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شبكة العمل الدولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة بشأن التحضیر لالجتماع الرابع للجنة رؤیة
المفاوضات شبة الحكومیة

٢٠١٢مارس 

بعض األفكار والمالحظات في مشاركةتود شبكة العمل الدولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة
دولى ملزم قانونیا الحكومیة إلعداد صك اوضات شبھفالمللجنةاالجتماع الرابعتحضیر لكمندوب

الحظ وقد . مستویات الزئبقالزیادة السریعة لنتیجةاقیة الزئبقفاتالتفاوض بشأن ویأتى . بشأن الزئبق
الماضیة، ٢٠ـ٪ على مدى السنوات ال٣٠مستویات الزئبق في المحیط الھادي بنسبة العلماء زیادة

. العقود القلیلة القادمةخالل٪ ٥٠مستویات الزئبق بنسبة ع فترتفات سواى اجراءوإذا لم یتم اتخاذ
ئبق زكمیة التلوث بالفللحد من ھذا التلوث ان تتضاعاتخاذ تدابیر ى حالة عدم فكما یتوقع العلماء

والتى تعد لبا على محتوى الزئبق في األسماكسذلك یؤثروس. ٢٠٥٠عام بحلولالمحیط الھادي ى ف
االجتماع الثالث للجنة إحراز بعض التقدم في وبالرغم من. للزئبقلتعرض اإلنسانئیسي المصدر الر

اقیةفلالتعناصر الھامةبالالخاصةضعیفة التدابیر الإال ان ھناك بعضاوضات شبھ الحكومیةفالم
شأن ما ثیر مخاوف بمما یاالنبعاثات واالعتبارات المالیة بشأنجنبا إلى جنب مع حالة الجمود الكامل 

حقیقي لمعالجة مصادر العمل الدون وب. على اتجاه ارتفاع مستویات الزئبقستؤثراقیةفاالتإذا كانت 
في حمایة صحة اإلنسان شلفمع الالشرعیة على ارتفاع انبعاثات اقیة بعضفى االتفتضالزئبق قد 

.والبیئة

االنبعاثات بجمیع الوسائط

اقیة للحد من انبعاثات الزئبق بكل الوسائط على ان تركزفاتشبكة العمل الدولیة ضرورة وجودتعتقد
للحد من انبعاثات الزئبق في الھواء من خالل المصانعتشجیع وعلى التحكم في انبعاثات الھواء 

اقیةفاتإلى ذلك یؤدي وقد. منتجاتلاو تحویلھااو شبكات المیاهاالنبعاثات إلى األرضتحویل ھذه 
أو بالیابسالزئبق كما ان انبعاثات. للزئبقتلوث والتعرضللف الواقع المحلي من شأنھا تكثیعالمیة 

اوضاتفجتماع الثالث للجنة المإلباكان ھناك دعم قويوقد . الھواءوتنتقل إلىالماء قد تتطایر 
بینما رأت بعض الدول االخرى. والمیاهوالتربةالھواء ىفخاصة باالنبعاثاتمدمجةلوجود مادة

أیضا وقد اظھرت اللجنة. اقیةفالوسائط من االتمواد منفصلة أو القضاء على بعض وجودضرورة 
لدیھا الدول التي من قبل عتباراإلقترحات التخاذ تدابیر طوعیة أو إزالة مصادر من إلبعض ا

اتخاذ ذلكالزئبق یتطلباعفرتأمستویات تتعامل مع ومعنىذات اقیة فتألالتكون و.ةدر معینامص
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التقنیات ضل فاویمكن التخلص منھا أكثر من مرة باستخدام . بشریةالالزئبقلزمة لمصادریر مُ تداب
انبعاثات ىفعلى ان یتم وضع خطوط ارشادیة للتحكم . التي وضعتھا لجنة من الخبراءالمتاحة 

أن بمرور الوقت إلىھاتعزیزومنتجات وإعطاء األولویة للبدائلوالمیاه أو الالیابسالزئبق على 
الخطوط االرشادیة مجموعة واحدة من توجھ یجب أن یةلاعفكثرأتصبح لكي و. أكثر صرامةتصبح

