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 تمر األطراف في اتفاقية ميناماتامؤ 
 بشأن الزئبق

 األولاالجتماع 
 4027 سبتمرب/أيلول 49-42 جنيف،

*من جدول األعمال ادلؤقت ‘ط’ 6البند 
 

مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ 
التوجيهات : مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها

المتعلقة بإدارة المواقع الملوثة المشار إليها في 
 21من المادة  3الفقرة 

 21من المادة  3المواقع الملوثة المشار إليها في الفقرة التوجيهات المتعلقة بإدارة 

 مذكرة من األمانة
وثة، على أن يعتمد لمن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، ادلتعلقة بادلواقع ادل 24من ادلادة  3تنص الفقرة  -2

ج دلا يلي:  مؤدتر األطراف توجيهات بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة ديكن أن تتضمن وسائل وُنه
 ؛وخصائصهاحتديد ادلواقع  أ() 
 إشراك اجلمهور؛ )ب( 
 على صحة اإلنسان والبيئة؛ ادلخاطرتقييمات  )ج( 
 اليت تشّكلها ادلواقع ادللّوثة؛ ادلخاطرخيارات إلدارة  )د( 
 تقييم الفوائد والتكاليف؛ )ه( 
 التحقُّق من صحة النتائج. )و( 

 هتايف دور ، بشأن الزئبق عادلي ملزم قانوناً  جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صكونظرت  -4
السابعة.  اإىل دورهت ادلسائل اخلالفيةالنظر يف  وأرجأتادلواقع ادللوثة ب ات ادلتعلقةتوجيهاليف مسألة  ،السادسة

وطلبت اللجنة يف دورهتا السابعة إىل األمانة أن تتشاور مع احلكومات واألمانات ادلعنية يف رلموعة ادلواد 
                                                           

*
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 اتوأن تلتمس ادلسامهات منها بشأن وثائق التوجيه ،الكيميائية والنفايات وغريىا من اجلهات صاحبة ادلصلحة
الستخدامها   وثيقة رلمعةوطلبت اللجنة إىل األمانة أن تعدَّ  .أو التوصيات ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة بالزئبق

وخريطة طريق  ،ذليكلها وزلتواىا وسلططاً ادللوثة بالزئبق،  بشأن إدارة ادلواقع اتتوجيهكأساس يف مشروع وثيقة 
الوثائق ادلقدمة كأساس لعملها مع إدراج العناصر  باستخداممؤدتر األطراف يف اجتماعو األول،  ينظر فيهالكي 

 .24من ادلادة  2الفقرة  مع مراعاة أيضاً و ، 24من ادلادة  3اليت ورد وصفها يف الفقرة 

 اتالتوجيهإىل تقدمي معلومات عن وثيقة  من اجلهات ادلؤقتة احلكومات وغريىاودعت األمانة  -3
. وقد نشرت الردود الواردة على ادلوقع الشبكي بالزئبق واقع ادللوثةادلالتوصيات األخرى فيما يتصل بإدارة  أو

. (www.mercuryconvention.org/Negotiations/submissionsforCOP1/tabid/5535/Default.aspx)لالتفاقية 
 اتتوجيهاألمانة ادلؤقتة معلومات متصلة بوثائق استخلصت من اللجنة الوارد اجلزء األول من الطلب  ودلعاجلة

جاىز  مرجع ومجَّعتها لتكون مبثابة، ىذه التقدمي متاحة من خالل عمليةأصبحت بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة 
روابط لوثائق وترد ادلعلومات اجملمعة، مع بادلواقع ادللوثة.  تتعلقأنشطة الستخدام اجلهات اليت شرعت يف تنفيذ 

وخارطة الطريق  اتالتوجيهوثيقة  وزلتوىسلطط ىيكل أما يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة.  ذات الصلة، اتالتوجيه
التوجيهات ن مشروع مقرر بشأويرد ، على التوايل، يف ادلرفقني الثالث والرابع. فرتد اتالتوجيهإلعداد وثيقة 

