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الشبكة الدولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة             

٢٠١١ینایر ٣١

الزمیل العزیز

حیث أن اللجنة الحكومیة التي تتفاوض بخصوص أتفاقیة الزئبق تستعد لعقد أجتماعھا الثاني تود منظمة أیبن 

لى الورقة الخاصة باألجتماع أن تعرض وجھھ نظرھا من خالل ورقة للمناقشة  وفیما یلي مالحظات أیبن ع

.الثاني للجنة 

العناصر الرئیسیة لمدخل شامل " تشعر منظمة أیبن بعدم األرتیاح من مذكرة السكرتایة التي عنوانھا  

ومناسب إلداة ملزمة قانونیآ ألتفاقیة دولیة للزئبق ونحن نشكر للسكرتاریة ھذا المجھود ولكن من وجھھ 

.طموح نظرنآ ھذه الورقة ینقصھا ال

یمثل التلوث بالزئبق تھدید دولیآ لصحة البشر والبیئة  ویجب أن یواجھھ رد فعل دولي إلیقاف ھذا التھدید 

ولكن الوسائل المذكورة في ورقة السكرتاریة الشاملة غیر كافیة وھذه الوسائل حینما نأخذھا كلیآ ال تكفي 

تلوث الزئبق بحیث أن یصبح السمك مرة أخرى آمن لكي تواجھ ھذا التھدید لصحة البشر والبیئة التي یسببھا 

.لألكل 

ونحن ندعو الوفود الوطنیة و األقلیمیة إلى لجنة المفاوضات الخاصة بالزئبق إلدخال وتدعیم بعض 

التعدیالت المقویة والتي تؤدي الى احتواء وتحدید التھدید العالمي للزئبق وذلك حتى ال تقاسي األجیال 

للجھاز العصبي الذي یحدثھ الزئبق والذي یمنع األطفال من األستفادة من قدراتھم الذھنیة القادمة من التدمیر 

.

وبعد سنوات من المناقشات أتفق الرأي العام الدولي بقناعة أنھ یجب أن یكون ھناك اتفاقیة قانونیة لمنع تلوث 

تاریة المقدمة الى األجتماع الثاني وقد انشأت لجنة المناقشات ألعداد ھذه األتفاقیة ولكن ورقة السكر.الزئبق 

لھذه اللجنة كماھي ال تؤدي الى نص أتفاقیة تحقق المطلوب ولو حدث أن ھذه الورقة قد واقفت علیھا لجنة 

المناقشات فسوف یبدو أن ھناك فئة قلیلة من الدول الصناعیة الكبرى والتي تمر بحالة أنتقالیة من التطور 

فق المطلوب وفي نفس الوقت ال تؤدي األلتزامات المالیة لھذه الورقة ستتعرض لمطالب ضروریة لكي توا
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إال إلى تحدید الدعم المالي والفني لتخقیق ما في ھذه الورقة ولو ان الموافقة تمت فتحصل قلیل من الدول 

.على الدعم المادي التي سوف تؤھلھا األتفاقیة لھذا الدعم 

إعداد خطط التنفیذ المسودة ایضا انقترح كما تذه الورقة أمثلة من أھتمامات األیبن بالنسبة الى ھ
إعداد یعتبر ، قد ال ذلكالموافقة على وفى حالة ). ٢١المادة (ملزماسیكون) NIP(الوطنیة 

وقد . تلقائیا للحصول على الدعم الماليمؤھالقد ال یكون ونشاطا ملزماخطة التنفیذ الوطنیة 
الدوللعدید من لاإعداد خطة التنفیذ الوطنیة أمر ضروریولم أن علمتنا التجربة من اتفاقیة استكھ

.في تنفیذ االتفاقیةالفعالةللمشاركةو، وطنیةالفھم شامل للمصادر لوضعللتصدیق الوطني

غیر "استخدام مصطلح ،عناصرالمسودةوثیقة بالدولیة العملشبكةاھتماماتأمثلة ومن 
؛ عملیات التصنیعفى الزئبق استخدام و؛ لمحتویة على الزئبقالمنتجات ایھ تداول، وكیف"مسموح

