تياجاحال أو اعم مت فيها تناول أ استناداً كبرياً إىل الطرق اليتاملذكرةوتستند 
كل فيما يتعلق ب سلسلة خيارات ميكن استخدامها ، استخدمتها القتراحأطراف ملزمة قانوناًمتعددة 

 اختصار السمكل خيار، حيثما ينطبق ذلك، ويأيت بعد  .٢٥/٥ من املقرر ٢٧حكم وارد يف الفقرة 
  . وترد قائمة ذه املختصرات قبل هذه املقدمة. االتفاق الذي هو مستند إليه

. ، خيارات ممكنة عديدة٢٧ اليت تشملها الفقرة األحكام من الكثريحالة ، يف املذكرةتقدم   - ٨
الً فيما ميكن أن ن تنظر أوأ،  منها تود جلنة التفاوض احلكومية الدولية، قبل النظر يف أي خياررمباو

ة د، ميكن أن حيقق النتيجة املرجوف أيا من اخليارات املقدمة، إن وج، مث تعرةاملرجوتكون عليه النتيجة 
وميكن يف بعض األوضاع أن تستنتج اللجنة أنه ينبغي ترك مسألة ما حلسن تقدير . على أفضل وجه

  .البلدان، وال يلزم اختاذ تدبري حمدد مبوجب معاهدة

                                                   
 الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية املتعلقة بالزئبق، تقرير  )٣(

UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/10 ٥١، الفقرة.  
  .٥٠ الفقرة املرجع نفسه،  )٤(
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 ةقدماملذكرة ماألوىل، أن هذه . تني إضافيتني اثنتني نقطا يف اعتباره أن تأخذاللجنة وقد تود  - ٩
وال ينبغي اعتبارها ممثلة ملشروع صك بشأن الزئبق، .  من اخليارات سلسلة شاملةتضمكوثيقة مرجعية 

  . املذكورينبغي تفسريها بأا تقترح هيكالً أو مضموناً فعليا للصك وال
دم ميثل طريقة ممكنة ملعاجلة مسألة ما كليا أو أن كل خيار يقهي الثانية النقطة اإلضافية   - ١٠

وميكن يف كثري من : مواد اتفاقيةتقابل بالضرورة ال لكنها ، أشياء ميكن اختيارهاومتثل اخليارات . جزئيا
احلاالت أن يعين اختيار واحد من اخليارات املشمولة بالقائمة بالضرورة استبعاد خيار آخر، بينما ميكن 

ج أخرى؛ فقد تود وميكن أن توجد نهو. ها بعضاً أن تكمل اخليارات املختلفة بعضيف حاالت أخرى
جٍ جديدة ميكن أن تكون مناسبة بوجه خاص ملعاجلة التحديات لجنة، يف الواقع، أن تنظر يف نهوال

  .العاملية اليت يشكلها الزئبق

   الصك أهدافد يتحدلخيارات   - أوالً
الصك  أهدافلذلك سوف تعكس  )٥(.ية يوجه اجلهد املبذول حنوهامقصد أو غا دفاهليعين   - ١١

فقد تعرب االتفاقية صراحةً أو . ىل حتقيقهاإ  النتائج اليت توجه جهود األطراف وأفعاهلااملخصص للزئبق
وحتتوي اتفاقات كثرية متعددة األطراف أيضاً . ضمناً عن نتائج مرجوة مبوجب أحكامها املوضوعية

فصل خيارات ملادة من ويناقش هذا ال. على هدف شامل لالتفاق بأمجله حكامها التمهيديةمادة ضمن أ
  .هذا القبيل

  المالنتائج مقابل األع  - ألف
 على وضع ج متماسك وشامل  واضح وموجز وشامل الدولرمبا يساعد االتفاق على هدف  - ١٢

 نتيجةستعرضة يف إعداد هذه الوثيقة هدفاً حيدد وقد قَلَّ أن تشمل االتفاقات امل. لتحقيق النتائج املرجوة
 أفعاالً لغوية لتعريف عمل أو أعمال ،ستخدم، بدالً من ذلك، يف األغلبتهي وإمنا . شاملة مرجوة

  .ينبغي اختاذها ملواجهة التحدي الذي يقصد من املعاهدة أن تعاجله
 والبيئة من امللوثات العضوية البشرية صحةال محاية"... هو ،فهدف اتفاقية استكهومل  - ١٣

:  مكافحة التبغ هواإلطارية بشأن اتفاقية منظمة الصحة العاملية الغرض املنشود منوكذلك  )٦(".الثابتة
 )٧(...".ه التبغ والتعرض لدخانالناجتة عن تعاطي... من العواقب احلالية واملقبلة  األجيال محاية"... 

تفق األطراف تان اهلدف املتفق عليه هو اجلهد األساسي الذي ينبغي أن ويف هذين املثالني كليهما ك
  ").احلماية"أي (على بذله 

 رمبا ميكِّن هذا النهج الدول من التركيز، يف التفاوض على االتفاق، على إجراءات أو أنشطة  - ١٤
توقع من تلك اليت يتيسر قيامها بالعمل األساسي دون أن يتطلب ذلك منها حتديد النتيجة النهائية 

                                                   
 .http://www.merriam-webster.com/dictionary/objective : على اإلنترنت وبستر-قاموس مرمي  )٥(

 .١املادة   )٦(
 .٣املادة   )٧(

http://www.merriam-webster.com/dictionary/objective
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 تكون مشتركة يف الومن نقاط الضعف يف هذا النهج أن الدول رمبا . اإلجراءات واألنشطة أن حتققها
عوبة االتفاق على مسار مشترك تسري عليه صفهم ما تأمل أن حيققه االتفاق، وميكن أن يزيد هذا من 

 يف معاجلة املشكلة معاجلة مجاعية، حىت وإن وفيه ميزة هي أنه رمبا ميكِّن الدول من أن تبدأ. إىل األمام
  .لنتيجة النهائية جلهدها اجلماعيمل تكن قد توصلت بعد إىل توافق يف الرأي فيما ينبغي أن تكون عليه ا

ورمبا تفعل ذلك بطريقة تقوم .  حتدد بعض الصكوك نتيجة مرجوة باعتبارها هدف األطراف  - ١٥
 من األمثلة على املادة السابقةو. فعله بطريقة أكثر تصميماً وقابلية للقياسعلى األمل واملثالية، ورمبا ت

 مجيع أن تبلغ"...  حتدد هدف املنظمة بأنه ، اليتاملادة األوىل يف دستور منظمة الصحة العامليةالذِّكر 
تنص  ناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل باملثل فإن )٨(."ممكنصحي  مستوى أرفعالشعوب 
 عند مستوى ياجلوالغالف تثبيت تركُّزات غازات االحتباس احلراري يف  " هو"دفها النهائيه"على أن 

  )٩(."حيول دون تدخل بشري خطري يف نظام املناخ

  األعمال األولية والثانوية  -باء 
دد الصكوك اليت حتدد هدفها بأنه عمل أويل أساسي، بدالً من حتديد هدفها، ميكن أن حت  - ١٦

واملادة املتعلقة باألهداف، اليت تأخذ هذا النهج، ميكن أن  . بالعمل األويلأعماالً ثانوية أيضاً تتصل
تكون مرجعاً جلميع فئات األعمال الرئيسية الواردة يف الصك الكامل، وميكن بذلك أن تكون مبثابة 

.  اليت تسعى االتفاقية إىل حتقيقهايجةموجز أو حملة عامة ملا يفعله الصك، بدالً من أن تكون إعالناً للنت
ن وتبي على مواد  املوافقة املسبقة عن علمتطبيق إجراءاملتعلقة ب من اتفاقية روتردام ١ املادةُهذا النهج 

  :كيميائية ومبيدات آفات خطرة متداولة يف التجارة الدولية
بني فيما   التعاونيةاملسؤولية واجلهوداملشاركة يف  تشجيعهذه االتفاقية هو من دف اهل

 والبيئة من البشريةصحة ال محاية دفمبواد كيميائية خطرة معينة التجارة الدولية األطراف يف 
 تبادل املعلومات عن بتيسري،  واملسامهة يف استخدامها استخداماً سليماً بيئياًة احملتملضراراأل

 هذه املقررات رشوبنوصادراا  وطنية عن وارداا ات لعملية اختاذ قراربتقدميهاخصائصها، 
  )١٠(.على األطراف

يف األمثلة األخرى، ميكن أن متثل األعمال الثانوية، يف الواقع، النتيجة اليت يهدف الصك إىل   - ١٧
 اإلطار الشامل للزئبق الذي وضعه الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص  عناصرحيتويو .حتقيقها

 بيان )UNEP(DTIE)/Hg/OWEG.2/13ا هو وارد يف تذييل مرفق الوثيقة كم (ثاينللزئبق يف اجتماعه ال
  : وهودف إطار العملمنوذجي هل

                                                   
 .١املادة   )٨(
 .٢املادة   )٩(
 .١املادة   )١٠(
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بتقليل  الزئبق ومركباته يف كل دورات احلياة ات والبيئة العاملية من انبعاثالصحة البشريةمحاية 
 األدىن ويف النهاية  إىل اهلواء واملاء واليابسة إىل احلدالبشرية املنشأعاثات الزئبق العاملية نبا

  )١١(.، حيثما أمكن ذلكإزالتها
 العمل اجلماعي، وهي تقليل قهاحيقأن  النتيجة اليت يراد ليت تبدأ بكلمة تقليلمتثل العبارات ا  - ١٨

انبعاثات الزئبق العاملية اليت هي من صنع اإلنسان يف اهلواء واملاء واليابسة إىل احلد األدىن، ويف النهاية 
  .كن ذلكمثما أإزالتها، حي

  الوضوح والدقة   - جيم
١٩ -   دقصالبيان الفعال هلدف الصك هو البيان الذي ينقل بوضوح وإجياز إىل القارئ والسامع ما ي

كثرية، أو اليت  األهداف املعقدة اليت حتتوي على عبارات مركبة وأعمال ثانويةأما . بالصك أن حيققه
يمكن أن يكون من الصعب فهمها، وميكن أن تفقد ف حتتوي على مصطلحات وصفية غامضة عديدة،

، ورمبا تكون أقل جناحاً يف تقدمي بيان موحد للغاية الشاملة  أخرىمعناها العام عندما تترجم إىل لغات
  .طراف بصورة مجاعية على حتقيقهاعمل األتاليت 
 للسالمة كارتاخينافاملواد املتعلقة باألهداف، مثالً، من اتفاقية استكهومل وبروتوكول   - ٢٠

ويبدأ كل واحد من  .دد كل منهما أعماالً ال نتائج، حتالبيولوجية امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي
وخيتتم .  من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية١٥تابعة، تذكِّر بالنهج التحوطي للمبدأ األهداف جبملة 

 البشريةصحة الاهلدف من هذه االتفاقية هو محاية  إن: "هدف اتفاقية استكهومل بوضوح وإجياز قائالً
  :السالمة األحيائيةيقول بروتوكول   بينما)١٢("وية الثابتة،ضوالبيئة من امللوثات الع

الئق من احلماية يف ميدان مستوى  اهلدف من هذا الربوتوكول هو املسامهة يف ضمانإن 
كنولوجيا البيولوجية احلديثة، الذي ميكن الت، اليت تنتج عن ة املعدلة احليالعضويات سالمة نقل

أن تكون له آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه استخداماً مستداماً، مع 
 والتركيز بوجه خاص على عمليات النقل عرب البشريةصحة المراعاة املخاطر على 

  )١٣(.احلدود

                                                   
تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية املخصص للزئبق عن أعمال اجتماعه الثاين   )١١(
)UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13(نة يستند إىل هد.  األول، التذييل، املرفقف الشراكة العاملية لربنامج هذا اهلدف العي

