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 املخصص الفريق العامل املفتوح العضوية
 للتحضري للجنة التفاوض احلكومية الدولية

  لزئبقاملعنية با
  ٢٠٠٩ توبرأك/تشرين األول ٢٣ - ١٩، بانكوك

  ∗من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

تقرير عن األنشطة املقامة يف إطار برنامج الزئبق التابع 
  لربنامج األمم املتحدة للبيئة

 برنامج األمم املتحدة لدىتقرير بشأن األنشطة داخل الشراكة العاملية بشأن الزئبق 
  للبيئة

  مذكرة األمانة
 من ٣٤ املتحدة للبيئة إىل املدير التنفيذي، مبوجب الفقرة طلب جملس إدارة برنامج األمم - ١

.  مواصلة وتعزيز العمل احلايل يف عدد من ااالت كجزء من اإلجراء الدويل بشأن الزئبق٢٥/٥مقرره 
مواصلة وزيادة دعمها للشراكة على  ٣٥خرين مبوجب الفقرة وحث احلكومات وأصحاب املصلحة اآل

 برنامج األمم املتحدة للبيئة وذلك بتوفري موارد تقنية ومالية، عن طريق دعم لدىق العاملية املعنية بالزئب
  . املخاطر تلكختفيض خماطر الزئبق وإدارةرمي إىل تنفيذ مشروعات ذات قاعدة قطرية ت

ويرد يف املرفق هلذه املذكرة تقرير عن النشاطات املقامة داخل إطار هذه الشراكة، وخباصة من   - ٢
 وقد يات العاملية اليت ميثلها الزئبق، يتصدى للتحداً قانوني ملزمعلق باملناقشات املتعلقة بصكحيث ما يت

شجيع ومثة ت.  رمسياًمت استنساخ هذا التقرير بالصورة اليت انتهت إليها الشراكة بدون حتريره حتريراً
طات تسهم يف العمل  والقيام بنشا، على االنضمام هلذه الشراكةنخريللحكومات وأصحاب املصاحل اآل

                                                   
∗  UNEP(DTIE)/Hg/WG/Prep/1/1.  



UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/8  

2 

ويتوافر اإلطار اجلامع للشراكة العاملية اخلاصة . ٢٥/٥ من املقرر ٣٤احلايل املبني بإجياز يف الفقرة 
لشركاء للفريق العامل برسم الوثيقة لبالزئبق إىل جانب القائمة احلالية 

UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/INF/1.  

  توصيات
  :قد يود الفريق العامل أن  - ٣

  ر يف التوصية باملشاركة النشطة يف عمل الشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق؛نظي  )أ(
دعوة املشاركني املسامهني يف جماالت الشراكة ذات الصلة إىل تقدمي املعلومات   )ب(

  .حسب املطلوب إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية
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  املرفق األول

  تقرير مرحلي

 برنامج األمم لدىالشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق ملقامة يف إطار نشطة ابشأن األتقرير 
 )٢٠٠٨ - ٢٠٠٧(املتحدة للبيئة 

  ٢٠٠٩مايو /أيار
   برنامج األمم املتحدة للبيئةلدىتقرير الفريق االستشاري للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق 

  

 الشراكات اخلاصة ٢٠٠٥دشن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام   
عن طريق تطويره إلطار جامع وذلك  ٢٠٠٨زئبق وأضفى عليها الطابع الرمسي يف عام بال

نضمام ومثة تشجيع ال.  برنامج األمم املتحدة للبيئةلدىللشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق 
  .شركاء جدد إىل هذه الشراكة

 : هذا العنوانميكن اإلطالع على املزيد من املعلومات علىو  
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm or e-mail the 
UNEP Mercury Programme at mercury@chemicals.unep.ch. 