 .بوصفو ادلرفق األول ،بإدارة ادلواقع ادللوثة ادلتعلقة

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف

مستندًا يف إدارة ادلواقع ادللوثة، ب التوجيهات ادلتعلقة إضايف بشأنأن ينظر يف عمل  يفادلؤدتر  قد يرغب -2
استخدام مشروع خريطة الطريق كأساس مع ادلواقع ادللوثة، و ب ادلتعلقةالتوجيهات  وزلتوىسلطط ىيكل  إىلعملو 

 عمل.ال التنظيم ىذ
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 المرفق األول

 مقررمشروع 

 : توجيهات بشأن إدارة المواقع الملوثة[××]/2-ا م

 إن مؤدتر األطراف،
لربنامج العمل على النحو ادلبني  على وضع مشروع توجيهات بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة وفقاً  يوافق

توى الوارد يف احمليكل و اذلمشروع  باالستفادة من[ هبذا ادلقرر، و --ادلرفق ] شكل خريطة الطريق الواردة يف يف
 [ هبذا ادلقرر.--ادلرفق ]
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 المرفق الثاني

 ملوثةالمواقع البإدارة  المتعلقةتوصيات الأو التوجيهات وثائق  عنتجميع المعلومات المقدمة 
 بالزئبق

 كندا

صحة ادلخاطر على ادلخاطر البيئية و  دعم تقييمهبدف للموقع  لتحديد اخلصائص البيئية الدليل اإلرشادي
 Guidance Manual for Environmental Site Characterization in Support of Environmental and)اإلنسان 

Human Health Risk Assessment ) 

(. ديكن االطالع عليو 4026، ةالبيئة الكنديرللس وزراء منظمة ) الدليل اإلرشادي اجمللد األول: -
-http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%201-Guidance%20Manualالرابط:  يف

Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201551.pdf 

ديكن االطالع (. 4026، ةرللس وزراء البيئة الكنديمنظمة ) (Checklists) اجمللد الثاين: القوائم ادلرجعية -
-http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%202-Checklists عليو يف الرابط:

Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201553.pdf 

 Subsurface Assessment Handbook for Contaminated) للمواقع ادللوثة حتت السطحيتقييم الدليل  -

Sites) ( ديكن االطالع عليو يف الرابط:2992، ةرللس وزراء البيئة الكنديمنظمة .) 
http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/pn_1144_e.pdf 

–Canada)إطار اختاذ القرارات يف أونتاريو بكندا فيما خيص تقييم الرواسب ادللوثة يف البحريات العظمى  -

Ontario Decision-Making Framework for Assessment of Great Lakes Contaminated Sediment )
(. ديكن االطالع عليو يف الرابط: 4008)إدارة البيئة وتغري ادلناخ يف كندا ووزارة البيئة، 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/ec/En164-14-2007-eng.pdf 

/رللس كندا  يف واخلدمات احلكوميةالعامة  األشغال)إدارة  ختيار التكنولوجياتال اتإرشادات وتوجيه -
-http://gost.irb-bri.cnrc؛ يتعني التسجيل(. ديكن االطالع عليها يف الرابط: 4024البحوث الوطين، 

nrc.gc.ca/hm.aspx?ind_lang=en 

يف  ا(. ديكن االطالع عليه4023إطار اختاذ القرارات ) - لمواقع االحتادية ادللوثةاإللكرتونية ل البوابة -
 p://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B15E990Ahtt-1الرابط: 

(. ديكن االطالع عليو يف 4026، كندا  يف اخلدمات العامة وادلشرتياتأداة حتليل التنمية ادلستدامة )إدارة  -
 http://sdat.pwgsc.gc.ca/index.aspx?lang=engالرابط: 

 توجيهات ألداة إغالق ادلواقع فيما خيص ادلواقع االحتادية ادللوثة: خطة عمل ادلواقع االحتادية ادللوثة -
(4024( )Guidance for Site Closure Tool for Federal Contaminated Sites: Federal Contaminated 

http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%201-Guidance%20Manual-Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201551.pdf
http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%201-Guidance%20Manual-Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201551.pdf
http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%201-Guidance%20Manual-Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201551.pdf
http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%202-Checklists-Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201553.pdf
http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%202-Checklists-Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201553.pdf
http://www.ccme.ca/en/files/Resources/csm/Volume%202-Checklists-Environmental%20Site%20Characterization_e%20PN%201553.pdf
http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/pn_1144_e.pdf
http://www.ccme.ca/files/Resources/csm/pn_1144_e.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/ec/En164-14-2007-eng.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/ec/En164-14-2007-eng.pdf
http://gost.irb-bri.cnrc-nrc.gc.ca/hm.aspx?ind_lang=en
http://gost.irb-bri.cnrc-nrc.gc.ca/hm.aspx?ind_lang=en
http://gost.irb-bri.cnrc-nrc.gc.ca/hm.aspx?ind_lang=en
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B15E990A-1
http://sdat.pwgsc.gc.ca/index.aspx?lang=eng
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Sites Action Plan (2012) :مبا يف ذلك أداة التحقق من تقييم ادلخاطر. ديكن االطالع عليها يف الرابط ،)
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B15E990A-1 

 المقاطعات أو األقاليم الكندية اتتوجيه

 يف الرابط: اديكن االطالع عليه وادلوارد. التوجيهاتكولومبيا الربيطانية:  -
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/site-remediation/guidance-

resources 

 يف الرابط: اديكن االطالع عليه. قع ادللوثةادلو اإلصالح  بيئية مبادئ توجيهيةاألقاليم الشمالية الغربية:  -

https://mvlwb.com/sites/default/files/documents/Environmental-Guideline-for-Contaminated-Site-

Remediation.pdf  

 Guide d’intervention: Protection des) دليل االستجابة: وقاية الرتبة وإصالح األراضي ادللوثة كيبك: -

sols et réhabilitation des terrains contaminés :ديكن االطالع عليو يف الرابط .)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide-intervention/index.htm 

 األوروبياالتحاد 

يف البحر األبيض  بالزئبق لمواقع ادللوثةل مبادئ توجيهية بشأن أفضل ادلمارسات البيئية لإلدارة السليمة بيئياً  -
. ديكن االطالع عليها يف الرابط: سط/برنامج األمم ادلتحدة للبيئة()خطة عمل البحر ادلتو  ادلتوسط

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45236/retrieve 

. ديكن االطالع عليها (4008الصينية األدلانية ) ، حلقة العملإلصالح ادلواقع ادللوثة بالزئبقالتقرير النهائي  -
 https://www.grs.de/sites/default/files/pdf/Remcosite_2008_Chemieabfaelle_0.pdfيف الرابط: 

عمل اللقة حلنهائية الالتكاليف العامة  -بالزئبق  ةالرتبتلوث حتسني إدارة  - (ImaHgادياج ) مشروع -
 http://snowmannetwork.com/?page_id=256. ديكن االطالع على ادلزيد من ادلعلومات يف الرابط: (4023)

الجتماع ورقة موجزة للألراضي يف أوروبا،  ادلنسقة صناعياً  اإلدارة ادلستدامةشبكة  -ادلواقع ادللوثة بالزئبق  -
 http://www.nicole.org/pagina/19/Workshop_Reports.htmlديكن االطالع عليها يف الرابط: (. 4024) التقين

(. ديكن 4024ورقة من فريق نيكول العامل ادلعين بالزئبق ) -حديثة  -إدارة األراضي ادللوثة بالزئبق  -
 http://www.nicole.org/pagina/22/Thematic_Documents.htmlاالطالع عليها يف الرابط: 

مسامهة ادلواقع ادللوثة يف موارد الزئبق ( ’’4023سينرييلال س. )و بريون ن.، و ىورفات م.، و كوكمان د.،  -
 Environmental Research, 125: 160-170. Doi:10.1016/j.envres.2012.12.011‘‘.العادلية