 بالتشاور مع احلكومات وغريها من أصحاب برنامج البيئةاألمم املتحدة للبيئة يف موضوع الزئبق، الذي وضعه 
 ،)٢٠٠٩نص عام (الشراكة العاملية لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف موضوع الزئبق، اإلطار الشامل  نظرأ. املصلحة

http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Docs/Overarching%20Framework.pdf. 
 .١املادة   )١٢(
 .١املادة   )١٣(

http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-Specific-Information/Docs/Overarching%20Framework.pdf
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  التفاوض احلكومية الدوليةجلنة خيارات لتنظر فيها   - دال
الصك  تود جلنة التفاوض احلكومية الدولية النظر يف أن تدرج بني األحكام التمهيدية يف قد  - ٢١

  :لة التاليةعلى غرار واحد أو أكثر من األمث مادة املخصص للزئبق
  : من دستور منظمة الصحة العاملية، اليت حتدد نتيجة قائمة على األمل والرغبة١املادة   )أ(

مجيع الشعوب أرفع هو أن تبلغ ) املسماة فيما يلي باملنظمة(ية هدف منظمة الصحة العامل
  مستوى صحي ممكن؛

 من اتفاقية استكهومل، اليت تشري إىل النهج التحوطي وحتدد هدف عمل ١املادة   )ب(
  :موجز

ن ريو بشأن البيئة  من إعال١٥وطي الوارد يف املبدأ هدف هذه االتفاقية، مع وضع النهج التح
  وية الثابتة؛ض والبيئة من امللوثات العالبشريةصحة الاالعتبار، هو محاية والتنمية يف 

، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13لوثيقة تذييل املرفق األول ل نة الوارد يفاهلدف العي  )ج(
 ، كاملوجود يف اتفاقية استكهومل، بني هدف عملجيمعالذي شامل بشأن الزئبق، الطار اإلعناصر املبني ل

واهلدف هو إىل احلد األدىن أو إزالتها، البشرية املنشأ، كتقليل انبعاثات الزئبق،ةونتيجة مرجو :  
 والبيئة العاملية من انبعاثات الزئبق ومركباته يف كل دورات حياا بتقليل البشريةصحة المحاية 

دىن وإزالتها، ، إىل اهلواء واملاء واليابسة، إىل احلد األالبشرية املنشأانبعاثات الزئبق العاملية، 
 .حيثما أمكن ذلك

  تدابري الرقابةلخيارات   - اًنيثا
٢٢ -  املطلوبة يف الفقرات الفرعية من حكامباأل املتصلة تدابري الرقابة،ل يصف هذا الفصل خيارات 

  :هي األحكام التالية و،٢٥/٥مقرر جملس اإلدارة  من ٢٧الفقرة  من )و(إىل ) ب(
  بيئيا؛ة  سليمبطريقةزيادة القدرة على ختزينه تقليل املعروض من الزئبق و  )أ(
   الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليات؛احلد من  )ب(
  بالزئبق؛التجارة الدولية تقليل   )ج(
  ؛ي اجلويف الغالفتقليل انبعاثات الزئبق   )د(
  )١٤(.معاجلة النفايات احملتوية على الزئبق وإصالح املواقع امللوثة  )ه(

ان اليت متر اقتصاداا د، اعترف جملس اإلدارة بأن قدرة البلدان النامية والبل)ح (٢٧قرة يف الف  - ٢٣
 على تنفيذ بعض االلتزامات تنفيذاً فعاالً تتوقف على مدى توفُّر بناء القدرات واملساعدة مبرحلة انتقال

                                                   
يقدم هذا الفصل، بغية حتسني وضوحه، توريد الزئبق وختزينه يف فرعني خمتلفني، وكذلك يقدم النفايات   )١٤(

 .واإلصالح كال على حدة
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تقلة عن ترتيبات املساعدة قدم األمانة وثيقة مس تاملذكرة،وكما لوحظ يف مقدمة هذه . املالية الكافية
يف تنفيذ بعض وتقنية   بأن بعض البلدان رمبا حتتاج إىل مساعدة ماليةاملذكرةوتعترف هذه . املالية

ال حتاول إقامة صالت بني خيارات معينة ومتطلبات املساعدة اليت ميكن غري أا . اخليارات الواردة أدناه
  .  ميكن أن تتخذها البلدانأن ترتبط ا، لتجنب استباق املواقف اليت

  أحكام لتقليل املعروض من الزئبق  - ألف
 إىل أدىن اال احليوي هو تقليل انبعاث الزئبق يف الفرع يف هذا ملعروضة ااخلياراتالقصد من   - ٢٤

 املعروض العاملي من الزئبق أن صفمن شأن تقلي. حد ممكن، وذلك بتقليص املعروض العاملي من الزئبق
ار املتاح منه، وميكن أن يؤدي إىل ارتفاع أسعار الزئبق، وبذلك خيفض الطلب عليه كمادة يقلل مقد

 الزئبق اخلالية منلتغذية العمليات الصناعية واملنتجات املضاف إليها الزئبق، وتنشيط البحث يف البدائل 
عرض الزئبق بني وباإلضافة إىل الصالت القائمة بني العرض والطلب توجد صالت وثيقة . وتطبيقها

  .يناً سليماً من الناحية البيئيةبه وختزينه ختزالتجارة و
 توفُّر املعروض من رض والثاين مصدر العأوهلما هو تتكون مسألة العرض من عنصرين اثنني،   - ٢٥

بناًء على ذلك، مثة . لالستخدامات الصناعية واستخدامات أخرى مبجرد خروجه من مصدرهالزئبق 
 تشمل األوىل منهما : بتخفيض عرض الزئبقدابري اليت ميكن أن تكون ذات صلةفئتان من فئات الت

تدابري يا أن متنع استخراج الزئبق أو ت قصدبالتعدين، مثالً، أو إعادة تدويره(ه دير .( وميكن أن تركِّز
ن معادن أخرى، الزئبق املنتج كإنتاج ثانوي لتعديوالتدابري على تعدين الزئبق األويل، األنواع من هذه 

رمبا توجد تدابري ملنع أو  ة أنهثانيوال .مصادر االسترجاع األخرىوالزئبق املستمد من إعادة التدوير و
ميكن أن تعاجل هذه التدابري فئات املصادر الثالث اليت ذُكرت . إدارة توفُّر الزئبق الستخدامات أخرى

 - سيما خاليا الكلور ملخزونات املوجودة، اللتوها، وميكن أيضاً أن تركِّز على مصادر العرض من ا
  . وخمزونات الزئبق املتراكمة،ي املوقوف استخدامهاولقَلا

ختفيض وإدارة دف إىل خيارات ألحكام مباشرة  الوارد أدناه ١ اجلزئي الفرعيقدم   - ٢٦
لزئبق ا لتخفيض إتاحة املعروضات من خيارات ٢الفرع اجلزئي مث يعرض . الزئبق األويلاستخراج 

  .األويل
  الزئبق األويلختفيض وإدارة استخراج   - ١
  التعدين األويل  )أ(

 بصورة دائمة زئبقاً جديداً إىل املعروضات العاملية منه، فإنه يضيفنظراً إىل أن التعدين األويل   - ٢٧
ستمر حيث مصادر الزئبق لتلبية احلاجة إىل االستخدام املمن بني فيه ما يكون مرغوباً قل املصدر األ

وقد تود اللجنة أن تنظر يف واحد أو اثنني من اخليارات التالية ملعاجلة . توجد بدائل للزئبق بسهولة ال
لوثيقة ل  تذييل املرفق األول من٤ىل الفقرة إستند اليت ت ،تعدين الزئبق األويل

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13:  
  ق األويل؛بة لتعدين الزئفتح عمليات جديدب يسمح الجيب على كل طرف أ  )أ(



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/5 

12 

  القائمة لتعدين الزئبق األويل؛توسيع العمليات ب أال يسمحجيب على كل طرف   )ب(
إما يف  (حمددجيب على كل طرف أن يزيل تعدين الزئبق األويل القائم يف موعد   )ج(

 منصوصاً رو يف موعد ال يتجاوز تارخياً آخأ من تاريخ دخول الصك حيز النفاذ، فترة حمددةغضون 
  ).عليه يف الصك

 الزئبق كمنتج ثانوي   )ب(

 ملعاجلة الزئبق املنتج كمنتج ثانوي اخليارين التالينيواحد من  يف تنظر أن  اللجنةقد تود  - ٢٨
  :للتعدين،

 الزئبق املنتج الثانوي واسترجاعه وختزينه اقتناص يشجعجيب على كل طرف أن   )أ(
  ختزيناً سليماً بيئياً؛

 الزئبق املنتج الثانوي واسترجاعه وختزينه اقتناص طلبتيب على كل طرف أن جي  )ب(
  . بيئياةسليمبطريقة 

  يرإعادة التدو  )ج(
 ملعاجلة الزئبق املستمد من إعادة يف واحد أو أكثر من اخليارات التاليةأن تنظر اللجنة تود  قد  - ٢٩

  :تدوير املنتجات احملتوية على الزئبق
 الزئبق املستمد من إعادة التدوير وختزينه عاطرف أن يتطلب استرججيب على كل   )أ(

 ؛))د( ثانياً ،اتفاقية استكهومل، املرفق ألف(ختزيناً سليماً بيئيا  
أفضل املمارسات  وأفضل التقنيات املتاحةبشأن معايري   مؤمتر األطرافيضعجيب أن   )ب(

 الزئبق بطريقة سليمة بيئياً من املنتجات احملتوية إعادة تدويردعم  ل، بتطبيقهاويوصي ويعتمدها البيئية
  ؛عمليات حمددة تستخدم الزئبقمن على الزئبق و

 فضل التقنيات املتاحةألجيب أن يقوم كل طرف بتشجيع وطلب استخدام معايري   )ج(
 على  لدعم إعادة تدوير الزئبق بطريقة سليمة بيئيا من املنتجات اليت حتتويالبيئيةأفضل املمارسات و

  .))د (٥اتفاقية استكهومل، املادة (الزئبق ومن عمليات حمددة تستخدم الزئبق 
 الزئبق األويلتقليل إتاحة   - ٢

حصلَ عليه من جديد من إعادة التدوير  زئبقاً جديداً من التعدين، أو زئبقاًالزئبق سواء أكان   - ٣٠
يف خاليا يوجد  يف ذلك الزئبق الذي مبا(كان زئبقاً من خمزونات موجودة و أو من عمليات أخرى، أ

إتاحة من ما جيوز مدى  تدابري لتقييد أو إدارة الصك املخصص للزئبق، ميكن أن يشمل )يولالكلور الق
 هو تقليل ومنع حركة الزئبق الفرع وإن القصد من اخليارات الواردة يف هذا .الزئبق ملستخدمني آخرين
 من واحد أو أكثريف اختيار أن تنظر  اللجنةوقد تود . ني حمتملمنيمستخدمن مصادر التوريد إىل 

  :اخليارات التالية
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 بيع أو نقل أو استخدام زئبق من حيظرجيب على كل طرف أن  : التوريدحظر  )أ(
  :ه بطريقة سليمة بيئياقطاعات توريد معرفة إال ألغراض ختزين

اع توريد حمدد لديها  إنتاج قطيتجاوز األطراف اليت علىإال  تطبيقه ال جيوز  ‘١’
  ؛العتبات أو األهداف احملددة) خليدا(

اتفاقية (ميكن إتاحة إعفاءات لفترات زمنية حمددة الستخدامات حمددة   ‘٢’
  ؛)٤و٣ن ااستكهومل، املادت

جيب على كل طرف أن يزيل على مراحل بيع أو نقل : إزالة التوريدات على مراحل  )ب(
وفقاً جلدول ) إال ألغراض ختزينه بطريقة سليمة بيئيا(ت توريد معينة أو استخدام الزئبق اآليت من قطاعا

 الصك بعد دخوله ااألطراف يف هذأو من قبل  الصك املخصص للزئبق مبوجب أ ينشإزالة على مراحل
  حيز التنفيذ؛

 إنتاج قطاع توريدات حمدد يتجاوزعلى األطراف اليت إال  تطبيقه ال جيوز  ‘١’
  بات أو األهداف احملددة؛العت) داخلي(لديها 