ثالث بدال من وجود الوسائطمن مصدر لجمیع نبعاثاتاألمعالجة نحوضل التقنیات المتاجةفأل
.)لألرضووللمیاهللھواء(ضل التقنیات المتاحةفوثائق أل

في ھذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات . إلى معالجةVCMإنتاج ن نبعاثات الناتجة عتحتاج اإل
قد قام و. VCMة عن إنتاج تجالناوة بالبیئنبعاثات الزئبق إعن دو أن ھناك بیانات متاحة للجمھور یب

. طن متري من الزئبق٧٧٠الستھالك٢٠٠٨في عام برنامج االمم المتحدة للبیئة بتقدیر ھذه العملیة 
أكبر المساھمین في VCMھذه الكمیة حیث یمثل إنتاجنصف عمل حساب استھالكومع ذلك لم یتم

الخبراء ونظرا لعدم وجود بیانات انبعاثات بالتقریر الذى اعده. الزئبقالعالمى الصناعى بتلوث ال
لبالتعامالتقییم العالمي للزئبق في الغالف الجوي الخاص باألمم المتحدة للبیئة بھا قام برنامجللعمل 

یحتاج االمر ھذا و. في الغالف الجويال تطلق اى انبعاثات زئبقیةكما لو أنھا VCMمحطات مع 
بعض المعلومات األولیة االجتماع السابق تم تقدیمفي . االجتماع القادم لللجنةإلى معالجة عاجلة في 

یم تقدبألمانة اةلباطمفي تشجیع الحكومات شبكة العمل الدولیةترغبو. ز الزئبقفلحال ائعن بد
ینوضفللملذلك یمكن االجتماع القادملزئبق كعامل مساعد في بدائل لعن استخدام تحدیث مفصل

.للزئبقالھامستخدام المعلومات في المناقشات حول ھذا المصدر أ

وحظر وقف جل أمن واضح تحدید تاریخنبعاثات من خالل لحد من اإلاقیة العمل على افتعلى ھذه األ
یسمح حتىاقیةفتاألنفاذ یبدأوینبغي أال . عملیات التصنیع المدرجة في المرفق دالبزئبق إدخال ال

یجب أن . حیز التنفیذاقیةفتاألقبل أن تدخل وذلكحدودتوسیع عدد من ھذه المرافق دون لألطراف ب
في وعلى التوسع من ھذه األنواعمفروضة على بناء مرافق جدیدة تكون ھناك حدود واضحة وقیود 

لمواصلة لمرافق التى لدیھاللدولنھائي للسماح ى حالة الحاجة إلى موعد ف. بالفعلالموجودة قفالمرا
یھ إعتماد فسیتم نعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي إتاریخ ھوستخدام ألتاریخ ایكون أن یجب، التشغیل

.تفاقیة حیز النفاذإلتفاقیة ولیس تاریخ دخول ااأل

في إطار ھذا النھج، ". significant aggregate emitter"نھجالقضاء على مستویینأخیرا، یجب أن یتم
نتقالیة دعما إالتي تمر اقتصاداتھا بمرحلة والدولالنامیة الدولنسبیا من قلیلعدد تتلقى ف سو

د الجھوتكون قد للدول االخرىبالنسبة . انبعاثات الزئبقمن اآللیة المالیة لمعالجة مصادرمحدودا
تحفیز المشاركة یجب تفاقیة ألنجاح اإلو. ةالوطنیة للتصدي لھذه المصادر طوعیة وغیر معتمد
ف طرااأللمطالبةوینبغي تعدیل ھذه المادة . الكاملة من جمیع الحكومات المعنیة في جمیع المناطق

لوضع خطة وطنیة للحد نبعاثاتواإلي للحد والقضاء على مصادر الزئبقھدف وطنعتمادإب
.الخطةتنفیذ ومن ثم القضاء على ھذه المصادر و
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اآللیة المالیة