  

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
mailto:mercury@chemicals.unep.ch
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  املقدمة -أوالً 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة أن من بني لدىحيدد اإلطار اجلامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق   - ١

 برنامج األمم املتحدة للبيئة هو لدىمسؤوليات الفريق االستشاري للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق 
 برنامج األمم املتحدة لدىخلاصة بالزئبق إعداد تقارير عن األنشطة اليت تتم داخل الشراكة العاملية ا

 وهى تبني .٢٠٠٨ - ٢٠٠٧والوثيقة التالية هي تقرير عن أنشطة هذه الشراكة خالل الفترة . للبيئة
  .٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ من جماالت الشراكة والواردة يف تقييمات جماالت الشراكة الواردةاملدخالت 

ت الزئبق إطالقا: الت من جماالت الشراكة تشمل جماة مت حتديد ست،ويف ظل الشراكة العاملية  - ٢
 وإنتاج الكلور القلوي اخللوي باستخدام الزئبق؛ والزئبق يف املنتجات؛ الناجتة عن حرق الكربون؛

 . والزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق، وإدارة نفايات الزئبقواملآل؛انتقال الزئبق وحبوث 
ة باإلمدادات األولية للزئبق وختزين الزئبق، على الرغم أنه مل يتم حتديد وقد بدأت بعض األنشطة املتعلق
  .جماالت شراكة خاصة ا رمسياً

  تطوير إطار جامع  -ثانياً 
 الصادر عن جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة قام ،٢٤/٣وعلى النحو احملدد يف املقرر   - ٣

 الربنامج بالتشاور لدىجامع للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق برنامج األمم املتحدة للبيئة بتطوير إطار 
وقد مت اإلنتهاء من هذا اإلطار اجلامع أثناء اجتماع الشركاء الذي . مع احلكومات وأصحاب املصلحة

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ - ١عقد يف جنيف 
برنامج األمم املتحدة للبيئة  لدى للشراكة العاملية اخلاصة بالزئبق اً عاماًحيدد اإلطار اجلامع هدف  - ٤

،  وذلك عن طريق تدنية، محاية صحة البشر والبيئة العاملية من اطالقات الزئبق ومركباته:أال وهو
  .ربحيثما أمكن، القضاء يف النهاية على اطالقات الزئبق العاملية االصطناعية يف اهلواء واملاء والو
وقد صيغت مثل هذه اخلطط يف . ر اجلامع اإلطاداخلل أعماوهناك حاجة إىل وضع خطط   - ٥

  :جماالت الشراكة التالية اليت مت حتديدها
  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق؛  )أ(
  إنتاج الكلور القلوي اخللوي باستخدام الزئبق؛  )ب(
  حبوث إنتقال الزئبق يف اهلواء ومآله؛  )ج(
  املنتجات احملتوية على الزئبق؛  )د(
  ن حرق الفحم؛إطالقات الزئبق م  )ه(
  .إدارة نفايات الزئبق  )و(

، ٢٤/٣ مقرر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة ها واستجابة لالحتياجات اليت حدد  - ٦
 الشراكة بواسطة برنامج األمم املتحدة للبيئة بالتعاون مع كبار أصحاب ت جماالأعمال خطط تصيغ

  :املصلحة بالنسبة للمجاالت التالية
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  ت الزئبق وختزينه؛إمدادا  )أ(
  .إنتاج الفلزات غري احلديدية  )ب(

 الشراكة تاالجم أعمالوخطط .  الشراكةيف جماالتيقدم هذا التقرير قائمة بأبرز النشاطات و  - ٧
ل على املوقع الشبكي للشراكة عماوتوجد خطط األ. قدم قائمة كاملة للعمل احلايل يف جمال الشراكةت

 :على العنوان الشبكي التايل برنامج األمم املتحدة للبيئة لدىالعاملية اخلاصة بالزئبق 
www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm.  

  تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  -ألف 
تتوىل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية دور الريادة يف جمال الشراكة املتعلق بتعدين   - ٨

واهلدف من هذا اال الشراكي هو مواصلة تقليل استخدامات .  والضيق النطاقالذهب احلريف
 وقد حددت الشراكة رقماً. وإطالقات الزئبق والقضاء عليها يف تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق

 باملائة كتخفيض يف الطلب على الزئبق يف جمال تعدين الذهب احلريف والضيق ٥٠ قدره مستهدفاً
  .٢٠١٧ موعد غاياته عام النطاق يف

  :تشمل األنشطة الرئيسية يف هذا اال  - ٩
بيئة، لدى برنامج األمم املتحدة لل" لخطة االستراتيجية القطريةل" ني تابعنيمشروع  )أ(

ركز على ي(خر يف أمريكا اجلنوبية  واآل)ركز على كمبوديا والفلبنيي(سيا  آأحدمها يف جنوب شرق
من برنامج البداية السريعة يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد  لنيوممو )بريو وبوليفيا