، ومعالجة المواقع االنبعاثات في الغالف الجويو؛ الحرفیة والصغیرةبالورش تعدین الذھب و
.وسیتم مناقشة ذلك فیما یلى. الملوثة

"غیر مسموح"

عملیات (٨و)إلیھا الزئبقالمضافمنتجات (٧و ) الزئبقتمویلمصادر (٣الموادفي 
فى " غیر مسموح"مصطلح تستخدم وثیقة مسودة العناصر، )التصنیع التي تستخدم الزئبق

إلى " غیر مسموح"وینبغي تعدیل ھذه المواد لتغییر مصطلح . عبارات مثل حظر أو منعمكان
.في جمیع المواقع المناسبة" حظر"

خدم سابقا في غیرھا منیبدو أنھا لم تكن تستو". غیر مسموح"مصطلح لالیوجد معنى واضح 
ولیس من الواضح أن وھو مصطلح سلبي . یف قانوني دقیقفتقر إلى تعرتالصكوك القانونیة و

نشاط من اللوقف أو منع على طرفالتزام قانوني لوضع نشاط بعدم السماحطرفمن تطلب ی
ال حاالت التي لل"لـتم اختیار ھذه العبارة للسماح لفقدلوثیقة مسودة العناصرووفقا . الحدوث

إلى إصدار قانون أو یحتاج الطرفقد ال بالتالي وفیھا نشاط محدد في إقلیم الطرف یحدث
ھذه الثغرة التي یمكن أن تنشأ عن استخدام . التبریر مقنعاوقد ال نجد ھذا."الئحة للتصدي لھ

استبدال منقد تنشأصغیرة على األطراف التي الضافیة اإلء اعباالھذا المصطلح یفوق بكثیر 
".منع"أو " حظر"بـ" غیر مسموح"مصطلح 
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إلیھا الزئبقالمضافمنتجات ال: ٧المادة 

الزئبق من تلك إلیھاالمضافمنتجات الجمیع یجب ان تحظر٧المادة ان الشبكة الدولیة ترى
تلك المنتجاتخضوع٧المادة اقترحت مسودة فى، بدال من ذلك. لتي تخضع لالستثناءا

.بموجب االتفاقیةللتحكم) ج(في المرفق والمدرجةفقطالزئبق ف إلیھاالمضا

ومبیدات اآلفاتالمبیدات : شمل فئاتیتعدیل المرفق جیم لیجباألمانة مقترحقبول فى حالة
.المحتویة على الزئبقصباغ األدھانات ووال،حتویة على الزئبقالم

:٧المادة مسودةویبدو أن . اإلعفاءاتل عمفیة یصورة غیر واضحة لكاألمانة تقدم مسودة

؛المسموح بھاعفاءات اإلاستخدامات جمیع تناولت لجنة المفاوضات شبھ الحكومیة-
زمنالأو تجدید إعفاءات محدودة إلعطاءقدم أي إجراء تلم -
.اإلعفاءات بعد دخول االتفاقیة حیز النفاذقوائم/ قدم أي إجراء لتحدیث قائمةلم ت-

إلى نوع واحد األمانة وتدعو مسودة. للسماح إلعفاءات محدودة زمنیا٧ل المادة وینبغي تعدی
، المدى المتوسطعلى والذى سیكون مناسبا. إعفاء االستخدام المسموح بھ: فقط من اإلعفاء

المصابیح الموفرة فإن المدى الطویل علىرغم أنھ . (لمنتجات مثل المصابیح الفلوریة المدمجة
ومع ذلك ) مما یستوجب إلغاء ھذا االستخدام المسموح، ستكون متاحةمن الزئبق للطاقة الخالیة

لمنح إعفاءات غیر متوقف، سیكون ھناك ضغط عفاءات محددة الوقتإلدون أحكام ب
درجة عالیة من التلوث التى تنطوى على الستخدامات لاالستخدامات المسموح بھ حتى بالنسبة 

، وبالتالي على مدى عدد من السنواتمنھا وبسھولة ریجي لتخلص التداطراف لألالتي یمكن و
والتى یجب الزئبق إلیھاالمنتجات المضافاتإعفاءات ألجل غیر مسمى الستخدامتقدیم 