الستخدامات استخدام حرج /أساسياستخدام  ميكن أن تتاح إعفاءات  ‘٢’
  ؛) حاء٢وتوكول مونتريال، الفقرة نظر، مثالً، برأ(حمددة 

 على كل طرف أن يضع وينفذ جيب: خطط عمل وطنية ودون إقليمية وإقليمية  )ج(
 أو  وضع وتنفيذ خطة عمل دون اإلقليميةوأن يشارك، حسبما يكون مالئماً يف :خطة عمل وطنية

 ومركَّبات زئبق حمددة يف قطاعات الزئبق األويلإقليمية لتعيني مواقع وكميات خمزوناته الداخلية من 
  ؛))أ( ١ الفقرة ٦و) أ ( الفقرة٥ن ااتفاقية استكهومل، املادت(حمددة 

الزئبق خزوناته من جيب على كل طرف أن يضع جرداً وطنيا مل :املخزونات الوطنية  )د(
 تغري املناخ، املادة بشأنتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ا( ومركَّبات زئبق حمددة يف قطاعات حمددة األويل

 ؛))أ( ١، الفقرة ٤

 داخليا للترخيص أو جيب على كل طرف أن ينشئ نظاماً :نظام التراخيص احمللية  )ه(
 ومركبات زئبق حمددة؛ ميكن أن الزئبق األويلبالتجارة لي وللتتبع، من أجل مراقبة وتنظيم اإلنتاج الداخ

ينطبق هذا املطلب على األطراف الذين يتجاوز إنتاجهم من قطاع التوريد الداخلي للزئبق العتبات 
 ؛ ) باء٤بروتوكول مونتريال، املادة  (واألهداف

طراف، جيب أن يقرر مؤمتر األ :عدم قدرة الطرف على احلصول على توريد كاف  )و(
 من بلد نامٍ طرف بأنه غري قادر على احلصول على توريد كاف ، تلقّيه إشعاراً عن طريق األمانةلدى

  ).٤ الفقرة ٥بروتوكول مونتريال، املادة ( املناسب اختاذه من الزئبق، اإلجراَء
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  أحكام لزيادة القدرة على التخزين بطريقة سليمة بيئياً  - ءاب
املنشأ ين الزئبق املستمد من املخزونات والنفايات وغريها من املصادر البشرية ينبغي ختز  - ٣١

ورمبا يكون ألحكام التخزين .  يف املستقبلبطريقة سليمة بيئيا، تقلل من إمكانية انبعاث الزئبق يف البيئة
أن توفُّر املعرفة يضاف إىل ذلك .  بالتوريد وإدارة النفايات والتجارة الدوليةالسليم بيئياً صالت وثيقة

الفنية، وبناء القدرات، واملساعدة املالية ميكن أن تؤثر يف قدرة بعض األطراف على املسامهة مسامهة 
  . بيئياةسليمبطريقة   الزئبقفعالة يف تعزيز ختزين

هو ختفيض أو إزالة انبعاثات الزئبق من اجلزئي  الفرعالقصد من اخليارات الواردة يف هذا   - ٣٢
وقد .  بوضع واستخدام حلول للتخزين طويلة األجل وسليمة بيئياً،ت الزئبق املتراكمة والنفاياتخمزونا

  :تود اللجنة أن تنظر يف خيار واحد أو أكثر من اخليارات التالية
 مؤمتر األطراف مبادئ يضع: أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  )أ(

 ويعتمدها ويوصي باستخدامها لدعم ،البيئيةأفضل املمارسات  وتاحةأفضل التقنيات املتوجيهية بشأن 
 ومركَّبات زئبق حمددة؛ لزئبق األويلموقع ائي سليم بيئيا، وختزين طويل األجل أو قصري األجل ل

اتفاقية (وميكن أن تعين املبادئ التوجيهية نطاق التطبيق، مبا يف ذلك القطاعات والعتبات الكمية 
، الفقرة  املرفق األول، التذييلUNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة  ؛)د(الفقرة  ٥ املادة استكهومل،

  ؛))أ( ٦
  :التعاون الدويل  )ب(

لتنحية جيب أن تتعاون األطراف على تطوير قدرة عاملية طويلة األجل   ‘١’
بروتوكول كيوتو، ( ومركبات زئبق حمددة وختزينها الزئبق األويل أيونات
  ؛)‘٤’ )أ (١قرة الف٢املادة 

جيب أن تتعاون األطراف على وضع ترتيبات لزيادة القدرة على ختزين سليم   ‘٢’
 بيئيا يف مواقع داخلية وإقليمية، مبا يف ذلك التخزين بواسطة مراكز إقليمية

 ؛)٤ الفقرة ١٢، املادة مل؛ اتفاقية استكهو١ الفقرة ١٤اتفاقية بازل، املادة (

 :داخليالعمل ال  )ج(

الزئبق تخزين ويدخل على مراحل متطلبات لـجيب أن يشجع كل طرف   ‘١’
اتفاقية (طُرٍ زمنية حمددة أُ ومركبات زئبق بطريقة سليمة بيئيا، يف األويل

  ؛)‘١’ )د( ١، الفقرة ٦استكهومل، املادة 
لزئبق  لتحقيق ختزين سليم بيئيا لمتطلبات تدرجيياً كل طرف يعتمدجيب أن   ‘٢’

اتفاقية  (، ويف غضون أطر زمنية حمددةبات زئبق حمددة ومركاألويل
  ؛)‘١’) د(، الفقرة ٦ املادةاستكهومل، 
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جيب أن يضع كل طرف وينفذ خطة عمل وطنية، وأن يشارك، حيثما   ‘٣’
يكون مالئماً، يف وضع وتنفيذ خطة عمل دون اإلقليمية، أو إقليمية، 

 ختزيناً سليماً بيئيا لتحقيق ختزين الزئبق األويل ومركبات زئبق حمددة،
 ؛)أ( ١ الفقرة ٦و) أ( الفقرة ٥استكهومل، املادتان  اتفاقية(

 ومركبات الزئبق األويل يسمح كل طرف بتصدير الجيب أ: االتصال مع التجارة  )د(
؛ اتفاقية بازل، ٢ الفقرة ٣اتفاقية استكهومل، املادة ( ألغراض ختزين سليم بيئيا فقط  إالزئبق حمددة

 ).٩ و٨ الفقرتان ٤ة املاد

   الطلب على الزئبق يف املنتجات والعمليات للحد منأحكام   - جيم
لزئبق وانبعاثاته إىل احلد لضات تعرال ختفيض هو الفرعالقصد من اخليارات الواردة يف هذا   - ٣٣

لزئبق  على ااحلد من الطلبوإن .  على الزئبق يف املنتجات والعملياتاحلد من الطلبباألدىن، وذلك 
 النفايات وبذلك خيفض جماريض مقدار الزئبق املوجود يف يف املنتجات والعمليات ميكن أن خيفِّ

وميكن أن تؤثر ختفيضات الزئبق يف توريدات الزئبق ويف . احتماالت انبعاثات الزئبق يف اية املطاف
ر يف خيار واحد أو أكثر من وقد تود اللجنة أن تنظ. احلد من الطلبثرياً كبرياً يف أالتجارة الدولية ت

  .اخليارات التالية
   الطلبللحد منأحكام عامة   - ١

قد تود اللجنة أن تنظر يف واحد أو أكثر من اخليارات التالية فيما يتعلق باألحكام العامة للحد   - ٣٤
  :من الطلب
 جيب أن يضع مؤمتر األطراف: أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  )أ(

ادئ توجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية ويعتمدها ويوصي ا، مبا يف مب
تعدين الذهب  يف القطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك احلد من الطلبذلك بدائل خالية من الزئبق لدعم 

 ت املضاف إليها الزئبق، املنتجاالقلويكلور الوالفينيل مري كلوريد ، إنتاج مونواحلريف والصغري النطاق
  املرفق األول، التذييل،،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة ( طب األسنان ات، ممارسوالتعبئة
  ؛))ج( ٥الفقرة 

تعاون األطراف يف وضع ونشر أدوات معلومات تشجع ت جيب أن: أدوات املعلومات  )ب(
 اخلالية من الزئبقلة، مبا يف ذلك البدائل جات والعمليات البديلة أو املعدتالبحوث واستخدام املواد واملن

  ؛)ب (٥الفقرة املرفق األول، التذييل، ، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (
جيب أن مينع كل طرف إنتاج واستخدام منتجات  :منع االستخدامات اجلديدة  )ج(

استكهومل، املادة  اتفاقية(باته أو تستخدمها جديدة أو عمليات صناعية حتتوي على الزئبق أو مركَّ
  ؛)٣الفقرة  ٣

جديدة، أو معونات،  جيب أن ميتنع كل طرف عن تقدمي إعانات: ديدةاجلعانات اإل  )د(
أو اعتمادات، أو ضمانات، أو معدات، أو برامج تأمني لتصدير منتجات أو معدات أو مصانع أو 
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 الزئبق أو عمليات تستخدم  أن تيسر إنتاج منتجات مضاف إليهاتكنولوجيا إىل غري األطراف من شأا
ال ينطبق هذا احلكم على املنتجات والعمليات الالزمة ). ٦ الفقرة ٤ مونتريال، املادة بروتوكول(الزئبق 

 واملركبات احملتوية على الزئبق بطريقة الزئبقملعاجلة النفايات احملتوية على الزئبق بطريقة سليمة بيئيا، أو 
 ٧ الفقرة ٤نتريال، املادة  موبروتوكول(سليمة بيئيا.(  

  قطاعات حمددة لطلب يف أحكام ل  - ٢
 احلد من قد تود اللجنة أن تنظر يف واحد أو أكثر من اخليارات التالية فيما يتعلق بأحكام  - ٣٥

  :الطلب يف قطاعات حمددة
  الفينيلر كلوريدو مثل إنتاج مونيم:العمليات الصناعية احملددة اليت تستخدم الزئبق  )أ(

  :القلويكلور الو
توسيع   جيب أن حيظر كل طرف بناء مرافق إنتاج جديدة أو:ديدةاجلرافق امل  ‘١’

 املرفق األول، ،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (مرافق قائمة 
  ؛))أ( ٥ الفقرة التذييل،

جيب على كل طرف أن يوقف املصانع  :وقف املصانع القائمة عن العمل  ‘٢’
 حدود فترة زمنية معينة؛ وإذا مل يكن طرف ما قادراً  يفمة عن العملئالقا

الفترة احملددة مرة واحدة  على وقفها يف الفترة املذكورة، رمبا يطلب متديد
  ؛)٣ و١ الفقرتان ٥ املادة،  أوتاوا لأللغام األرضيةاتفاقية(

  :تعدين الذهب احلريف والصغري النطاق  )ب(
ع حتويل ملغم األسنان الزئبقي إىل  جيب على كل طرف أن مين:منع التحويل  ‘١’

استخدامات أخرى، مبا يف ذلك تعدين الذهب من قبل حرفيني وعلى 
  مستوى صغري؛

 جيب على األطراف أن تتعاون يف معاجلة حتويالت الزئبق :التعاون الدويل  ‘٢’
 بازل، اتفاقية( تعدين الذهب احلريف والصغري النطاقغري الشرعية إىل قطاع 

  ).٩املادة 
  :عن قصداملضاف إليها الزئبق املصنعة املنتجات   )ج(

 وفقاً حمددةجيب على كل طرف أن يلغي على مراحل صنع أو بيع منتجات   ‘١’
مات حمددة أو أساسية اجلدول زمين متفق عليه؛ وميكن إتاحة استثناء استخد

، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (ملنتجات معينة يف ظروف حمددة 
  ؛)‘٢ ’)أ (٥الفقرة ل، التذييل، املرفق األو
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 مل يعد هلا استخدام مسموح به أو حمددةتصدير منتجات حيظر كل طرف   ‘٢’
 استكهومل، املادة اتفاقية( إال لغرض التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا استثناء

  ؛))ب( ٢ الفقرة ٣
يعها يطلب كل طرف أن توضع على املنتجات املضاف إليها الزئبق، املراد ب  ‘٣’