أحكام تكون أن كما یجب. اقیةفتاإلآلیة تمویل كاف لتنفیذ شبكة العمل الدولیة ضرورة وجودتعتقد
صول على الدعم المالي في إطار ھذهللحلن تكون مؤھلةاألحكام الطوعیة نأحیث إلزامیةتفاقیة إلا

متعلقة بنمط ھناك وجھات نظر مختلفة . متثالاألبعملیةربط الحصول على األموال الذي یوالترتیب 
خصائص على قةفوالموامناقشة من الضرورى الختیار آلیة محددة أآللیة المالیة، ولكن قبل ا

ا وجود مؤسسة مرغوب فیھالخصائص الوتشمل . آللیة المالیةى افرھا فالواجب توامیزات والم
وجود مساھمة مالیة من والحصول على كمیات صغیرة وكبیرة من الماللى القدرة عومتجاوبة

المعقدة والقدرة على الوفاء قتصادیةألجتماعیة واألالعوامل امواجھةوالقدرة على القطاع الخاص
الدول تصدیقوتمویل األنشطة التمكینیة قبلبأھداف الحد من الفقردون المساومة اقیةفتاأللتزاماتإب

الدولمتیاز الوصول إلى أقل أأن توفر یجباقیةفتأللونعتقد أیضا أن اآللیة المالیة. اقیةفتاألعلى 
تخفیف شروط التمویل المشترك، :ذلكقد یشملو. والدول النامیة الجزریة الصغیرةالنامیة

للجنة جتماع الثالث األفي . ھلیة المشروعألنتشار الواسعاألوالمساعدة في وضع مقترحات التمویل، 
تجربة المرفق البیئة العالمیة ومنإنشاء صندوق مستقل بسبب اإلحباط بدعمالعدید من الدولقامت 

تلقى أمواال یجب ناجحومع ذلك، إلنشاء صندوق مستقل . المتعدد األطرافالدعم صندوق الجیدة مع 
ر األطراف مؤتموجود صندوق مستقل تحت سیطرة . تكون مستدامة على المدى الطویلكافیة وان 
ة جھودكبیربدرجةیقوض موالاألاذنفمع ووغیر كافیةبصورة سریعةموالاألع یتوزبوالذى یقوم

ومن بواعث القلق أیضا الجدوى من إنشاء صندوق مستقل . الزئبقلمواجھةنتقالیة النامیة واألالدول 
.فاءة في استخدام المواردر والكمادة واحدة عندما یكون ھناك ضغط قوي نحو التآزاقیة التصدي لفتأل

)NIPs(خطط التنفیذ الوطنیة 

. وطنیةالللمواردلتأسیس فھم شامل اضروریاأمرى كثیر من الدولفإعداد خطة التنفیذ الوطنیةیعد 
عداد خطة التنفیذ الوطنیة كان حاسما في إلوأظھرت تجربة اتفاقیة استكھولم أن توافر األموال 

قترحت بعض الدول أن إعداد أجتماع الثالث للجنةاألومع ذلك، في . فیذھاتفاقیة وتناألعلى تصدیق ال
إعداد یكونقد الذلكإذا تمت الموافقة على ونفیذ الوطنیة في حد ذاتھ یجب أن یكون طوعیاخطة الت

وقد . للحصول على الدعم المالياالمتثال وقد ال یكون تلقائیا مؤھالمن انشطةخطة التنفیذ الوطنیة 
إلى اقیةفتاألأحكام دخوللتحدید األولویات ومنعالنامیة الدولعلى األرجح على قدرة ذلك سلبایؤثر

خطط تلعبیمكن أن. غیر مؤھلین للحصول على الدعم من اآللیة المالیةمما یجعلھممتثالنظام األ
ولویة لإلدارة قضایا الزئبق وتعزیز أیة بوزارات الحكومالالتنفیذ الوطنیة دورا حاسما في توعیة 

وینبغي أن . السلیمة للمواد الكیمیائیة من خالل إنشاء مراكز تنسیق وتطویر لجنة وطنیة من الخبراء
رفویو. والمواقع الملوثةمخزون الزئبق والمصادر والنفایاتتشمل خطط التنفیذ الوطنیة جرد 