.التخلص منھا

المادة أیضا إجراء منظم لتعدیل المرفق جیم إلضافة فئات أخرى من أن تضع ینبغي كما 
بة لمنتجات جدیدة ومعلومات االستجامناالتفاقیة نمما یمكالمنتجات المحتویة على الزئبق 

جدیدة
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عملیات التصنیع التي تستخدم الزئبق: ٨المادة 

التدریجي من استخدام الزئبقجدول زمني عالمي للتخلصلوضعأي أحكام المادةتضمنتال 
ثال ، على سبیل المھذا اإلجراءضرورة وجود مثلعلى الرغم من یةعاصنعملیات الالفى

.على المستوى العالمىلكلور القلويلالزئبق یاخالالعالمي والسریع من النھائي للتخلص

للرقابة بموجب والخاضعةكافة العملیات التي تستخدم الزئبق یدرج، الذي )د(المرفق ویحتوى 
اق نطالوینبغي توسیع . وكلورید الفینیلإنتاج الكلور القلوي: على مدخلین مقترحین، االتفاقیة
وقد. حفازةةدامكالتي تستخدم مركبات الزئبق االخرى وإنتاج المواد الكیمیائیة عملیات لیشمل 
میاه في خلیج میناماتا من مصنع تصریف الوقد تسبب. البولي یوریثانوأسیتالدیھید إنتاج یشمل 

من السخریة وسیكون .كارثة میناماتافى محفزةكمادة الزئبق والذى یستخدم إنتاج األسیتالدیھید 
ال تحتوي على وھى میناماتا اتفاقیة وإطالق علیھا اسمالزئبق للتحكم فىعالمیة اتفاقیة اعتماد 

لحظر أو للتحكم في عملیة إنتاج المواد الكیمیائیة التي كانت مسؤولة عن التسبب في أحكام اى 
.كارثة میناماتا

العملیات الزئبق في تستخدموالتىق واحد أو أكثر فمن كل طرف مع مر٨المادة تقتضي 
لزئبق في اوالقضاء على استخدام للحد منة في المرفق دال إلعداد خطة عمل وطنیة یالصناع

التى خطط الأن ھذه األطراف لدیھا أي التزام لتنفیذ على٨المادة وال تنص.ھذه العملیات
.ھاتإعد

العناصر المدرجة في لتشملمطلوبة ٨في المادة المذكورةوطنیة العمل الخطط ونرى ان
المرافقعدد ونوع تتضمن جردا لیجب انیتطلب أن الخطةوالذى الجزء الثاني من المرفق دال

ال و. سنویاالمستھلكةالزئبق في عملیات التصنیع بما في ذلك تقدیرات كمیة الزئبق تستخدمالتي 
و إطالقات الزئبق من تلك النبعاثات الزئبق أأي قیاسات أو تقدیرات الجزء الثاني یتطلب 
المجتمع الدولي اي بیانات عن لیس لدى في الوقت الحاضر . ةھذه البیانات ضروری. المرافق

. محفزةكمادة الزئبق كلورید الفینیل باستخدام انبعاثات الزئبق واإلطالقات البیئیة من إنتاج 
طن ٧٧٠تستھلك العملیة ھذه أن ٢٠٠٨األمم المتحدة للبیئة في عام برنامج وطبقا لتقدیرات

إنتاج كلورید منالمستھلكة قد یكونالكمیةهمن نصف ھذویقدر ان اكثر. متري من الزئبق
اى ال تتوفر بما انھ ولكن . الزئبقبفي تلوث ةأعلى المعدالت العالمیة المساھموھو منالفینیل 

.یعلمال أحد فبیانات ، 
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المذكورة في المرفق المنشآتعملیات التصنیع أو فىالزئبق استخدام٢. ٨المادة مسودةحظرت
ھذا وینطوى . تاریخ بدء نفاذ االتفاقیةمنفي إقلیم الدولة الطرف توجدالتي لم تستخدم أو ودال 

التى توجد ھذه االطرافترخیص یسمح لالحصول علىأوال. تینخطیرتینكلمشعلى االجراء
ع األطراف التي قد یتشجثانیا. م وجود حد أعلىحجم مع عدالعدد والھذه المرافق لتوسیع بھا