أو توزيعها يف التجارة، أو تصديرها، عالمات منبهة بشأن حمتويات املنتج 
 ومعلومات عن تناوهلا وختزينها ، البيئية والصحية الزئبقخماطر، ومن الزئبق

 الوثيقة ونقلها واستخدامها بطرق آمنة، والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياّ
UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13 ،؛))أ( ٥الفقرة تذييل، املرفق األول، ال 

تتعاون األطراف جيب أن يف حالة املنتجات اليت ال توجد هلا بدائل خالية من الزئبق،   )د(
 املرفق األول، ،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (يف وضع وتنفيذ معايري حملتوياا من الزئبق 

  ).‘٣’ )أ( ٥ الفقرة التذييل،

  بالزئبقة التجارة الدوليأحكام لتخفيض   - دال
التجارة  تقليلب هو تقليل استخدام الزئبق والتعرض له الفرعالقصد من اخليارات يف هذا   - ٣٦

بالزئبق آثار كبرية على التوافر احمللي التجارة الدولية ورمبا يكون للتدابري املتخذة لتقليل . بالزئبقالدولية 
باملنتجات املضاف إليها الزئبق رة الدولية التجاوكذلك ختفيضات . احلد من الطلبللزئبق وجناح تدابري 

 يف التخفيضات الطلب عليها وختفض حجم النفايات احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك حتد منميكن أن 
الصك طراف ميكن أن حيتوي وكما هو احلال يف الصكوك األخرى املتعددة األ. البلدان النامية

التجارة مع األطراف، وتدابري مستقلة تتعلق ب الدولية التجارة على تدابري متعلقة باملخصص للزئبق
  .مع الدول اليت ليست أطرافاً يف الصكالدولية 

  مع األطراف التجارة  - ١
 واحد أو أكثر من قد تود اللجنة أن تنظر يفمع األطراف، التجارة الدولية فيما يتعلق ب  - ٣٧

  :اخليارات التالية
 فيما عدا أغراض التخلص السليم – طرف جيب على كل: لواردات والصادراتا  )أ(

، ومركَّبات حمددة حتتوي على الزئبق، ومنتجات الزئبق األويل أال يسمح باسترياد وتصدير - بيئياً
الصك مضاف إليها الزئبق، متاشياً مع التزامات الطرف بتخفيض العرض والطلب على الزئبق مبوجب 

  ؛)٢الفقرة  ٣ استكهومل، املادة اتفاقية( املخصص للزئبق
ات ب ومركَّالزئبق األويلجيب على كل طرف أال يستورد  :فرض قيود على الواردات  )ب(

اماته بتخفيض العرض والطلب زليها الزئبق إال امتثاالً اللتإحمددة حمتوية على الزئبق ومنتجات مضافاً 
ة صادرة عن االسترياد مصحوباً برخصة تصدير صاحلكان ، وإال إذا الصك املخصص للزئبقمبوجب 

ن ا، املادتنقراضنباتات الربية املعرضة لالبأنواع احليوانات والالتجارة الدولية  اتفاقية(الطرف املصدر 
  ؛)الرابعة واخلامسة
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 نظام ترخيص السترياد وتصدير ينفذأن جيب على كل طرف : إنشاء نظم ترخيص  )ج(
 مضاف إليها الزئبق؛ وميكن تأجيل هذا  ومركبات حمددة حمتوية على الزئبق ومنتجاتالزئبق األويل

املطلب فترةً زمنية حمددة لألطراف اليت ليست يف موقف ميكِّنها من إنشاء وتنفيذ هذا النظام 
  ؛)باء ٤ مونتريال، املادة بروتوكول(

تطلبات وضع العالمات ملأن ميتثل جيب على كل طرف  :متطلبات وضع العالمات  )د(
ات مضاف إليها الزئبق، لضمان تجوية على الزئبق ومنتركبات حمددة حم ومالزئبق األويللدى تصدير 

 روتردام، اتفاقية( أو البيئة الصحة البشريةأو األخطار على /توفُّر معلومات كافية فيما يتعلق باملخاطر و
  ؛)٣ و٢الفقرتان  ١٣املادة 

 :اإلبالغ عن البيانات  )ه(

لإلبالغ عن البيانات على وضع نظام جيب على األطراف أن تتعاون   ‘١’
 ،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة ( بالزئبق ةالعامليالتجارة  ملراقبة

  ؛))د( ٦ الفقرةاملرفق األول، التذييل، 
على فترات زمنية مقررة عن وارداته  بيانات يقدمجيب على كل طرف أن   ‘٢’

جات ، ومركبات حمددة حمتوية على الزئبق، ومنتالزئبق األويلوصادراته من 
 ؛)٧بروتوكول مونتريال، املادة (مضاف إليها الزئبق 

 إجراًء، يستند إىل الصك املخصص للزئبقجيب أن ينشئ : املوافقة املسبقة عن علم  )و(
مركبات حمددة حمتوية على الزئبق، ومنتجات  و،الزئبق األويلللتجارة الدولية ب، املوافقة املسبقة عن علم

 املنصوص عليه يف اتفاقية روتردام ، إلجراء املوافقة املسبقة عن علممضاف إليها الزئبق غري خاضعة
السالمة ؛ بروتوكول )ج( ٦ الفقرة  املرفق األول، التذييل،،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (

 ؛)٨ املادة ،األحيائية

على أن حركات النقل  الصك املخصص للزئبق ينصجيب أن : االجتار غري املشروع  )ز(
 الفقرة ٢٥، املادة السالمة األحيائية بروتوكول( خمالفة للصك تشكل اجتاراً غري مشروع هدود فيعرب احل

 ).٣ الفقرة ٤؛ اتفاقية بازل، املادة ١

   مع غري األطرافالتجارة  - ٢
فيما يتعلق بالتجارة الدولية مع   واحد أو أكثر من اخليارات التاليةقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٣٨

  :يت ليست أطرافاً يف الصكالدول ال
 :ف حمظورةاالتجارة مع غري األطر  )أ(

جيب على كل طرف  :التجارة بالزئبق واملنتجات احملتوية على الزئبق  ‘١’
 ومركبات حمددة حمتوية على الزئبق األويليسمح باسترياد وتصدير   أال

 الزئبق ومنتجات مضاف إليه الزئبق من وإىل الدول اليت ليست أطرافاً يف
  ؛)٢ و١ الفقرتان ٤بروتوكول مونتريال، املادة  (الصك املخصص للزئبق
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رمبا يقرر مؤمتر األطراف حظر أو تقييد استرياد  :طرق اإلنتاج والعمليات  ‘٢’
املنتجات اليت تنتج بالزئبق، لكنها ال حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق 

 بروتوكول( بقالصك املخصص للزئمن الدول اليت ليست أطرافاً يف 
 ؛)٤ الفقرة ٤مونتريال، املادة 

 :التجارة مع غري األطراف مسموحة  )ب(

ميكن لألطراف أن تسمح  :لدول غري األطراف املمتثلة لتدابري الرقابةا  ‘١’
باسترياد وتصدير مركبات حمددة حمتوية على الزئبق ومنتجات مضاف إليها 

 إذا قرر لصك املخصص للزئبقاالزئبق من وإىل الدول اليت ليست أطرافاً يف 
مؤمتر األطراف أن الدولة املعنية ممتثلة لتدابري الرقابة املنصوص عليها يف 

 ٤ مونتريال، املادة بروتوكول(الصك، وأا قدمت بيانات ذا الشأن 
  ؛)٨الفقرة 

جيب أال تسمح األطراف  :الشهادات السنوية من الدول غري األطراف   ‘٢’
ة حمتوية على الزئبق أو منتجات مضاف إليها الزئبق بتصدير مركبات حمدد

 إال إذا قدمت هذه الدولة الصك املخصص للزئبق طرفاً يف تإىل دولة ليس
شهادة سنوية إىل الطرف املصدر حتدد فيها ما سوف تستخدم فيه املركَّب 
أو املُنتج، وحتتوي الشهادة على بيان ينص على أن الدولة املستوردة ملتزمة 

 باختاذ التدابري الالزمة ملنع انبعاثات –فيما يتعلق بذلك املركَّب أو املُنتج  –
تدابري الرقابة ذات الشأن املنصوص عليها يف الصك لمتثال االالزئبق، وب

 ).‘٣’ )ب( ٢الفقرة  ٣ استكهومل، املادة اتفاقية(

  :ارات أخرىخي  )ج(
 ومركبات حمددة حمتوية على الزئبق الزئبق األويل  تكون حتركاتجيب أن  ‘١’

 مضاف إليها الزئبق عرب احلدود بني طرف ودولة ليست  حمددةومنتجات
 بروتوكول(داف الصك ه متفقةً مع أالصك املخصص للزئبقطرفاً يف 

  ؛)١ الفقرة ٢٤، املادة السالمة األحيائية
’٢‘  خصص الصك امل اليت ليست أطرافاً يف  الدولَجيب أن تشجع األطراف

 ٢٤، املادة السالمة األحيائية بروتوكول( على االلتزام بشروط الصك للزئبق
 ؛)٢الفقرة 

  أحكام لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي  - هاء
 -  انبعاثات الزئبق هو ختفيض، وحيثما أمكن إزالة،الفرعالقصد من اخليارات الواردة يف هذا   - ٣٩

وإن التدابري املتخذة يف هذا اال، .  يف الغالف اجلوي- اعات رئيسيةاملستمد من مصادر بشرية يف قط
أو النفايات احملتوية على الزئبق، ميكن أن يكون هلما الزئبق أو أخذ  اليت ميكن أن تسفر عن استرجاع
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 أربع الفرعيقدم هذا . ة بيئيائبق وإدارة النفايات بطريقة سليمصالت وثيقة بالقدرة على ختزين الز
جداول زمنية؛ واستراتيجيات التنفيذ الوطنية؛ غايات وأهداف التخفيض : ئات من اخليارات، وهيف

  .مواد ومنتجات وعمليات بديلة أو معدلة؛ أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية
  استراتيجيات التنفيذ الوطنية  - ١

اتيجيات تنفيذ أو خطط عمل أحكاماً بشأن استر الصك املخصص للزئبقميكن أن يشمل   - ٤٠
 يف واحد أو أكثر من تنظر  أناللجنةود توقد .  يف الغالف اجلويتتصل بتخفيض انبعاثات الزئبقوطنية 

  :اخليارات التالية
 حسبما -  وأن يشارك جيب أن يضع كل طرف خطة عمل وطنية:خطط العمل  )أ(

لتعيني، وتوصيف، ومعاجلة إطالق  قليمية يف وضع وتنفيذ خطة عمل دون اإلقليمية أو إ- يكون مالئماً
  :وميكن أن تشمل كل خطة ما يلي. ةانبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي من قطاعات مصادر حمدد

النبعاثات الراهنة واملتوقعة، مبا يف ذلك وضع وصيانة سجالت جرد ا تقييم  ‘١’
  ملصادر وتقديرات االنبعاثات؛ا

   قوة قوانني وسياسات الطرف املتصلة بإدارة االنبعاثات؛ييمتق  ‘٢’
كن ذلك، من محيثما أ استراتيجيات وأعمال ختفيض االنبعاثات وإزالتها،  ‘٣’

  االستخدام الوطين وتقليل االنبعاثات غري املقصودة إىل احلد األدىن؛
 يتعلق اخلطوات املؤدية إىل تعزيز التعليم والتدريب والوعي فيما  ‘٤’

  االستراتيجيات واألعمال؛ب
إجراء استعراض دوري لالستراتيجيات واألعمال، مبا يف ذلك تقدمي تقارير   ‘٥’

   االستعراضات إىل مؤمتر األطراف؛عن
 استكهومل، املادة اتفاقية(يذ خطة العمل فوضع جدول زمين لتن  ‘٦’

  ؛))أ(  الفقرة ٥
 قائمة إشارية للزئبقالصك املخصص  جيب أن يشمل :قائمة إشارية باألعمال  )ب(