ید وقیاس مصادر الزئبق تحدلطراف األل لدواألمم المتحدة للبیئة مجموعة أدوات مفیدة لبرنامج
ان تكون المختلفة اقیة فتاألمواد العمل الوطنیة المطلوبة بموجب یمكن لمختلف خطط. نبعاثاتھأو
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كون جزءا ھاما تفسوباإلضافة إلى ذلك، فإن األنشطة التمكینیة . في خطة التنفیذ الوطنیةفصوال
األنشطة ن تنطوى علىأوومنطقیةةخطط التنفیذ الوطنیة ملموسن تكون أیجب . الزئبقاقیةفتأمن 

. اقیاتفاالتالمحددة وتمھید الطریق لتنفیذ الدولیةاألولویات وضع وتحدید التمكینیة التي تساعد على 
نتائج لاد خطط التنفیذ الوطنیة الخاصة بھم للوصولعدالدول إلویمكن تقدیم المساعدة التقنیة إلى 

فھم ودعم أھداف التنفیذ على لخطط التنفیذ الوطنیة دور في مساعدة الجمھور لأخیرا، . ملموسة
.المستوى الوطني من خالل إشراك المجتمع المدني في صیاغتھا وتنفیذھا

المواقع الملوثة

الزئبق باستخداماألسیتالدیھیدإنتاج محطة مننتج عن كارثة میناماتا األصلي تلوث خلیج میناماتا 
نھج جتماع الثالث للجنةاألاقترح نتیجة لذلك . موقع كبیر مع نتائج مدمرةتلوث ى إلى المحفز مما أد

. تجاھل مسألة التعویضات لضحایا التلوث بالزئبقكما عامل مع المواقع الملوثة بالزئبقلتلطوعي 
المواقع الملوثة تضر نأحیث ھذا یقوض الجھود الرامیة للسیطرة على التلوث الزئبقي العالمي

ةطوعیإن الجھود الفوباإلضافة إلى ذلك . لزئبقلتلوث بافي التعرض لوتساھمالمجتمعات المحلیة ب
االتفاقیة وبالتالي یجعلھا غیر نطاق االمتثال بف لمعالجة المواقع الملوثة خارج توجھ جھود االطرا

إلزام األطراف شبكة العمل الدولیة أنھ یجب تعتقدو. مؤھلة للحصول على الدعم من اآللیة المالیة
تحمل المسئول أن یفویجب على الطر. بعض التوصیف األولي منھابوالقیاملتحدید المواقع الملوثة
أحكاما لتعزیز التعاون اقیة علىفتاألتشمل ن أكما یجب للتعویض والمعالجةالمسؤولیة الرئیسیة 

إلى ھارافتقاالمسؤول أو الطرف تحدید ال یمكن انھ الدولي للتصدي للمواقع األكثر تعقیدا حیث 
یمكن تجاھل إنھفاقیة الحالي فتمسودة األبموجب نص . الالزم من الموارد والتكنولوجیاالمستوى

أو التعامل ھتنظیفلتحدیده اوأي التزام ما حدث في خلیج میناماتا مع عدم وجودقع الملوثة مثلاموال
ى الزئبقفة مانیماتا على صق عالمى للتحكم اقیفا إطالق اسم اتفلذلك لن یكون ذلك شر. مع الضحایا

.ةارثبحدوث مثل ھذه الكإذا كان النص نفسھ سمح 

ورش تعدین الذھب الصغیرة والحرفیة وواسعة النطاق 

ھذا للتصدى ومعالجة، ال تزال ھناك حاجة لجنةباالجتماع الثالث ل" قصة نجاح"ف ب یما وصف
لھا " یمكن"أو " ینبغي"ا إذا كانت األطراف س حول ملتباإحالیا ھناك . صدر الرئیسي للزئبقالم

وتمت إزالة الذى تسببھ تلك الورشالكبیرالنص الحالي تلوث ھل أیت. مرألللتصدى لتخاذ اجراءات أ
وبالنظر إلى حجم التعرض )واو وزاي(لزئبق في المرفق لبوصفھا مصدرا اتھذه الممارس