  ؛)SAICM(الكيميائية 
 ،ر خبار الزئبق الذي ينطلق أثناء معاجلة الذهب يف منطقة األمازونإقامة املنشآت ألس  )ب(

وكالة محاية البيئة التكنولوجيا اليت طورا (والبث العاملي للمعلومات بشأن التكنولوجيا املستخدمة 
  ؛)نعة حملياً الواليات املتحدة األمريكية وخمترب أرغون الوطين واملصلدى

جهود الشركاء لتنفيذ مشروع إقليمي لتخفيض الزئبق يف غرب أفريقيا، مبا يف ذلك   )ج(
ات  واليت تقودها الوالي،العمل اجلاري يف السنغال لتقليل حاالت التعرض للزئبق والتأثريات الصحية

  .املتحدة األمريكية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  إنتاج الكلور القلوي اخللوي باستخدام الزئبق  -باء 

واهلدف من .  الواليات املتحدة األمريكية دور الريادة يف هذا اال من جماالت الشراكةتتوىل  - ١٠
 على إطالقات الزئبق  حيثما أمكنالقضاءل وب،  الشراكة هو التدنية بدرجة كبريةهذا اال من جماالت

  .لت من مرافق إنتاج الكلور القلوي اليت قد تنفالربالعاملية يف اهلواء، واملاء و
  :األنشطة الرئيسية يف هذا اال تشمل  - ١١

إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن لتقرير سنوي إعداد جملس الكلور العاملي   )أ(
 ٨٥  حنوومن املقدر للبيانات املقدمة أن تغطي. كه يف صناعة الكلور القلويستهالانبعاثات الزئبق وا

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
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 إىل الشركات املستعملة للزئبق واملتوافرة على املوقع باملائة من الطاقة العاملية إلنتاج الكلور استناداً
   برنامج األمم املتحدة للبيئة؛لدىالشبكي لربنامج الزئبق 

واستعماله، لضمان  الكلور القلوي لتدنية انبعاثات الزئبق املشروع الروسي إلنتاج  )ب(
 وتوفري فرص للتحول النهائي إىل ، للنفايات احملتوية على الزئبقاإلدارة السليمة املأمونة بيئياً

  .التكنولوجيات غري املعتمدة على الزئبق
  حبوث انتقال الزئبق يف اهلواء ومآله  -جيم 

واهلدف منه هو زيادة الفهم . تتوىل إيطاليا دور الريادة يف هذا اال من جماالت الشراكة  - ١٢
  وذلك بتسريع تكوين املعلومات السليمة علمياً،، ومآله وانتقالهالعاملي ملصادر انبعاثات الزئبق عاملياً

مثال معدالت ( ذلك لةكاشما على  وملواجهة مواطن عدم اليقني ونقص البيانات يف تدوير الزئبق عاملياً
 ،االنتقال يف نصف الكرة وعاملياًو واملتلقي، -العالقات بني املصدر والتركيز واإلرساب يف اهلواء، 

، وذلك لزيادة التشارك يف املعلومات بني العلماء وبينهم وبني صناع )والتحول ومصادر االنبعاثات
  .، حيثما أمكن، لدعم تطوير املعلومات احلرجة وعن طريق تقدمي املساعدة التقنية والتدريب،السياسات

  :تشمل األنشطة الرئيسية يف هذا اال ما يليو  - ١٣
وضع تقرير شراكة بشأن املآل واالنتقال يصف حالة العلم بشأن االنبعاثات العاملية،   )أ(

 نطاق ورصد اهلواء، ومنذجة اهلواء، ويقدم نظرة عامة على الزئبق يف عمليات الغالف اجلوي على
  نصف الكرة والنطاق العاملي وحتديد احتياجات البحوث؛

 سياآته يف إقليم ااالختبار امليداين موعة األدوات لتحديد إطالقات الزئبق وكمي  )ب(
  . برنامج األمم املتحدة للبيئةلدى عن طريق التمويل من الصندوق االستئماين للزئبق وذلك

  النواتج احملتوية على الزئبق  -دال 
واهلدف من .  الواليات املتحدة األمريكية دور الريادة يف هذا اال من جماالت الشراكةتتوىل  - ١٤

 ، يف اية األمر على الزئبق يف املنتجاتجمال الشراكة هذا هو التخلص التدرجيي مث القضاء ائياً
خالل اإلنتاج السليم والقضاء على اإلطالقات أثناء التصنيع وعمليات التجهيز الصناعية األخرى من 