. فاقیة حیز النفاذترغب في بناء وتشغیل ھذه المرافق في المستقبل لبناء محطات قبل دخول االت
تعمل بمثابة رخصة غیر محدودة لألطراف االتفاقیة فترة ما قبل بدء نفاذ فإن ، وبھذه الطریقة

على بناء مرافق حدود واضحة وقیود لمادة لوضع وینبغي تعدیل ا. لبناء مرافق قدر ما ترید
للسماح لتاریخ محددإذا كان ھناك حاجة . القائمةالمرافقجدیدة من ھذه األنواع وعلى توسیع 

ستخدام االان یكون تاریخ، وینبغيالعملالستكمالموجودة من قبل لدیھا مرافق التى للبلدان 
.تمد االتفاقیة ولیس تاریخ دخول االتفاقیة حیز النفاذموعد انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي یعھو

الصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش : ٩المادة 

األمم المتحدة طبقا لبرنامج) ASGM(الصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش أتي ت
من إجمالي %١٨ما یقدر بنحوحیث تساھم بانبعاثات الھواء من الزئبق ثاني أكبر مصدر للبیئة 

تصریف مصدر أیضا مصدر كبیر جدا من وھى. االنبعاثات في الھواء من جمیع المصادر
، شدیدةمجتمعیة مھنیة ولمخاطر یسبب التعرض للزئبق . شبكات المیاهفى الزئبق المباشر 

غالبا ما یسبب التضخم المحلي أنھإاللمجتمعات المحلیة لمصدر اقتصادىوعلى الرغم من 
مع ارتفاع . أكثر فقراویجعلھا المجتمعات الفقیرة ویؤثر فىاالقتصادات المحلیة الذي یعطل

مواصلة توسیع نطاقفىالصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش تستمر أسعار الذھب 
قترح التدابیر ت٩المادة ویبدو ان مسودة. اتفرض تدابیر لمكافحة ھذه الممارسما لم یتمعملھا

جھود توجیھویمكن . الصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش لخاصة باالطوعیة فقط 
التفاقیة لخارج نظام االمتثال الصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش المتعلقة باالطراف

.للحصول على الدعم من اآللیة المالیة لالتفاقیةةمما یجعل ھذه األنشطة غیر مؤھل

:ن طموحبیابالمسودةفي٩المادة تبدأ 

في أراضیھا الصغیرة الحجم وة یحرفالتعدین الذھب ورش الدیھعلى الدول االطراف والتى
.استخدام الزئبق في التعدینمنع، أن تقلل، وحیثما أمكنتاریخ بدء نفاذ ھذه االتفاقیة منذ
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ھذا ألحزاب لتحقیق اجمیع تلتزم. المتثال الحقیقيلأي التزامات مع ذلك ٩المادة تضمن تال 
برر وت. أي شيءلعملال توجد التزامات فعال."النظر في اتخاذ تدابیر"والھدف الطموح 

سواء عن قصد أو غیر ذلك ، كما ."وغیر ملزممرننھج "األطراف منحعلى انھالمسودة ذلك
لدعم ة التقنیة والمالیة تقدیم المساعدبالمرونة الكاملة لألطراف المانحة فیما یتعلق تقدم المسودة

.استخدام الزئبق في تعدین الذھب على نطاق صغیرمنعلحد من واتدابیر 

إلى أن المساعدة التقنیة والمالیة لدعم التدابیر الوطنیة لخفض والقضاء ٢، ٩المادة مسودةشیر ت
لألطراف یجوز: "وھو ینص على . على استخدام الزئبق في تعدین الذھب سوف تكون طوعیة

التوضیح" (ھا البعض وكذلك مع المنظمات الحكومیة الدولیة ذات الصلةأن تتعاون مع بعض
الشبكة الدولیة وترى. األخرى ذات الصلةواالمورفي توفیر المساعدة التقنیة والمالیة ) مضاف

فعالة للحد من والقضاء على استخدام الطموحة والوطنیة البرامج بالالتكالیف المرتبطة ان 
ویجب ان تتضمن . سوف تكون كبیرةالصغیرة الحجموة یحرفالذھب تعدین الورش الزئبق في 