وینبغي أن یلتزم كل . اقیةفتاألمعنى بموجب لھلیستباع نھج طوعيأھا ونبعاثات الناتجة عنواأل
وبما أن ھذه )ھاء(من المرفق )ب١(قرةفالفيالمذكورةممارساتاللتخلص التدریجي من لطرف 

مل تتشتخاذ تدابیر إلزامیة أیجب إطالق أكبر قدر من التلوث بالزئبقىفسوء ھى األالممارسات
. ستراتیجیة للصحة العامةأمن التعرض للخطر ووضع نالسكاوقایةتتضمن خطة عمل وطنیة على 

المناجم واألطفال عمال بینلمنع مزید من حاالت التسمم لتلك الورشستیراد الزئبق إحظر ویجب
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على كل كما یجب. مثل صیادي األسماكوالنساء، وغیر ذلك من المھن التى تتضرر من الزئبق
جزء من تعدوتنفیذھا وفقا لخطة العمل الوطنیة التي الخاصة بتلك الورشتحدید اإلجراءات دولة 

.خطة التنفیذ الوطنیة

على الرغم من جتماع الثالث للجنةاألفي ىفالكاھتماماأللم تالقى ورش التعدین واسعة النطاق
من %١٥األمم المتحدة للبیئة أن نحو برنامج وتشیر تقدیرات . نبعاثات الزئبقإى مساھمتھا الكبیرة ف

تعدین المعادن بالمرتبطة وانبعاثات الزئبق البشریة تأتي من انبعاثات الزئبق غیر المقصودةلىإجما
األمم المتحدة للبیئة مجموعة أدوات لھذا السبب وضع برنامج. التكریرق فومراالصناعیة وعملیات 

في حددملتحدید وتقدیر حجم اإلطالقات من الزئبق الذي یتضمن إنتاج المعادن األولیة كمصدر 
الزئبق الذي ینتج مباشرة من تعدین خام بتلوث المن المحتمل أن. جرد الزئبقلالوطنیةقائمةال

انبعاثات الزئبق كان إجمالى ٢٠٠٨عامل في الوالیات المتحدة األمریكیةعلى سبیل المثا. المعادن
لتلوث في الموقعمعظم ھذا اطن متري یبقى ٢٤٨٦ھى خامالتعدین المرافق والتحویالت من جمیع 

في جمیع الموجودأن إجمالي الناتج العالمي من الزئبق ذلك إلىیشیر . األرضومنھ ینتقل إلى
ن تكون كبیرة أیات تعدین خام المعادن بالضرورة من خالل عملسابقا وحالیاملقاة النفایات التعدین 

لتعریة الطبیعیة األخرى التي ملقاة بشكل مستمر ألنشطة وعملیات االھذه النفایات تتعرض. للغایة
بمكبات النفایات نبعاثات الزئبق إف المیاه، وغیرھا من ومصارنبعاثات الھواء إتؤثر بالتأكید في 
مصدر كتعدین المعادن الحدیدیة وغیر الحدیدیة عملیات وینبغي أن تدرج . التعدینالخاصة بعملیات 

على النحو طكل الوسائفى نبعاثات انتشار اإلول التي تتنااقیةفتوالعمل علیھا باإل)واو(في المرفق 
.المبین أعاله

النفایات

لزامیة محددة بشأن نفایات أحكام إتنطوى علىأن یجبالزئبق اقیةفتأأن ترى شبكة العمل الدولیة
حمایة الصحة البشریة . اتفاقیة بازلإلىھذه المسألة الھامة بشأنتفویض مسؤولیتھا وعدمالزئبق
بالتداول المتعلقةالموضوعاتعالج بشكل كامل نھا ال تإكما تفاقیة بازل، یست ھدفا محددا أللوالبیئة
قائمة من التقنیات باقیةفتاألتحتفظنأیجب . نفایات الزئبقمن أو نقل جمع والتخلص الوالمحلي

الخطوط ات في المالئمة لمعالجة النفایات المحتویة على الزئبق وتحدید مستویات األداء لھذه التقنی
تحدید القیم الحدیة بما في كما یجب. أفضل الممارسات البیئیةوالتقنیات المتاحة ضل فرشادیة الاأل