  : اليت ميكن أن تقوم ا األطراف يف إطار خططها؛ ومثال ذلكباألعمال
فعالة التكلفة   وج صكوك اقتصادية للتشجيع على اعتماداستخدام  ‘١’

  لتخفيض انبعاثات الزئبق؛
  ؛يةالصناعاهليئات  واتبني احلكومواتفاقات طوعية  عهودوضع   ‘٢’
  ماً أكثر كفاءةً؛خدارد واملواد اخلام است املواخدامتشجيع است  ‘٣’
  خدام مصادر طاقة أقل تلويثاً؛تتشجيع اس  ‘٤’
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قة للزئبق حيثما وجدت عمليات مطل اختاذ تدابري إلاء عمليات معينة  ‘٥’
  بديلة؛

  اختاذ تدابري لوضع وتشغيل عمليات أنظف ملنع التلوث والتحكم به؛  ‘٦’
 الصك املخصص للزئبق اليت يتطلبها بريالتدا أشد قوة من تدابرياختاذ   ‘٧’

اهلواء  بشأن تلوث ١٩٧٩ عام اتفاقيةبروتوكول الفلزات الثقيلة امللحق ب(
  ؛)٣ و٢ الفقرتان ٥ والفلزات الثقيلة، املادة البعيد املدى عرب احلدود

ختفيض انبعاثات جيب على كل طرف أن يدمج هدف  :التكامل القطاعي والتعميم  )ج(
الف اجلوي يف اخلطط والربامج والسياسات القطاعية ذات العالقة أو املتعددة الزئبق يف الغ

، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ )ب( ٦(، املادة  التنوع البيولوجياتفاقية( القطاعات
  ؛))و( ١، الفقرة ٤ املادة

ية كل طرف بصورة دوريستعرض جيب أن  :االستعراض الدوري للسياسات  )د(
 اتفاقية( زيادة انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي سياساته وممارساته اليت تشجع األنشطة املؤدية إىل

  )).ه( ٢ الفقرة ٤، املادة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  غايات التخفيض وأهدافه وجداوله الزمنية  - ٢

بغايات التخفيض وأهدافه وجداوله  أحكاماً تتعلق الصك املخصص للزئبقميكن أن يشمل   - ٤١
حد أو أكثر من  واقد تود اللجنة أن تنظر يفو. الزمنية، املتصلة بانبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي

  :اخليارات التالية
 غاية عاملية لتخفيض انبعاثات الصك املخصص للزئبق جيب أن يشمل :الغاية العاملية )أ(

 األمم اتفاقية( ]ص[يف التاريخ ] س[ مقداره ىجلوي إىل مستو يف الغالف ا،نشأالبشرية املالزئبق 
  ؛))ب( ٢، الفقرة ٤، املادة املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 أن خيفض كل طرف جمموع انبعاثات الزئبق بجي : للتخفيضةف القطرياهداأل  )ب(
بعاثات يف حدود إطار السنوية يف الغالف اجلوي من بلده بنسب مئوية حمددة من مستوى القاعدة لالن

 بشأن تلوث اهلواء البعيد املدى عرب ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقية الفلزات الثقيلة بروتوكول(زمين حمدد 
؛ وميكن متديد فترة االمتثال )طاء ٢ - ألف ٢؛ بروتوكول مونتريال، املواد ١ الفقرة ٣احلدود، املادة 

  ؛)١ الفقرة ٥تريال، املادة  مونبروتوكول(ف بزمن حمدد لفئات معينة من األطرا
جيب أن يطبق كل طرف قيم حدود االنبعاثات لكل مصدر  :قيم حدود االنبعاثات  )ج(

 -  كبديل عن ذلك- ملصادر الثابتة؛ وجيبمن فئات اجديد ومصدر ثابت قائم داخل كل فئة كبرية 
معادلة االنبعاثات  حتقق مستويات موع تأن يطبق كل طرف استراتيجيات أخرى لتخفيض االنبعاثا

بعيد املدى عرب الاهلواء  بشأن تلوث ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقيةزات الثقيلة لكول الفوبروت(لذلك 
  ؛)٢ الفقرة ٣احلدود، املادة 
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جيب على كل طرف أن يعزز تطبيق تدابري ختفيض انبعاثات  :تعزيز تدابري التخفيض  )د(
 ).)ب(الفقرة  ٥ استكهومل، املادة فاقيةات(الزئبق يف الغالف اجلوي أو إزالة مصادرها 

  املواد واملنتجات والعمليات البديلة أو املعدلة  - ٣
، اليت ميكن ميكن أن يشمل الصك أحكاماً بشأن املواد واملنتجات والعمليات البديلة أو املعدلة  - ٤٢

أكثر من اخليارات  واحد أو قد تود اللجنة أن تنظر يفو. أن ختفض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي
  :التالية

 جيب أن تتعاون األطراف يف تعزيز وضع واستخدام املواد واملنتجات :التعاون الدويل  )أ(
الوثيقة ( والعمليات البديلة أو املعدلة لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي

UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13 ، ،؛)ج (٧ الفقرةاملرفق األول، التذييل  
 جيب أن يضع مؤمتر األطراف ويعتمد مبادئ توجيهية بشأن :دئ توجيهيةوضع مبا  )ب(

 اتفاقية(املواد واملنتجات والعمليات البديلة أو املعدلة لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي 
  ؛))ج(الفقرة  ٥ املادة ،استكهومل
 جيب على كل طرف أن يعزز البحث والتطوير، وأن يطلب :أعمال األطراف  )ج(
واد ومنتجات وعمليات بديلة أو معدلة لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي، آخذاً ماستخدام 

  )).ج(الفقرة  ٥ استكهومل، املادة اتفاقية(يف االعتبار املبادئ التوجيهية ذات العالقة 
  أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  - ٤

أن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية اليت ميكن أن يشمل الصك أحكاماً بش  - ٤٣
من واحد أو أكثر  قد تود اللجنة أن تنظر يفو. يقصد ا ختفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي

  :التاليةاخليارات 
شأن أفضل  عاما ب توجيهاًالصك املخصص للزئبق جيب أن يشمل :التوجيه العام  )أ(

 اتفاقية(فضل املمارسات البيئية لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي التقنيات املتاحة وأ
 بشأن ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقية اخلامس؛ بروتوكول الفلزات الثقيلة الفصلاستكهومل، املرفق جيم، 

  ؛)، املرفق الثالثتلوث اهلواء البعيد املدى عرب احلدود
وجيهية بشأن تر األطراف ويعتمد مبادئ  جيب أن يضع مؤمت:ضع املبادئ التوجيهيةو  )ب(

 اتفاقية(أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لتخفيض انبعاثات الزئبق يف الغالف اجلوي 
  ؛))د( ، الفقرة٥استكهومل، املادة 

  :بعاثات اجلديدة، جيب على كل طرف يف حالة مصادر االن:املصادر اجلديدة  )ج(
ئة فستخدام أفضل التقنيات املتاحة أو تدابري مكاأن يدخل بالتدريج ا  ‘١’

  لقطاعات معينة، وتعزيز استخدام أفضل املمارسات البيئية؛
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أن يعزز استخدام أفضل التقنيات املتاحة أو تدابري مكافئة وأفضل   ‘٢’
 استكهومل، املادة اتفاقية(أخرى  املمارسات البيئية لقطاعات رئيسية

 ؛))د( الفقرة ،٥

 يف حالة مصادر االنبعاثات املوجودة، جيب على كل طرف أن : املوجودةاملصادر  )د(
لبيئية، والتكنولوجيا السليمة بيئياً، أو تدابري نيات املتاحة، وأفضل املمارسات ايعزز استخدام أفضل التق

  .))ه( ، الفقرة٥ استكهومل، املادة اتفاقية(مكافئة يف القطاعات الرئيسية 

  لزئبقى العنفايات احملتوية أحكام ملعاجلة ال  - واو
 بإدارة البشرية املنشأ هو ختفيض انبعاثات الزئبق الفرعالقصد من اخليارات الواردة يف هذا   - ٤٤

ورمبا يكون العمل يف هذا اال متصالً اتصاالً وثيقاً .  بطريقة سليمة بيئياًالنفايات احملتوية على الزئبق
 اف إليهامة بيئياً، وبتخفيض مقدار الزئبق يف املنتجات املضبالقدرة على ختزين الزئبق بطريقة سلي

إدارة النفايات احملتوية على الزئبق :  خيارات ألحكام يف ثالث فئات، هيالفرعويعرض هذا . الزئبق
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية املتصلة بالنفايات احملتوية على  ،إدارة سليمة بيئياً

  .ة النفايات احملتوية على الزئبق عرب احلدودالزئبق، حرك
  لزئبقاإلدارة السليمة بيئيا للنفايات احملتوية على ا  - ١

كثر من اخليارات التالية املتصلة باإلدارة السليمة بيئياً  واحد أو أقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٤٥
  :للنفايات احملتوية على الزئبق

الزئبق بطريقة واقية  النفايات احملتوية على يدير  جيب على كل طرف أن:مطلب عام  )أ(
  ؛)١ الفقرة ٦، املادة  استكهوملاتفاقية( والبيئة لصحة البشريةل

 جيب أن يضع كل طرف استراتيجيات لتعريف املنتجات :استراتيجيات التعريف  )ب(
 استكهومل، اتفاقية(امللوثة به واملواد املستخدمة واملشمولة بالنفايات املكونة من الزئبق أو احملتوية عليه أو 

  ؛))أ( ١، الفقرة ٦املادة 
 جيب على كل طرف أن يضمن توفُّر مرافق كافية :مرافق اإلدارة الكافية  )ج(

 بازل، اتفاقية(السليمة بيئياً للنفايات احملتوية على الزئبق، واملوجودة إىل أبعد حد داخل إقليمه   لإلدارة
  ؛))ب( ٢، الفقرة ٤املادة 

 جيب على كل طرف أن يضمن أن يتخذ األشخاص املشتغلون بإدارة :ع التلوثمن  )د(
النفايات احملتوية على الزئبق اخلطوات الضرورية ملنع التلوث الناشئ عن هذه اإلدارة، وأن يقللوا، إن 

  ؛))ج( ٢، الفقرة ٤ بازل، املادة اتفاقية( والبيئة الصحة البشريةحدث هذا التلوث، العواقب على 
األنشطة مع األطراف األخرى تتعاون األطراف يف   جيب أن:التعاون الدول  )ه(

واملنظمات ذات الصلة على حتسني اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك 
  ؛))ح( ٢، الفقرة ٤ بازل، املادة اتفاقية(  واملاليةالتقنيةالتعاون بواسطة تقدمي املساعدة 
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جيب أن تتعاون األطراف، مبا يف ذلك التعاون مع اهليئات  :لتعاون مع اتفاقية بازلا  )و(
نية الدولية ذات الصلة تقاملالئمة التابعة التفاقية بازل، على زيادة تطوير وتنفيذ املبادئ التوجيهية ال

امية والبلدان اليت متر اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات احملتوية على الزئبق، وأن تساعد البلدان الن بشأن
، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13 لوثيقةا( على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية مبرحلة انتقالاقتصاداا 

  ).‘٢’ )ب (٨الفقرة املرفق األول، التذييل، 
  أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية  - ٢

يارات التالية، املتصلة بأفضل التقنيات املتاحة  واحد أو أكثر من اخلقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٤٦
  : للنفايات احملتوية على الزئبقوأفضل املمارسات البيئية لإلدارة السليمة بيئياً

 عاما بشأن أفضل توجيهاً الصك املخصص للزئبقجيب أن يشمل  : العامالتوجيه  )أ(
 اتفاقية(بيئيا للنفايات احملتوية على الزئبق التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لإلدارة السليمة 

 املتعلقة ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقيةكول الفلزات الثقيلة و؛ بروت اخلامسالفصلاستكهومل، املرفق جيم، 
  ؛)، املرفق الثالثاهلواء البعيد املدى عرب احلدودبتلوث 