 بالنسبة لفئات ٢٠١٧وقد وضعت أرقام مستهدفة لعام .  والنقل، والتخزين، وعمليات التخلص،بيئياً
تشمل البطاريات، واللمبات، ومالغم طب األسنان، ووسائل القياس والرقابة، (خمتلفة من املنتجات 

واملنتجات الصيدالنية واالستعماالت واألدوات الكهربائية واإللكترونية وغريها مثل أدوات التجميل 
  ).التقليدية والطقوسية

  :وتشمل األنشطة الرئيسية يف هذا اال ما يلي  - ١٥
مشروعات الرعاية الصحية الرامية إىل تقليل استخدام وسائل القياس والرقابة   )أ(

  يكا واملكسيك؛املستخدمة للزئبق، مبا يف ذلك املشروعات يف األرجنتني، وشيلي، والصني، وكوستار
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ما تقوم به أمانة اتفاقية بازل من أعمال بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة   )ب(
والتخلص منها عرب احلدود ألجل بناء القدرات وتشجيع أفضل ممارسات اإلدارة لتناول نفايات الزئبق 

  املنتجات؛اليت يتم مجعها من منتجات الرعاية الصحية ومن قطاعات أخرى تتعلق بالزئبق يف 
 يف أمريكا "الزئبق يف املنتجات"عقد حلقات عمل تدريبية لتعميق الوعي بشأن   )ج(

  ؛٢٠٠٧ و٢٠٠٦ يف عامي  وآسياالالتينية
أنشطة جرد الزئبق وختطيط إدارة الزئبق حتت رعاية الواليات املتحدة األمريكية وهى   )د(

والبحث يف شيلي، وإكوادور، وبنما األنشطة اليت تنفذ من خالل معهد األمم املتحدة للتدريب 
  .وجنوب أفريقيا

  اطالقات الزئبق من حرق الفحم  -هاء 
يقوم مركز الفحم النظيف لدى الوكالة الدولية للطاقة بدور رائد يف هذا اال من جماالت   - ١٦

ق واهلدف من جمال الشراكة هذا هو مواصلة تدنية إطالقات الزئبق والقضاء عليها من حر. الشراكة
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام مستهدفة رقمية يف هذه املرحلة هلذا . الفحم حيثما كان ذلك ممكناً

اال من جماالت الشراكة، فإن ذلك قد يعاد النظر فيه عند االنتهاء من تقرير برنامج األمم املتحدة 
وينبغي هلذا التقرير أن . تجتاهاللبيئة بشأن االنبعاثات يف الغالف اجلوي الذي حيوي معلومات عن اال

  . األساس وعرض رقم مستهدف مستقبلي لسيناريو خطء تقييم أكثر تقدماًيمكَّن الشراكة من إجرا
  :وتشمل األنشطة الرئيسية يف هذا اال ما يلي  - ١٧

 وخباصة وضع فض انبعاثات الزئبق من حرق الفحم،لتشجيع ختوفري مواد توجيهية   )أ(
ضل التقنيات املتاحة ألفضل املمارسات املتوافرة بشأن انبعاثات الزئبق الصادرة عن توجيهات بشأن أف

  حرق الفحم؛
بية و بتمويل من املفوضية األور٢٠٠٩مت تطوير مشروع مدته ثالث سنوات يبدأ يف   )ب(

ويرمي هذا املشروع، بصورة . يرمي إىل تقليل انبعاثات الزئبق من حرق الفحم وذلك يف قطاع الطاقة
  :أكثر حتديداً، إىل

وضع مواد توجيهية بشأن كيفية تعظيم تقنيات الرقابة على امللوثات   ‘١’
املتعددة، مبا يف ذلك غازات الدفيئة، وزيادة كفاءة الطاقة لتقليل انبعاثات 

  الزئبق؛
مجع املعلومات لتحسني دقة عمليات جرد االنبعاثات يف املستقبل بالنسبة   ‘٢’

  هلذا القطاع؛
 ذات الفوائد املشتركة سات رائدة لبيان كفاءة األساليب التقنيةيذ دراتنف  ‘٣’

وطنية بشأن هذه القضايا، وذلك أيضاً دف نقل /وبناء قدرات حملية
  .املعلومات والدروس املستفادة إىل املرافق واحلكومات لدى البلدان األخرى
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قتصاديات ا" املعنونة، نشر وثيقة مركز الفحم النظيف لدى الوكالة الدولية للطاقة  )ج(
  ؛"الرقابة على الزئبق