ضافیة اإلألحكام ن تشكل اأیجب . النفایات بأنھا خطرةفوالتى تعرالصحة وقایة ذلك قیمة 
اءات المسؤولیة والتعویضلمحتویة على الزئبق وإجرالمتطلبات الالزمة لتقلیل ومنع تولید النفایات ا

، وتطبیق مبدأ الملوث یدفع للدولةوجود خطة عمل وطنیة مدرجة في خطة التنفیذ الوطنیة ومتطلبات
وینبغي حظر نقل . اقیةفاالتھاما في مالیا دورا یلعب بأن القطاع الخاص قرت العدید من الدولأحیث 

ةالمستوردالدولةالدول األخرى إال بموافقة إلىھانقلواالنامیة الدولالمتقدمة إلى الدولالنفایات من 
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ر الحقة على صحة اإلنسان اضرأى أللتأكد من وجود القدرة الكافیة لمعالجة النفایات ومنع وقوع 
.والبیئة

تسمیة االتفاقیة

ة أن تسمیوترى شبكة العمل الدولیة. للغایةھاماتفاقیة میناماتا دولیة للزئبق باقیةفاتتسمیة مقترح 
الجھود العالمیة لحمایة مما قد یدعم میناماتا بكارثةمباشرة االذھانسیربطاتفاقیة میناماتااقیة فاالت

تكریم سم یجبى ھذه الحالة وعند االستعانة بھذا األف. والبیئة من التلوث بالزئبقالصحة البشریة
كارثةالمستفادة من مطالبھم المشروعة ویجب أن تطبق الدروس على فوالوقوضحایا میناماتا

.اقیةفتاألمیناماتا في 

مرض میناماتا ومجموعات الضحایا ال تزال لأول تشخیص ت أكثر من خمسین عاما منذ أن تم مر
كما . عتراف والتعویضاألالجمیعمجموعات الضحایا منترید . عال العالمیةفمن ردود االستیاء أى ف
نھم یریدون التأكد أكما . في المناطق المتأثرةخاصشاألعلىدراسة صحیة شاملة ى حاجة إلىفنھم أ

تنظیف المناطق الملوثة حول خلیج میناماتا وكذلك. بشكل كامل وصحیحتطبیق مبدأ الملوث یدفع من 
الزئبق بتلوث من الضخمة بھا كمیات تفاقیة في مكان ال یزال اإلعلى مراسم التوقیع ال تتمحتى 

جتماعیة التي الصحة والرعایة اإلا میناماتا ضرورة وجود نظامأخیرا، ترید جماعات ضحای. ومھملة
.من شأنھا تمكین السكان من العیش حیاة آمنة

التصدي للمأساة ضرورةعلى شبكة العمل الدولیة مع جماعات ضحایا میناماتا وتصرتتضامن
سم أتفاقیة إلاان یطلق على قبل Chissoالمستمرة بشكل صحیح من قبل الحكومة الیابانیة ومؤسسة 

لقضایا لھذا یعني أنھ ینبغي أن یؤخذ تعھد علني واتخاذ خطوات ملموسة نحو حل حقیقي . میناماتا
.٢٠١٣المعلقة قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في عام 

Minamata groups’ naming statement

http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC2_NGO/Minamata_Statement_110123_en.pdf

IPEN Honoring Minamata Statement

http://ipen.org/minamata/wp-content/uploads/2011/04/Honoring-Minamata-Solidarity-Statement-English.pdf

Daily Yomiuri Online February 5, 2012;
poisoning criticize limit; http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T120204003375.htm

The Japan Times / Kyodo Tuesday, Feb. 28, 2012; Minamata victim's exclusion overturned. In recognizing woman,
court faults '77 criteria; http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120228a2.html

that it will appeal the case to the Supreme Court to try to avoid classifying this woman as a Minamata victim.

The Japan Times / Kyodo Thursday, March 1, 2012; Mercury pact falls short on Minamata
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20120301f1.html