 جيب أن يضع :البيئيةفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات املبادئ التوجيهية أل  )ب(
 ويعتمد مبادئ توجيهية بشأن أفضل ، املالئمة يف اتفاقية بازلاهليئاتبالتعاون مع ، مؤمتر األطراف

 ،التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية إلدارة النفايات احملتوية على الزئبق إدارة سليمة بيئيا
؛ وميكن أن تعاجل املبادئ التوجيهية، على ))د( ٥ادة  استكهومل، املاتفاقية(باستخدام ج دورة احلياة 

  : ما يليوجه اخلصوص
  ؛يد النفايات احملتوية على الزئبقختفيض تول  ‘١’
العمل على مجع النفايات احملتوية على الزئبق على حدة، وعزهلا، ونقلها   ‘٢’

  ومعاجلتها بطريقة سليمة بيئيا؛
  . ومكبات النفاياتكز الترميدمراكميات الزئبق املطلقة من ختفيض   ‘٣’

أفضل التقنيات املتاحة جيب أن تطلب األطراف، أو تدخل تدرجييا استخدام  :التنفيذ  )ج(
أفضل فة، وتعزز استخدام  أو تدابري مكافئة هلا إلدارة فئات النفايات املعروأفضل املمارسات البيئية

 . مكافئة هلا يف معاجلة الفئات األخرى أو تدابريالتقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية

   احملتوية على الزئبق عرب احلدودنقل النفايات  - ٣
راقبة نقل مبمن اخليارات التالية، املتصلة واحد أو أكثر  اختيار قد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٤٧

  :النفايات احملتوية على الزئبق عرب احلدود
  :أحكام عامة  )أ(

 جيب أن يتعاون مؤمتر األطراف تعاوناً وثيقاً مع :ةإنشاء مستويات العتب  ‘١’
بات الزئبق اهليئات املالئمة يف اتفاقية بازل إلنشاء مستويات عتبة ملركَّ
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الصك املخصص املوجودة يف النفايات جتعل هذه النفايات خاضعة ألحكام 
  ؛))أ( ٢، الفقرة ٦، املادة  استكهوملاتفاقية( للزئبق

ال تنقَلَ   جيب أن يتخذ كل طرف تدابري لكي:وليةمناسبة القواعد الد  ‘٢’
النفايات احملتوية على الزئبق عرب احلدود الدولية دون أخذ القواعد واملعايري 

 استكهومل، املادة اتفاقية(واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة يف احلسبان 
  ؛))د( ١، الفقرة ٦

 يف -  أن يقومعلى كل طرف جيب :تقييد التجارة أو إلغاؤها على مراحل  ‘٣’
  بتقييد التجارة-  تعاون وثيق مع اهليئات املالئمة التابعة التفاقية بازل

بات الزئبق أو إلغائها تدرجيياً، فيما عدا و مركَّأبالنفايات احملتوية على الزئبق 
يوجد مرفق  سيما عندما ال استخدامها ألغراض اإلدارة السليمة بيئياً، ال

، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة ( البلد املصدر للنفايات سليم بيئيا يف
  ؛)‘١’ )ب( ٨الفقرة املرفق األول، التذييل، 

 جيب على كل طرف أن :تقليل التحركات عرب احلدود إىل احلد األدىن  ‘٤’
يضمن تقليل نقل النفايات احملتوية على الزئبق عرب احلدود إىل احلد األدىن، 

الصحة وبطريقة حتمي  دارة السليمة بيئياً هلذه النفايات،على حنو يتفق مع اإل
  )).د( ٢، الفقرة ٤ بازل، املادة اتفاقية( والبيئة البشرية

  :الواردات والصادرات  )ب(
يصدر   جيب على كل طرف أال :املوافقة املسبقة عن علم على الصادرات  ‘١’

ليمة بيئياً، ومبوافقة يقة سطرت حمتوية على الزئبق إال ألغراض ختزينها بانفاي
مسبقة عن علم من الطرف املستورد، وعلى حنو يتفق مع القواعد واملعايري 

، الفقرة ٤ بازل، املادة اتفاقية(واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة 
  ؛))د( ١، الفقرة ٦؛ اتفاقية استكهومل، املادة )ج( ١

ترياد النفايات احملتوية جيب على كل طرف أن حيظر اس :الصادرات احملظورة  ‘٢’
على الزئبق إىل دولة حظرت استرياد كل النفايات اليت من هذا القبيل، أو 
إذا كان لدى الطرف سبب جيعله يعتقد أن النفايات املعنية لن تدار بطريقة 

؛)ه( ٢، الفقرة ٤ بازل، املادة اتفاقية( سليمة بيئيا  
ة على سترياد النفايات احملتويجيب على كل طرف أن مينع ا :منع الواردات  ‘٣’

عله يعتقد أا لن تدار بطريقة سليمة بيئياً الزئبق إذا كان لديه سبب جي
 ؛))ز( ٢، الفقرة ٤ بازل، املادة اتفاقية(
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 :املسؤولية  )ج(

جيب على األطراف أن تتعاون على  :التعاون يف اعتماد قواعد املسؤولية  ‘١’
 عن األضرار الناجتة ضسؤولية والتعوياعتماد قواعد وإجراءات يف ميدان امل

 اتفاقية(نقل نفايات حمتوية على الزئبق والتخلص منها عرب احلدود  عن
  ؛)١٢بازل، املادة 

 جيب أن يعتمد مؤمتر األطراف : بإحكام قواعد املسؤوليةصياغةعملية   ‘٢’
 صياغة قواعد وإجراءات دولية بإحكام يف ميدان املسؤوليةلعملية 

 نقل نفايات حمتوية على الزئبق عرب والتعويض عن األضرار الناجتة عن
  ).٢٧، املادة السالمة األحيائية بروتوكول(احلدود 

   املواقع امللوثةإلصالحأحكام   - زاي
 هو ختفيض إطالقات الزئبق، واحتمال حدوث الفرعالقصد من اخليارات الواردة يف هذا   - ٤٨

بني التدابري ربطاً وثيقاً وميكن أن يربط . ح املواقع امللوثة القائمة اآلنإطالقات يف املستقبل، بإصال
 ةسليموإدارة النفايات احملتوية على الزئبق بطريقة املتخذة يف هذا االً وبني القدرة على ختزين الزئبق 

ثة ينطوي، مثالً، وميكن أيضاً ربط التدابري املتخذة مع عرض الزئبق إذا كان إصالح املواقع امللو. بيئياً
  . املناجم املهجورةنفايات الزئبق وبيعه بإعادة حتضري استرجاععلى 

 اختيار واحد أو أكثر من اخليارات التالية، املتصلة بإصالح املواقع قد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٤٩
  :امللوثة بالزئبق

  :وضع استراتيجيات إصالحية  )أ(
ت مالئمة لتعريف املواقع امللوثة جيب على كل طرف أن يضع استراتيجيا  ‘١’

 فيجب أداؤه بطريقة سليمة وإذا اضطُلع بإصالح. بات الزئبقبالزئبق ومركَّ
؛))ه( ١ الفقرة ٦ استكهومل، املادة اتفاقية( بيئيا  

جيب أن تتعاون األطراف يف وضع وتنفيذ استراتيجيات ومنهجيات   ‘٢’
ولوية وإصالحها، مبا يف وتقدير املواقع امللوثة وإعطائها األ لتعيني
، UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (نية تقمساعدة مالية و تقدمي ذلك

 ؛))أ( ١٠الفقرة املرفق األول، التذييل، 

 :أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية بشأن التوجيه  )ب(

ة  إىل أفضل التقنيات املتاحتوجيهاتجيب على مؤمتر األطراف أن يضع   ‘١’
  :وأفضل املمارسات البيئية من أجل

  ؛ني املواقع امللوثة وتقديرهاتعي  -أ 
  ؛منع التلوث بالزئبق من االنتشار  -ب 
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إدارة املواقع امللوثة وتعويضها وإصالحها إن أمكن ذلك عمليا   -ج 
  املرفق األول، التذييل،،UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/13الوثيقة (

  .))ب( ١٠الفقرة 

  ألحكام متصلة بالتنفيذ اتخيار  - اًثالث
وهو يشمل . الصك املخصص للزئبقخيارات ألحكام تتصل بتنفيذ يصف هذا الفصل   - ٥٠

عن طريق التوعية وتبادل زيادة املعرفة : ، ومها٢٥/٥ من املقرر ٢٧صلني بالفقرة مت اثنني حكمني
كما لوحظ يف مقدمة هذه و. نيةتقناء القدرات واملساعدة البحتديد ترتيبات لاملعلومات العلمية، و

يف وثيقتني  -  املساعدة املالية واالمتثال- ، تناولت األمانة مسألتني هامتني من مسائل التنفيذاملذكرة
  .مستقلتني، لذلك مل تورد هنا اخليارات املتعلقة ما

طرف  الإلبالغ مناقشة (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/11)  األمانة املتعلقة باالمتثالمذكرةتشمل   - ٥١
 طرقاً خمتلفة أنشأت ا بعض املذكرةوتعين . ألغراض استعراض الشفافية واالمتثالوأمهيته املبلِّغ 

فباإلضافة إىل إدراج مادة .  من قبل األطرافاالتفاقات البيئية املتعددة األطراف متطلبات اإلبالغ هذه
ية املتعددة األطراف متطلبات شاملة عن حتميل األطراف واجب اإلبالغ، ناطت بعض االتفاقات البيئ

 أن تنظر فيما إذا كان ينبغي وقد تود اللجنة. إبالغ حمددة ببعض أحكامها الفردية املتعلقة بتدابري الرقابة
  .طلبات إبالغ مرتبطة مبواد معينة متالصك املخصص للزئبق يف املوضوعيةأيضاً أن تدرج يف بعض املواد 

ميكن أن تطلبه االتفاقات البيئية املتعددة األطراف أو توصي  التنفيذ من تدابريمثة تدبري إضايف   - ٥٢
وعلى غرار متطلبات اإلبالغ، ميكن أن تشمل االتفاقات البيئية . به، وهو إعداد خطط عمل وطنية

، أو رمبا تتطلب خطط ) يف اتفاقية استكهومل٧مثل املادة (املتعددة األطراف مطلباً بوضع خطة شاملة 
 موضوعيةوقد تود اللجنة، أثناء تأملها يف خيارات وضع أحكام . متصلة بتدابري رقابة حمددةعمل فردية 

  العمل الوطنية تساعد األطراف يف تنفيذهاطُطَلزئبق، أن تنظر أيضاً إن كانت خل املخصصللصك 
  .لواحد أو أكثر من التزاماا مبوجب املعاهدة

   وتبادل املعلومات العلميةوعيةعن طريق التعرفة ملأحكام لزيادة ا  - ألف
 البيانات يفجوات ف هو زيادة املعرفة بتناول الالفرعالقصد من األعمال الواردة يف هذا   - ٥٣

عمليات جرد وطين :  فئات من اخليارات، هيع سبالفرعويعرض هذا . واملعلومات املتعلقة بالزئبق
ات الزئبق يف األوساط ئة؛ رصد مستويلموجودات من االستخدام واالستهالك واإلطالقات يف البيل

ويله ودورته البيئية ئبق وحتز املعلومات عن نقل ال والبيئة؛الصحة البشرية تقدير اآلثار على املختلفة؛
 به؛ تعزيز مجع املعلومات والتشارك فيها؛ املعلومات واملبادالت املعلومات عن التجارة بالزئبق ومصريه؛

  .مالعامة، والوعي والتعلي
  لموجودات من االستخدام واالستهالك واإلطالقات يف البيئةعمليات اجلرد الوطين ل  - ١

 فيما  واحد أو اكثر من اخليارات التاليةقد تود اللجنة أن تنظر يففيما يتعلق باملوجودات،   - ٥٤
  :ل واالستهالك واإلطالقات يف البيئةالوطنية من االستعمايتعلق باملوجودات 