مراقبة الزئبق التزامات على األطراف المانحة لتقدیم دعم كبیر لھذه لقویة الالعالمیة االتفاقیة 
.البرامج

الصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش لدیھ كل طرف منلتطلب٩وینبغي تعدیل المادة 
نفیذ خطة عمل وطنیة تھدف إلى تقلیل والقضاء على استخدام الزئبق فيلوضع وتأراضیھب

:وینبغي أن تتضمن ھذه الخطط . ھذه الورش

ھذه ، والتدابیر التي سیتم استخدامھا لتحقیق اف الوطنیة وأھداف الحد من الفقربیان األھد-
؛ألھدافا

تعدین ورش لئبق اتخاذھا للحد من المعروض من الزالتى یجب على االطرافالتدابیر -
الزئبق وغیرھا من استیرادبما في ذلك كیفیة حظر الصغیرة الحجموة یحرفالالذھب 

؛الزئبق لھذا القطاعمصادر 
الخامدمج أو تثبیط ممارسة اتخاذھا لحظر وتقیید التى یجب على االطرافالتدابیر -

amalgamation تعدین الذھبفىأسوأ الممارساتوھى.
ھا لتنظیف وإصالح وإعادة تأھیل استخدامالتى یجب على االطرافت التدابیر واآللیا-

.بعد انتھاء نشاط التعدینالصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش مواقع 

خطط الما تحرزه من تقدم في إطار لاالتفاقیة امانة ینبغي لألطراف أن تقدم تقاریر دوریة إلى 
.طط دوریاخالضرورة تحدیث٩المادة ینبغي أن تبین و
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للحد من والقضاء انشطة، ولكنھ یضع أیضاي األطراف قدرا كبیرا من المرونةھذا النھج یعط
نظام داخل بصرامةالصغیرة الحجموة یحرفالتعدین الذھب ورش على استخدام الزئبق في 

.تفاقیةھذه األنشطة للحصول على الدعم من اآللیة المالیة لالتأھیل، وبالتالي التفاقیةبااالمتثال 

االنبعاثات في الغالف الجوي: ١٠المواد 

فإن ، لبیئةلبرنامج األمم المتحدة ل٢٠٠٨لعام لتقییم العالمي للزئبق في الغالف الجويلوفقا 
وتعدین وصھر ، احتراق الوقود األحفوري(الزئبق من انبعاثاتةمقصودالمصادر غیر ال

٪ من جمیع انبعاثات ٧٠مجتمعة أكثر من ل تمث) المعادن ، وإنتاج األسمنت وحرق النفایات
االتفاقیة لمعالجة ھذه المصادر تدابیر وھذا یشیر إلى أن فعالیة . الزئبق في الغالف الجوي

تتطلب على ان االلتزامات التىالعناصر مع وثیقة مسودةالشبكة الدولیة وتتفق . ستكون حاسمة
التى االتفاقیة تدابیر ینبغي أن تكون في مركز ) BAT(ع استخدام أفضل التقنیات المتاحة وتشج
.النص المقترحتحدیدجدیة حول اھتمامات، لدینا ومع ذلك. لى التصدي لھذه المصادرإتھدف

الخطوط ج راكون معقدة للغایة في محاولة إلدالحاسمة التي من شأنھا أن توثیقةونحن نتفق مع 
خطوط ، وبالتالي إعداد في نص االتفاقیة نفسھاةالفصل التقنیات المتاحالتفصیلیة االرشادیة

فىانھائیھاحتاج إلى فریق من الخبراء العتمادیسوف المتاحةالتقنیاتالفضل مفصلة إرشادیة
مصطلح لمعنىیوجد حالیا أي تعریف مقبول دولیا ال ، ومع ذلك). COP(مؤتمر األطراف 

المادة یتعین تعدیل . على انبعاثات الزئبقللتحكمعلى النحو المطبق " أفضل التقنیات المتاحة"
وسوف تحتاج أیضا إلى تعدیل لتشمل بیانا واضحا . لتحدید أفضل التقنیات المتاحة٤، ١٠

الذي ینبغى ان تتضمنھا الخطوط االرشادیةلألھداف والمبادئ التوجیھیة واإلطار السیاسي 
.المتاحةالتقنیاتالفضل

