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الشبكة الدولیة للحد من الملوثات العضویة الثابتة             

متابعة منظمة األیبن لألجتماع الثاني 
.للجنة التشاور وإلصدار صك قانوني یمنع الزئبق 

٢٠١١بعض األفكار والمالحظات فبرایر 

في

.في أن نبرزھا المناقشات نالحظ بعض النقاط التي نرغب 

األنبعاثات في البیئة 
أن ھناك مسألة لم تحدد وھي    

أیبن أن المنبع یشمل وتعتقد. البیئة ككل بمعنى الھواء والماء والتربة مثل أتفاقیة أستكھوم ستشمل 

الزئبق ینتقل في البیئة من مكان إ      كل البیئة حیث أن     

أو لى التربة ا المتعاملین لتحویل صرف الزئبق إعلى الھواء فسیشجع ھذ   

.إلى المركبات وھذا یؤدي إلى أتفاقیة تزید من التلوث بالزئبق في البیئة 

الذي كان سبب الكارثة 

و ١٠

١١١٠

:Eمة المدرجة في الملحق الھااألنبعاثات الى الھواء من مصادره األربعة 

محطات تولید الكھرباء من الفحم والغالیات )١

وحدات أنتاج المعادن غیر الحدیدیة )٢

المخلفاتوحدات حرق )٣

مصانع األسمنت )٤

١١ال یوجد أ  ولكن  

F

.المدرجة سابقآ Eینطبق على المصادر المدرجة في الملحق رقم 



٢

كوك

١١،   ١٠وأقترحت حكومة واحدة دمج المادتین      

١١

.بالزئبق 

وضع آلیة ألحسن األستخدامات والممارسات البیئیة 

.أھمیةسیكون ذو كیفیة ألحسن األستخدامات والممارسات البیئیة إن وضع 

وترغب  منظمة األیبن في وضع أدلة تفصیلیة لھذه األستخدامات         

COPندوبین من الخبراء ویتبع ذلك إعتمادھا من المعلى لجنةعرضھا  )(

لذلك  . 

لمنع 

.التلوث وتحدید أحسن الممارسات واألستخدامات والتعریفات 

١٠

ء المطلوب منھم وضع التفاصیل ومسائل غیر محددة وبالتالي لن یصدر منھم أي معلومات الخبرا

.مفیدة 

بأستخدام الزئبق )ASGM(الصغیر الحجم ويحرفالتعدین الذھب 

الدول  دلل كبر مصدر لتلوث الھواء وبالنسبة بر ثاني ألذھب الذي یعتللحرفي  التعدین ا 

یضآ توفر دعم فني   لوسائل التي تمنع ھذه الممارسات أ     التي تمر اقتصادھا بمرحلة انتقالیة فتكون ا      

ومالي كبدیل لوقف ھذه الممارسات

وضوع   لم ا

خطة زمنیة لتقلیل أو منع الزئبق ومنع إ      وضعو

..على األتي 

 إقرار باألھداف الوطنیة وتقلیل األنبعاث والوسائل التي تستخدم لتحقیق ھذا الھدف.



٣

  منع  ُیلالوسائل التي ستتب

.خرى التي كانت تستخدم إستیراد الزئبق وأیضآ جمیع مصادره األ

 ع لمنع أو تقلیل األنبعاثات أو وقف الممارسات الضارة الخاصة بأستخدام ستتبالوسائل التي

.زئبق في التعدین أو أستخدام السیانید بعد الزئبق أو حرق األملجم داخل المنازلال

  ف التربة الملوثة بالزئبق والمیاة في المجتمعات التي تستخدم         لتنظی عملالوسائل التي ستست

.ھذه الطریقة

 ذین الحاجة إ

.یعتمد دخلھم ومعیشتھم على التعدین واألنشطة التي تلوث البیئة بالزئبق

المخلفات 
ن تحتوي على نصوص خاصة لكیفیة التعامل مع اقیة الزئبق یجب أتفتعتقد منظمة األیبن أن أ 

والبد أن یكون المستقبل لھذه األالمخلفات ولیس فقط إحالة ھذا الموضوع ألتفاقیة بازل   

والبیئة من التلوث وھذا لیس من ألى حمایة الصحة البشریة  یؤدي إ 

وقیة بازل لكیفیة التدوال للزئبق وال جمعھ وال نقلھ كمخلفات    االتتعرض أتف 

ویوضح أیضآ   

.بازل

ثة األماكن الملو
الحكومات في األتفاقیة معظم أیدت في لجنة التشاور الثانیة 

عقد  ماكن الملوثة   األ

ا

یواجھھ الدول النامیة والدول ذات      

لى رتفإ

ال التي   توقُ البرامج متكاملة    مو

یجب ھیمكن توفیرھا وتعتقد منظمة األیبن أن     

فیجب تحدید المسئولیة على أي حال وتحدید األ       



٤

ال

وإخطار المجتمع 

لوث بدفع التي تلزم الُم١٦وقاعدة ریو رقم ) تعویض ضحایا التلوث وتدمیر البیئة ( ١٣رقم 

ولى بالنسبة للتعویض وتطھیر األماكن على الملوث      التكلفة وتكون المسئولیة األ   

زمة الفیر األحتیاجات الندما یكون الطرف غیر قادر على توع

ضآ سیكون من السخریة تسمیة أتفاقی     وأی

.ختلفة بتطھیر األماكن الملوثة بالزئبق على إلزام الحكومات الم

اإللتزامات المالیة وأرتباطھا بالتنفیذ
ات في األجتماع الثاني مجموعة من مندوبي الحكومأعربت

أیبن أ  مع

رغم من ألتزاماتھ وھذا المدخل بال المساعدات بتنفیذ إ  

.ي مساعدات مالیة فبالتالي لن تكون مؤھلة لتلقي أتم ھذافإذااألتفاقیة ستجعل تطوعیة 

 : .

تناولالتدابیر التي تداد وتنفیذ خطط التنفیذ الوطنیة وإع

معظم البلدان،         ASGMالصغیر الحجم ويحرفالالذھب  تعدین ل لنسبة  لوثة، وبا لم المواقع ا و

الومصانع االسمنت و  

)

 .(

.یكون ملزمآ وبالتالي فسوف تدعم مالیآ ن وكذلك تنفیذھا  أ

قیة یجب أن توفر موارد مالیة    تفاألوبصرف النظر عن اي وسائل معینة فأن أیبن  تعتقد أن ا           

دعم ألقل ا  یة خاصة لوووبأ

.مالي إضافي ومساعدة في طلب التمویل مع توسیع قاعدة المشروعات الخاصة بذلك 

تسمیة األتفاقیة 



٥

من التلوث  ماتا لألنشطة الدولیة التي تدعو إلى حمایة الصحة والبیئالتسمیة تربط مآساة مینا   ة 

یجب أ ارثة  یجب أن تكرم وكذلك الدروس المستفادة من ھذه الك        

المرض یشعرون بعدم الرضى بمعالجة ھذه المأساة ویرغب كل ھذه الضحایا      

) ث ( 

األماكن الملوثة  تطھیر  لمسئولیة والتعویض وأیضآ یرغبون     وأیضآ ینبغي أن یتحمل الُملوث ا     

 .

.ن المعیشة في آما

ع 

.٢٠١٣األتفاقیة عام 
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