بية يف أحناء العامل بشأن حالة انبعاثات ونشر البيانات امعة لرابطة اإلمسنت األور  )د(
  ؛اإلمسنت قمائنالزئبق من 
العمل املشترك من جانب االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية لتطوير   )ه(

 االحتاد لدىتحسني الرقابة على تلوث اهلواء يف مصانع الطاقة الكهربية تكنولوجيا منخفضة التكاليف ل
  .الروسي

  إدارة نفايات الزئبق  -واو 
تضطلع حكومة اليابان بدور الريادة يف هذا اال من جماالت الشراكة الذي بدأ يف مطلع   - ١٨

، من لك ممكناًكلما كان ذ -واهلدف من جمال الشراكة هذا هو التقليل إىل أبعد حد . ٢٠٠٨
 من النفايات اليت حتتوي على الربأو القضاء عليها يف اهلواء واملاء و. اطالقات الزئبق غري املقصودة

 وانعقد أول اجتماع وجها لوجه .دورة احلياةإدارة ، ومن مركبات الزئبق وذلك باتباع ج الزئبق
بني  لتشجيع تبادل املعلومات ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٣ - ١٢للشراكة املعنية بالنفايات خالل الفترة من 

  .ل دراسة املؤشراتيقبمن قضايا أخرى الشركاء و
  :وتشمل األنشطة الرئيسية يف هذا اال ما يلي  - ١٩

تطوير توجيهات بشأن أفضل التكنولوجيات املتوافرة ألفضل املمارسات املتاحة   )أ(
 ة التفاقية بازل بشأن اإلدارة السليمة بيئياًوذلك لتنفيذ األجزاء املهمة من املبادئ التوجيهية التقني

  لنفايات الزئبق حتت اإلشراف الرائد حلكومة اليابان؛
إدارة الزئبق والنفايات "ة لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة ئيايمشروع املواد الكيم  )ب(

طر احملدقة بصحة وذلك لزيادة القدرات التقنية يف تقييم، وإدارة وتقليل املخا "احملتوية على الزئبق
اإلنسان والبيئة النامجة عن الزئبق والنفايات احملتوية على الزئبق يف بوركينا فاسو، وكمبوديا وشيلي 

  وباكستان والفلبني؛ و
تطوير بناء القدرات وعمليات جرد املساعدة التقنية " مشروع أمانة اتفاقية بازل  )ج(

قوائم جرد وطنية لنفايات الزئبق، وخطط اإلدارة يف وذلك إلعداد " للتقليل من، ومنع التلوث بالزئبق
  .األرجنتني، وكوستاريكا وأوروغواي

  تعدين الفلزات غري احلديدية  -زاي 
ية لدى شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد ئاييوجد على املوقع الشبكي لفرع املواد الكيم  - ٢٠

ا اليونيب بالتعاون مع أصحاب املصلحة يف برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروع خطة أعمال أعده
  .www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm ني على هذا العنوانيالرئيس

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
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ومل يتم حتديد جهة رائدة هلذا اال من جماالت الشراكة، . مل يبدأ أي نشاط يف هذا اال  - ٢١
  .وساق يف هذا اال يبدأ على قدم فمن الضروري وجود جهة رائدة لتنسيق النشاط لكي

  مدادات الزئبق وختزينهإ  -حاء 
ائية لشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد لدى ييوجد على املوقع الشبكي لفرع املواد الكيم  - ٢٢

لتعاون مع أصحاب املصلحة برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروع خطة أعمال من إعداد اليونيب با
  .www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm: هذا العنوان على نييالرئيس

  : يف هذا اال ما يلي املبدئيةوتشمل األنشطة الرئيسية  - ٢٣
غيزستان ترعاه سويسرا، والواليات املتحدة مشروع تعدين أويل للزئبق يف قري  )أ(

  األمريكية والنرويج؛
، وأمريكا الالتينية ئ احمليط اهلاد-سيا آيف مناطق مشروعات لتخزين الزئبق بدأت   )ب(

  .والبحر الكارييب، حتت رعاية النرويج
 لبدء ومتابعة لتنسيق لجهة رائدة حتديد ومن الضروري. ائدة هلذه ااالتمل يتم حتديد جهة ر  - ٢٤

  .هذه ااالتيف  داخل النشاط

____________  

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm

