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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
 صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 الدورة السادسة
 1024 مربنوفالثاين/ تشرين 7 - 3، بانكوك
*من جدول األعمال املؤقت )د( 3البند 

 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
أنشطة لتيسير سرعة : ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف

 بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء نفاذها

 ضي قدماً في وضع التوجيهاتتوجيهات بشأن إدارة المواقع الملوثة والطريقة المقترحة للم

 مذكرة من األمانة

إىل مؤمتر األطراف أن يعتمد توجيهات ، 21من املادة  3، يف الفقرة تطلب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق - 2
  ج ملا يل: بشأن إدارة املواقع امللوثة ميكن أن تتضمن وسائل ونُ 

 حتديد املوقع وحتديد خصائصه؛ )أ( 
 ناس؛إشراك عامة ال )ب( 
 إجراء تقييمات لصحة اإلنسان واملخاطر البيئية؛ )ج( 
 خيارات إلدارة املخاطر اليت تشكلها املواقع امللوثة؛ )د( 
 تقييم الفوائد والتكاليف؛ (ه) 
 اعتماد النتائ ج. )و( 
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مض: قدماً وعند إعداد هذه املذكرة بشأن التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة والطريقة املقرتحة لل - 1
يف وضع التوجيهات مت اآلخذ يف االعتبار التجارب املكتسبة يف سياق االتفاقيات األخرى ضمن جمموعة املواد 

 .الكيميائية والنفايات. وترد التجارب ذات الصلة يف الفقرات أدناه
عرب  اعتمدت اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها 1022ويف عام  - 3

الزئبق والنفايات احملتوية على عنصر احلدود املبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات اليت تتكون من 
الزئبق أو امللوثة به. وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية، اليت جيري حتديثها حالياً، عددًا من خيارات معاجلة أنواع 

كما أنا تتصل بشكل وثيق بالتوجيهات املتعلقة خبيارات إدارة املخاطر اليت الرتبة واملواد األخرى امللوثة بالزئبق  
وتتضمن املبادئ التوجيهية أيضًا معلومات عن إشراك عامة الناس واملخاطر على  (2)تشكلها املواقع امللوثة.

املتعلقة بإدارة صحة اإلنسان املرتبطة بالتعرض للزئبق، واليت تتسم بأمهية كبرية عند النظر يف التوجيهات 
 املواقع امللوثة.

منها إىل احلاجة إىل وضع اسرتاتيجيات  6وتشري اتفاقية استكهومل بشأن امللوثة العضوية الثابتة يف املادة  - 4
النهائية بطريقة سليمة بيئياً. وقد وضعت املبادئ التوجيهية املتعلقة  ملواقع امللوثة وإلجراء املعاجلةمالئمة لتحديد ا

نفايات امللوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع اتفاقية بازل ولكن حىت اآلن مل توضع وثيقة توجيهية حمددة  بإدارة
 بشأن حتديد ومعاجلة املواقع امللوثة.

وتوجد جمموعة من الوثائق التوجيهية اليت وضعتها احلكومات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين واليت  - 5
األمانة حتلياًل مفصالً  وثة. ولكن يف هذه املرحلة مل جترع توجيهات بشأن املواقع امللميكن أن تكون مفيدة يف وض

 هلذه املواد.
، UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4) نتقاليةالفرتة االيف رتتيبات البشأن يف قراره طلب مؤمتر املفوضني، و  - 6

تفاقية، األنشطة املطلوبة مبقتضى إىل اللجنة أن تدعم، بطريقة عملية تتسق مع أولويات اال، املرفق األول(
، تيسر سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء نفاذهااالتفاقية أو اليت تشجع عليها االتفاقية واليت 

 مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التوجيهات املتعلقة بإدارة املواقع امللوثة.
عى للحصول على مدخالت من احلكومات وقد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تس - 7

وأصحاب املصلحة اآلخرين الراغبني بشأن أي وثائق توجيهية أو توصيات تتعلق باملواقع امللوثة، وأن تطلب إىل 
واملنظمات أو اهليئات  والنفايات األمانة أن تعد، بالتشاور مع األمانات ذات الصلة يف جمموعة املواد الكيميائية

 .ةالسابع دورهتاتضاء، مشروع وثيقة توجيهية للنظر فيها من جانب اللجنة يف األخرى، حسب االق
___________ 
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