UNEP/(DTIE)/Hg/INC.1/5 

28 

جيب أن يتعاون األطراف يف وضع منهجيات متوائمة  :ت املتوائمةاملنهجيا  )أ(
 استكهومل، املادة اتفاقية(املوجودات من مصادر الزئبق والتقنيات التحليلية لقياس انبعاثات الزئبق  جلرد
  ؛))ز( ١، الفقرة ١١

جيب على كل طرف أن يضع ويستكمل ويتيح  :املوجودات الوطنيةقيودات   )ب(
ات الوطنية الستخدام الزئبق واستهالكه وإطالقاته البيئية، مستخدماً على املوجود قيودات

 املتعلقة ١٩٧٩اتفاقية عام ب امللحق الفلزات الثقيلة بروتوكول(منهجيات حيددها مؤمتر األطراف  األقل
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ؛ ٥قرة فال ،٣، املادة البعيد املدى عرب احلدود اهلواءبتلوث 

  ؛))أ( ١، الفقرة ٤، املادة ملناخا
البشرية جيب أن ينشئ كل طرف نظاماً وطنيا لتقدير انبعاثات الزئبق  :النظم الوطنية  )ج(

 بروتوكول( مصادرها؛ وينبغي أن يبت مؤمتر األطراف يف املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية ب حبساملنشأ
  ).١، الفقرة ٥، املادة كيوتو

  زئبق يف األوساط املختلفةرصد مستويات ال  - ٢
برصد مستويات   فيما يتعلق خيار واحد أو أكثر من اخليارات التاليةقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٥٥

  :الزئبق
 يف نطاق قدراته، برصد ف، كلٌّاجيب أن تقوم األطر :الرصد من قبل األطراف  )أ(

 البشر  أجسامده، ومستوياا واجتاهاا يفاملستويات الوطنية والدولية ملصادر الزئبق، وانبعاثاته، ووجو
  ؛)١، الفقرة ١١ استكهومل، املادة اتفاقية(ويف البيئة 
جيب أن تشجع األطراف البحث والتطوير والرصد  :التشجيع من قبل األطراف  )ب(

 الثقيلة  الفلزاتبروتوكول( والتعاون بشأن املستويات املوجودة من الزئبق يف البيئة األحيائية والالأحيائية
  ؛))أ( ، الفقرة٦بعيد املدى عرب احلدود، املادة ال املتعلقة بتلوث اهلواء ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقية

 -   األجهزةجيب على األطراف أن تنشئ وتتعاون يف إجراء حبث يف :التعاون التقين  )ج(
، ي املنشأرنبعاث الزئبق البشنيات األخرى لرصد وقياس معدالت ا لألجهزة والتق- أو تطوير/و

 املتعلقة بتلوث ١٩٧٩ عام اتفاقية(زاته يف أوساط اهلواء والتربة واملاء والسمك والنبات ومستوى تركُّ
  )).ب( ، الفقرة٧بعيد املدى عرب احلدود، املادة الاهلواء 

   والبيئةالصحة البشريةتقدير اآلثار على   - ٣
رات التالية املتصلة بتقدير ونشر املعلومات  واحد أو أكثر من اخلياقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٥٦

  : والبيئةالصحة البشريةبات الزئبق على عن آثار الزئبق ومركَّ
  :واملفعولالبحث يف التأثريات   )أ(

ب على األطراف أن تشجع، يف حدود قدراا، وجتري حبوثاً يف آثار جي  ‘١’
، )اسلية للبشرمبا يف ذلك الصحة التن( والبيئة الصحة البشريةالزئبق على 
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 استكهومل، املادة اتفاقية(االقتصادية والثقافية  - وكذلك آثاره االجتماعية
  ؛)٢ و١، الفقرتان ١١

 آثار بشأنجيب أن تشجع األطراف البحث والتطوير والرصد والتعاون   ‘٢’
 والبيئة، مبا يف ذلك قياس كمية هذه الصحة البشريةبق ذات الصلة على ئالز

 املتعلقة بتلوث ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقية الفلزات الثقيلة بروتوكول(اآلثار 
  ؛))ج( ، الفقرة٦، املادة بعيد املدى عرب احلدودالاهلواء 

جيب على األطراف أن تتيح للجمهور احلصول على : توفري النتائج للجمهور  )ب(
كهومل، املادة  استاتفاقية(أساس منتظم وحسن التوقيت أنشطة البحث والتطوير والرصد على  نتائج

  ؛))ه( ٢، الفقرة ١١
الصحة جيب أن تتعاون األطراف يف رصد آثار إدارة الزئبق على  :التعاون الدويل  )ج(

  )).ب( ٢ الفقرة ١٠ املادة ، بازلاتفاقية( والبيئة البشرية
  التحويل والدورة البيئية واملصريمعلومات عن النقل و  - ٤

ض اخليارات التالية املتصلة جبمع املعلومات عن نقل الزئبق  بعقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٥٧
  :وحتويله ودورته البيئية ومصريه

، حبثاً وتطويراً ورصداً وتعاوناً يف النقل ا حدود قدراري األطراف، يفجتجيب أن   )أ(
  ؛))ج( ١، الفقرة ١١ استكهومل، املادة اتفاقية( البيئي للزئبق ومصريه وحتويله

شجع األطراف البحث والتطوير والرصد والتعاون يف جمال انبعاثات تن أجيب   )ب(
اإليكولوجية باته، ومسارات تلوثه وجرد وجوده يف النظم ، ومستويات ترسالبعيد املدىه ل، ونقالزئبق

بعيد املدى عرب ال املتعلقة بتلوث اهلواء ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقية الفلزات الثقيلة بروتوكول(التمثيلية 
 )).ب(و )أ(، الفقرتان ٦دود، املادة احل

  التجارة واملبادالتمعلومات عن   - ٥
 فيما يتعلق باملعلومات عن  واحد أو أكثر من اخليارات التاليةقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٥٨

  :التجارة واملبادالت بالزئبق واملنتجات املضاف إليها الزئبق
ل طرف أن يقدم إىل األمانة بيانات إحصائية جيب على ك :توفري البيانات اإلحصائية  )أ(

 على حدة، اف وصادراته السنوية إليها، كلٍّعن مقدار وارداته السنوية من األطراف وغري األطر
حمددة مضاف إليها الزئبق؛ وجيب تقدمي هذه البيانات إىل األمانة  الزئبق ومركبات الزئبق، ومنتجات من

 مونتريال، بروتوكول(تهاء السنة اليت ختصها هذه البيانات يتجاوز تسعة أشهر من ان يف موعد ال
  ؛)٣، الفقرة ٧ املادة

الزئبق، بل طرف أن حيتفظ بسجالت جتارته جيب على ك :حفظ السجالت التجارية  )ب(
رين  مضاف إليها الزئبق، مبا يف ذلك أمساء وعناوين املصدات حمددةجمنتوومركبات الزئبق، 
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ا، والدول اليت كانت التجارة معها ميات الزئبق ومركبات الزئبق املتجر واملستوردين؛ وماهية وك
  ؛)٦، املادة نقراضنات والنباتات الربية املعرضة لالجتار الدويل بأنواع احليوا االاتفاقية(

 يف الزئبقن جيمع كل طرف معلومات عن مستويات أجيب  :مجع املعلومات  )ج(
وتوزيعها يف  ئبق اليت يحتمل أن حتدث أثناء صناعة املنتجات وجتهيزها، وعن انبعاثات الزمنتجات معينة

 الفلزات بروتوكول(التجارة، واستخدامها، والتخلص منها، وعن تقنيات ختفيض هذه االنبعاثات 
  ).‘١’الفقرة  ٦بعيد املدى عرب احلدود، املادة ال املتعلقة بتلوث اهلواء ١٩٧٩ عام امللحق باتفاقيةالثقيلة 

  تعزيز مجع املعلومات والتشارك فيها  - ٦
املعلومات عزيز مجع التالية فيما يتعلق بتحكام  أكثر من األوواحد أ قد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٥٩

  :والتشارك فيها
جيب أن يزداد األطراف تطويراً للربامج  : املعلوماتبرامجتطوير وتوليد املعلومات  )أ(

قدير، ومتويل البحث، ومجع البيانات، واملالحظات املنهجية، وتعزيز اليت دف إىل تعيني، وإجراء، وت
اتفاقية األمم (ليالت وتبادهلا فيما بني األطراف حاملالحظة املنهجية، وتعزيز الوصول إىل البيانات والت

  ؛)٥، املادة املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
تعزيز البحث والتطوير وتبادل جيب على األطراف أن تتعاون يف  :التعاون الدويل  )ب(

املعلومات، بصورة مباشرة أو بواسطة هيئات دولية خمتصة، بشأن أفضل التكنولوجيات لتخفيض 
 مونتريال، املادة بروتوكول(؛ وبدائل الزئبق، وتكاليف استراتيجيات املراقبة وفوائدها انبعاثات الزئبق

  ؛)١، الفقرة ٩
  :تبادل املعلومات  )ج(

سر كل طرف تبادل املعلومات ذات الصلة بتخفيض أو إزالة جيب أن يي  ‘١’
 وبدائل الزئبق، مبا يف ذلك إنتاج واستخدام وتبادل الزئبق ومركبات الزئبق،

املعلومات املتصلة مبخاطرها وكذلك بتكاليفها االجتماعية واالقتصادية 
  ؛)١، الفقرة ٩ استكهومل، املادة اتفاقية(

 تبادل املعلومات املتصل بالرقابة على الزئبق، جيب على األطراف أن تيسر  ‘٢’
 التنوع اتفاقية(لبلدان النامية لوأن تأخذ يف احلسبان االحتياجات اخلاصة 

  ؛)١، الفقرة ١٧، املادة البيولوجي
جيب على األطراف أن تتعاون يف تبادل املعلومات العلمية والتكنولوجية   ‘٣’

انونية ذات الصلة بالتلوث والعواقب االقتصادية والق - والتقنية واالجتماعية
، تبادالً تاما وعلنيا اإلجابةاالقتصادية واالجتماعية وخمتلف استراتيجيات 

١، الفقرة ٤، املادة  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية( وفوريا 
  ).ح(
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  :جهات االتصال الوطنية  )د(
 اتفاقية(طنية لتبادل املعلومات جيب على كل طرف أن يعني جهة اتصال و  ‘١’

  ؛)٣، الفقرة ٩استكهومل، املادة 
جيب على كل طرف أن يعني سلطة وطنية واحدة أو أكثر تعمل باسم   ‘٢’

 املتعلقة بالصك؛ وجيب تبادل املعلوماتمتطلبات الطرف املذكور يف أداء 
ها على األطراف أن تضمن توفري املوارد الكافية هلذه السلطة ألداء وظائف

  ).٢ و١، الفقرتان ٤ روتردام، املادة اتفاقية(بفعالية 
  :كز تبادل املعلومات والتخزينامر  )ه(

جيب على مؤمتر األطراف أن ينشئ مركزاً لتبادل املعلومات لكي   ‘١’
، ١٨التنوع البيولوجي، املادة  اتفاقية( التعاون التقين والعلمي ييسرو  يعزز

  ؛)٣الفقرة 
تبادل خصص للزئبق إنشاء مركز تبادل معلومات لتيسري جيب على الصك امل  ‘٢’

املعلومات العلمية، والتقنية، والبيئية، والقانونية، وملساعدة األطراف على 
تنفيذ الصك، آخذة يف احلسبان االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية 

  ؛)١، الفقرة ٢٠، املادة السالمة األحيائية بروتوكول(لصك ااألطراف يف 
 عن الزئبق، مبا يف جيب أن تعمل األمانة مبثابة آلية لتبادل املعلومات :ور األمانةد  )و(

 اتفاقية(لية، واملنظمات غري احلكومية وعلومات تقدمها األطراف، واملنظمات احلكومية الدم ذلك
  ؛)٤، الفقرة ٩ استكهومل، املادة

د قدرته، بالتعاون جيب أن تشجع األطراف وتقوم، كلٌّ يف حدو: التعاون الدويل  )ز(
استكهومل، املادة  اتفاقية(فيما يتعلق بتخزين وحفظ املعلومات املولَّدة من البحث والتطوير والرصد 