للجنة المفاوضات شبھ التعدیالت في مجموعة االتصال ھذه لوینبغي وضع النص المقترح 
كون الخطوط ضمان لوینبغي أن یكون كافیا لتقدیم توجیھات واضحة لفریق الخبراء الحكومیة
فریق الخبراء كافیة لتحقیق التخفیضات الفعلیة والتى إعدھا المتاحة الفضل التقنیاتاالرشادیة

.نبعاثات الزئبقال

في نص االتفاقیة وإدراجھالجنة المفاوضاتھذه التعدیالت من قبل علىالتصدیقإذا لم یتم 
فضل التقنیات المتاحة غیر قادر ألخطوط إرشادیةصیاغة القائم على فریق الخبراء سیكون 

، لتنفیذ االتفاقیة بنجاحسیكون من المھم الخطوط االرشادیةوبالنظر إلى . على إنتاج منتج مفید
فرصة للنجاح في الخطوط االرشادیةصیاغة ھذه بالمكلفینخبراء فریق الإعطاء ینبغي و

.معملھ
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اآلثار المترتبة المسودة ال تتطرق إلىویبدو أن . لدینا مخاوف أخرى عدیدة حول ھذه المادةو
. لمیاه أو األرضلوعدم تسربھا، االنبعاثات في الغالف الجوي فقطمعالجةب١٠المادة لتعلق
محطات تولید : المدرجة في المرفق ھاء ولمعالجة أربعة مصادر لمادةاھذه تمت صیاغةوقد 

حدیدیة، ومرافق الغیر مرافق إنتاج المعادن و؛ تعمل بالفحم والغالیات الصناعیةالطاقة التي
تدابیر أيال تقترحوثیقة مسودة العناصریبدو أن و. ، ومصانع إنتاج األسمنتحرق النفایات

إذا كانت االتفاقیة ومع ذلك. زئبق في الماء والیابسة من ھذه المصادرللسیطرة على انبعاثات ال
ینبغي . األخرىطوسائالتضع ضوابط على انبعاثات الھواء فقط من ھذه المصادر ولیس على 

من الوسائللزئبق لالجویة نبعاثات االللحد من تھمومكافأاصحاب المنشآت الصناعیةتشجیع 
في مادة واحدة ١١و ١٠المادتین دمج ولذلك ینبغي . واالرضللمیاهإضافيتلوثالتي تخلق

الماء والھواء فى في السیطرة على انبعاثات الزئبق تستخدم أفضل التقنیات المتاحة والتى
شمل أیضا المصادر یلع توسوالذىھذه المادة إلى المرفق ھاء ن تشیر أوینبغي . والیابسة

التقنیات افضل ضع معیار تالتي للزئبقصادر الھامةالمدرجة في المرفق واو وغیرھا من الم
.المتاحة

استخدام الوقود االحفوري ھىللقلق بشكل خاص ى تدعو در الزئبق غیر المقصود امصومن 
تقدیرات تقییم للبیئةبرنامج األمم المتحدةویقدر تقریر . ألغراض التدفئة السكنیة والصناعیة

انبعاثات إجمالى٪ من ٢٠ھذا المصدر بنسبة اسھام٢٠٠٨زئبق في الغالف الجوي العالمي ال
وثیقة مسودةومع ذلك ، فإن . ، مما یجعلھا واحدة من أكبر المصادرالعالمفى الھواء البشریة 

١٠وینبغي تعدیل المادة . ھذا المصدر المھم بأي شكل من األشكاللتتطرقالعناصر ال 
.یھطرة علوالسیھذا المصدر المھم والمرفق ھاء لمعالجة 

عدد صغیر مشارك فیھتالذىیننھجالإلزالة ٥، ١٠تعدیل المادة أخیرا الشبكة الدولیة تقترح و
" كبیرة من انبعاثات الزئبقتطلق نسب "والتى ) الكبرىوالصناعیة ىركبال(األطراف نسبیا من 

لتطویر ألطراف األخرى لن تكون ھناك حاجة لاللتزامات االمتثال مفصلة بینما وإخضاعھا
تتطلب من لوینبغي تعدیل المادة . ١٠المادة مصادر تنفیذ خطط عمل وطنیة تھدف إلى معالجة و