  ؛))و( ٢، الفقرة ١١
املعلومات  ألغراض الصك املخصص للزئبق، ال ينبغي أن تعترب :املعلومات السرية  )ح(

حلماية أي أخرى  اليت تتبادل معلوماتهي طراف املتعلقة بصحة وسالمة البشر والبيئة سرية؛ وإن األ
  ).٥، الفقرة ٩تكهومل، املادة س ااتفاقية(معلومات سرية حسبما يتفق عليه الطرفان بالتبادل 

  املعلومات العامة والوعي والتعليم  - ٧
لمعلومات العامة والوعي  واحد أو أكثر من اخليارات التالية لقد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٦٠
  :تعليموال

ن تتعاون يف تشجيع الوعي اجلماهريي أجيب على األطراف  :الوعي اجلماهريي  )أ(
  ؛)٢، الفقرة ٩ مونتريال، املادة بروتوكول(باآلثار البيئية للزئبق 
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  :احلصول على املعلومات  )ب(
جيب على كل طرف، يف حدود قدراته، أن يضمن حصول اجلمهور على   ‘١’

 اتفاقية( وجيب إبقاء املعلومات حديثة مستكملة عن الزئبقاملعلومات العامة 
  ؛)٢، الفقرة ١٠تكهومل، املادة سا

جيب على كل طرف أن ينظر يف وضع آليات، كإطالق ملوثات وسجالت   ‘٢’
نقل جلمع ونشر املعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من 

تكهومل،  اساتفاقية(ومركبات الزئبق، اليت تطلق أو يتخلَّص منها  الزئبق
  ؛)٥، الفقرة ١٠املادة 

 عيقوم بعمليات جرد شاملة للبلد بأسره أو يضجيب على كل طرف أن   ‘٣’
سجالت حلاالت التلوث بالزئبق، على أساس قاعدة بيانات مرتبة ومحوبة س

 آرهوس، املادة اتفاقية(يتمكن اجلمهور بوجه عام من الوصول إليها حبيث 
 ؛)٩، الفقرة ٥

  :جلمهورمشاركة ا  )ج(
جيب على األطراف أن تعمل وتتعاون على توفري التعليم والتدريب والوعي   ‘١’

اجلماهريي املتصل مبعاجلة الزئبق، وأن تشجع على إتاحة أوسع مشاركة 
 األمم اتفاقية(ممكنة يف العملية، مبا يف ذلك مشاركة املنظمات غري احلكومية 

  ؛))‘١’ ١، الفقرة ٤ ، املادةاملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
جيب على األطراف أن تعمل وتيسر تطوير برامج التعليم وتوعية اجلمهور،   ‘٢’

الزئبق وآثاره؛ ووصول اجلمهور إىل املعلومات؛ ومشاركة بتلوث الب املتعلقة
؛ وتدريب اجلمهور يف معاجلة التلوث بالزئبق وآثاره ووضع الردود الكافية

،  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية( العلماء والتقنيني واإلداريني
  ؛))أ( ، الفقرة٦املادة 

جيب على األطراف أن تشارك مشاركة فعالة على املستوى احمللي والوطين   ‘٣’
واإلقليمي للمنظمات غري احلكومية والسكان احملليني يف ختطيط السياسة، 

 األمم اتفاقية(ستعراضها واختاذ القرارات، وتنفيذ برامج العمل الوطنية وا
أو /املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تتعرض جلفاف شديد و

  .)و( ٢، الفقرة ١٠التصحر، خاصة يف أفريقيا، املادة 
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  قدرات واملساعدة التقنيةأحكام لبناء ال  - باء
 أو حتقيق/يذ و يف تنفبلدان الناميةل هو مساعدة االفرعالقصد من اخليارات الواردة يف هذا   - ٦١

: ع فئات من اخليارات، هيب أرالفرعيعرض هذا . متثال التزاماا مبوجب الصك املخصص للزئبقا
 على بناء مبرحلة انتقال؛ مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا القدراتبناء عامة لأحكام 

  .التكنولوجيا؛ املراكز اإلقليمية؛ نقل القدرات
  كام العامة لبناء القدراتاألح  - ١

، البلدان املتقدمة النمو والنامية منها  على مجيع األطرافبعض أحكام بناء القدراترمبا ينطبق   - ٦٢
وقد تود اللجنة أن تنظر يف واحد أو أكثر من اخليارات التالية فيما يتعلق ذه  .على حد سواء

  :األحكام
تعاون يف تعزيز املساعدة التقنية لتطوير البىن  جيب على األطراف أن ت:التعاون الدويل  )أ(

التحتية والقدرة الالزمة إلدارة الزئبق؛ وإن على األطراف اليت لديها برامج أكثر تقدماً أن تقدم مساعدة 
  ؛)١٦  روتردام، املادةاتفاقية(ت تطور بنيتها التحتية وقدرا تقنية لألطراف اليت ما زال

عم الثنائي شجع الدتجيب على األطراف أن  :األطرافالدعم الثنائي واملتعدد   )ب(
د األطراف لألطراف اليت تطلبه لتدريب علمائها وموظفيها التقنيني على البحوث والرصد واملتعد

، مبا يف ذلك توريد املعدات واملرافق الضرورية، حسب االقتضاء، بغية تعزيز القدرات الوطنية واإلنفاذ
  ؛)١-١الفقرة ، ١٣بروتوكول لندن، املادة (

جيب على كل طرف أن يعزز، يف حدود قدراته، وييسر تدريب  :تعزيز التدريب  )ج(
 )).ه( ١، الفقرة ١٠اتفاقية استكهومل، املادة (ربني والفنيني واإلداريني دالعاملني وامل

   مبرحلة انتقالاملساعدة يف بناء قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا   - ٢
 واحد أو أكثر من اخليارات التالية ألحكام بناء القدرات لفائدة قد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٦٣

  :مبرحلة انتقالالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا 
 جيب على األطراف أن تدعم، يف حدود قدراا، اجلهود :قدرات البحوث التقنية  )أ(

ث التقين، ال سيما يف األطراف اليت هي بلدان نامية واألطراف اليت متر الرامية إىل تعزيز قدرات البح
  ؛))ب( ٢، الفقرة ١١اتفاقية استكهومل، املادة  (مبرحلة انتقالاقتصاداا 
راف أن تتعاون وتدعم على الصعيد  جيب على األط:تعزيز برامج التعليم والتدريب  )ب(

سيما   بناء القدرات الوطنية، الزيب، مبا يف ذلك تعزيدرالدويل تطوير وتنفيذ برامج التعليم والت
رية واملؤسسية وتبادل املوظفني لتدريب اخلرباء، يف البلدان النامية على وجه اخلصوص شالقدرات الب

  ؛))ه(، الفقرة ١٠بروتوكول كيوتو، املادة (
أو /وتتعاون يف تطوير  جيب على األطراف أن :تطوير القدرات البشرية واملؤسسية  )ج(

تعزيز قدرات املوارد البشرية والقدرات املؤسسية لدى األطراف اليت هي بلدان نامية، مبا يف ذلك عن 
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طريق املؤسسات واملنظمات القائمة، حسب االقتضاء، وعن طريق تيسري مشاركة القطاع اخلاص 
  ؛)١، الفقرة ٢٢، املادة يائيةحمة األالسالبروتوكول (

 جيب على األطراف أن تتعاون على تقدمي املساعدة :زيز القدراتاملساعدة التقنية لتع  )د(
مبرحلة التقنية املالئمة وحسنة التوقيت إىل األطراف اليت هي بلدان نامية واألطراف اليت متر اقتصاداا 

ا قدراا على تنفيذ التزاما ، ملساعدا، آخذة يف احلسبان احتياجاا اخلاصة إىل تطوير وتعزيزانتقال
  ؛)٢، الفقرة ١٢  استكهومل، املادةاتفاقية(مبوجب الصك املخصص للزئبق 

جيب على األطراف أن تأخذ يف  : الناميةأقل البلدان منوا والدول اجلُزرية الصغرية  )ه(
 الدول اجلزرية الصغرية النامية يف واحلسبان التام االحتياجات احملددة والوضع اخلاص ألقل البلدان منوا

  ؛)٥، الفقرة ١٢تكهومل، املادة اتفاقية اس(هلا فيما يتعلق باملساعدة التقنية أعما
 جيب أن يرتب مؤمتر األطراف، بناء على الطلب، :دعم إيصال املعلومات الالزمة  )و(

تقدمي الدعم التقين إىل األطراف اليت هي بلدان نامية لتجميع وإيصال املعلومات الالزمة مبوجب الصك 
  ).٧، الفقرة ١٢، املادة  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية(ق املخصص للزئب

  نقل التكنولوجيا  - ٣
  : بني اخليارات التالية املتصلة بنقل التكنولوجياخيار أو أكثر من قد تود اللجنة أن تنظر يف  - ٦٤

دارة إلم ا جيب أن تتعاون األطراف بنشاط يف نقل التكنولوجيا ونظ:تعاون األطراف  )أ(
  ؛))د( ٢، الفقرة ١٠اتفاقية بازل، املادة (والقدرة التقنية بني األطراف 

 حيب أن تتخذ األطراف اليت هي بلدان :املساعدة املقدمة من البلدان املتقدمة النمو  )ب(
ة، أو متقدمة النمو مجيع اخلطوات العملية لتعزيز وتيسري ومتويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا واملعرف

الوصول إليها، حسب االقتضاء، إىل األطراف األخرى، ال سيما األطراف اليت هي بلدان نامية، 
لتمكينها من تنفيذ أحكام الصك املخصص للزئبق؛ وحصول هذه األطراف على هذه التكنولوجيات 

صلية وأن تدعم األطراف اليت هي بلدان متقدمة النمو تنمية وتعزيز القدرات والتكنولوجيات األ
لألطراف اليت هي بلدان نامية؛ وأن تساعد األطرافنها من املساعدة، اليت هي يف مركز ميكِّ واملنظمات 

، ٤، املادة  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية(على تيسري نقل هذه التكنولوجيات 
  ؛)٥  الفقرة

ليا لضمان م خطوة ممكنة عجيب على كل طرف أن يتخذ كل :البدائل اآلمنة بيئياً  )ج(
نقل أفضل البدائل املتاحة واآلمنة بيئياً والتكنولوجيات ذات الصلة، بالسرعة املمكنة، إىل األطراف اليت 

  ؛) ألف١٠بروتوكول مونتريال، املادة  (ةًامواتأكثر هي بلدان نامية، وأن حيدث نقلها بشروط منصفة و
 الوصول إىل جيب تقدمي. وق امللكية الفكرية حق:الشروط املنصفة واألكثر مواتاةً  )د(

أو تيسريها مبوجب شروط نامية وأكثر مواتاةً؛ والوصول إىل /التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية و
، وحقوق ملكية فكرية أخرى، أو نقلها مبوجب شروط تعترف  االختراع اخلاضعة لرباءاتالتكنولوجيا

  ).٢، الفقرة ١٦جي، املادة اقية التنوع البيولواتف(قوق امللكية الفكرية أو تتفق مع محاية كافية وفعالة حل
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  املراكز اإلقليمية  - ٤
املراكز اإلقليمية كوسيلة لتقدمي املساعدة ب  اخليار التايل فيما يتعلقرمبا تود اللجنة أن تنظر يف  - ٦٥

 اإلقليمية، لبناء القدرات جيب على األطراف أن تنشئ ترتيبات، تشمل مراكز إقليمية ودون: التقنية
 على مبرحلة انتقالونقل التكنولوجيا ملساعدة األطراف اليت هي بلدان نامية وأطراف متر اقتصاداا 

 من قبل مؤمتر التوجيهالوفاء بالتزاماا مبوجب الصك املخصص للزئبق؛ وينبغي تقدمي مزيد من 
  .)٤، الفقرة ١٢ استكهومل، املادة اتفاقية(األطراف 

______________ 