، انبعاثات الزئبق في الغالف الجويوالقضاء على للحد منھدف وطني إعتمادكل طرف 
.ھاتنفیذو، والقضاء على ھذه االنبعاثات یة للحد من وحیثما كان ذلك ممكناوتطویر خطة وطن

دعما كبیرا من اآللیة المالیة الدولعدد صغیر نسبیا من إمكانیة تلقىإلى یننھجرح الویقت
الجھود الوطنیة لمعالجة ھذه تكون قد أخرىلدولبالنسبة و. ١٠مصادر المرفق معالجة ھذه ل

الشبكة الدولیة أن ھذا النھج لن یحقق وتعتقد. مدعمةالمصادر طوعیة الى حد كبیر وغیر 
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حاجة لتحفیز المشاركة الكاملة من جمیع ھناكاالتفاقیةلنجاحونحن نعتقد أنھ . ودالھدف المنش
النامیة الصغیرة والجزراألقل نموا وتساھم شعوب الدول. الحكومات المعنیة في جمیع المناطق

لنظم الغذاء المحلیة تتبع مع عدم وجود بدائل جیدةوخاصةفي نجاح ھذه االتفاقیةبشكل كبیر 
كاملة في ھذه تشارك بصورةھذه الدول الى ان وتحتاج حكومات. عتمد على االسماكوالتى ت

انبعاثات اعلى نسب منالدول المتسببة فىإلقناع ةعالمیلتشكیل قوة دافعةاالتفاقیة وتنفیذھا 
.انبعاثاتھاإجمالى لخفض لبذل اقصى جھودھاالزئبق 

المواقع الملوثة: ١٣المادة 

الزئبق باستخدام األسیتالدیھید إنتاج محطة بسببتلوث خلیج میناماتا فىاتا كارثة مینامتسببت
تضمن أي التزامات توال طوعیةفي ورقة األمانة ١٣المادة فإن مسودةومع ذلك . محفزةكمادة 

جھود یوجھوھذا . أي شيء لمعالجة المواقع الملوثة على أراضیھابفعلتطالبھمعلى األطراف 
غیر مؤھل ھو، وبالتالي التفاقیةلالمواقع الملوثة خارج نظام االمتثال لمعالجةاالطراف

وضع اسم مانیماتا على وسیكون من السخریة . للحصول على الدعم من اآللیة المالیة لالتفاقیة
الشعوبأي التزامات على األطراف من أجل حمایة وضعالزئبق دون اتفاقیة عالمیة للتحكم فى

.مثل خلیج میناماتامن المواقع الملوثة 

على ان لمعالجة المواقع الملوثة بالزئبقتطویر وتنفیذ خطط باألطراف االتفاقیةتلزم وینبغي أن 
:ما یليعلىعناصر ھذه الخطط تشمل

بعد المھجورةمواقع ، بما في ذلك اقع الملوثة بالزئبق على أراضیھاتحدید وتقییم المو-
؛إغالق المرافق

تكالیف العالج دفعمسئولیةلتكلیف الطرف المسئولالملوث یدفع إجراءات تنفیذ مبدأ -
؛على تعویض مناسبجمیع الضحایا من التلوث بالزئبق حصولوضمان 

؛لمنع التلوث بالزئبق من االنتشارتدابیر -
مركبات الزئبق والزئبق بالمواقع الملوثة معالجة الوطنیة لضمان الخطوط االرشادیة-

؛بیئیابطریقة سلیمة 
الوطنیة لضمان التقلیل من تعرض اإلنسان للزئبق قبل وأثناء وبعد لخطوط االرشادیةا-

؛اھتمام خاص للفئات الضعیفةتوجیھالعالج ، مع 
إجراءات التحقیق في اآلثار الصحیة على األشخاص الذین یعیشون بالقرب من المواقع -

،لضعیفة من السكانات ااآلثار على الفئبھذه وتوجیھ اھتمام خاصالملوثة بالزئبق 
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الذین یعیشون االشخاصإلى مخاطر التعرض للزئبق عن اتخاذ تدابیر لتقدیم المعلومات -
.بالقرب من المواقع الملوثة بالزئبق