واقع ادللوثة يف البلدان ادلوضع برنامج إلدارة ، (4022وبرت ه. )مونتغومري ر و .، الرت و.كوفاليك و  -
 البنك الدويل.ن العاصمة، رلموعة واشنط. ادلنخفضة وادلتوسطة الدخل

http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B15E990A-1
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B15E990A-1
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/site-remediation/guidance-resources
http://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/air-land-water/site-remediation/guidance-resources
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide-intervention/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide-intervention/index.htm
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45236/retrieve
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45236/retrieve
https://www.grs.de/sites/default/files/pdf/Remcosite_2008_Chemieabfaelle_0.pdf
http://snowmannetwork.com/?page_id=256
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استصالح األراضي ادللوثة عرض عام. شبكة  اإلدارة ادلستدامة لألراضي ادللوثة يف االحتاد األورويب: -
 (.4004) (CLARINET) للتكنولوجيات البيئية

لزئبق لادلركز التكنولوجي بواسطة زئبق واستعادة الزئبق ادللوث بال (Boroo)إلصالح موقع بورو توفري حلول 
(CTNDM)  إمغريسا شركة و(Emgrisa) شركة بوليكو بالتعاون مع  ،يف إسبانيا(Polyeco)  يف الفرتة اليونانيف 

استصالح هبدف . رصد ادلياه السطحية واجلوفية 4026إىل كانون األول/ديسمرب  402٢من دتوز/يوليو 
االستصالح الضوئي، أو تثبيت الزئبق، أو جسيمات احلديد النانوية الصفرية ادللوثة بالزئبق )أي  ةالرتب

 http://www.ctndm.es/proyectos/7-in.php التكافؤ، أو التثبيت الكيميائي(.

ديكن االطالع عليو يف الرابط: ادللوثة.  ةالرتبعلى إدارة الزئبق واستصالح التدريب 
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/training-on-mercury-management-and-

remediation-of-contaminated-soils-a  

ألف، التوجيهات القانونية بشأن األراضي ادللوثة. ديكن االطالع  4: اجلزء 2990قانون محاية البيئة لعام  -
-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223705/pb13735contعليو يف الرابط: 

land-guidance.pdf 

 النرويج

، 4007-4006، 22)الكتاب األبيض ذو الرقم  ‘‘ومستقبل أكثر أمنا سامةغري بيئة حنو  العمل معاً ’’ -
(. متاح على الرابط: 3-20إىل  4-20، الفصول 200-94الصفحات: )انظر 

https://www.regjeringen.no/contentassets/abe386e25e0e4d788e868d5f7f991362/en-

gb/pdfs/stm200620070014000en_pdfs.pdf 

- IPEN (2016) ،’’متاح على الرابط: . ‘‘هاوإصالح هتاوإدار  ات بشأن حتديد ادلواقع ادللوثة بالزئبقتوجيه
http://ipen.org/documents/ipen-guidance-identification-management-and-remediation-mercury-

contaminated-sites 

 سويسرا

متاح على الرابط: توجيهات متدرجة بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة.  -
http://www.bafu.admin.ch/altlasten/12163/12168/index.html?lang=en 

 .عتبات الزئبق يف قانون ادلواقع ادللوثة -
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983151/index.html 

  

http://www.ctndm.es/proyectos/7-in.php
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/training-on-mercury-management-and-remediation-of-contaminated-soils-a
http://www.cprac.org/es/archivo-de-noticias/genericas/training-on-mercury-management-and-remediation-of-contaminated-soils-a
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223705/pb13735cont-land-guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223705/pb13735cont-land-guidance.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223705/pb13735cont-land-guidance.pdf
http://ipen.org/documents/ipen-guidance-identification-management-and-remediation-mercury-contaminated-sites
http://ipen.org/documents/ipen-guidance-identification-management-and-remediation-mercury-contaminated-sites
http://www.bafu.admin.ch/altlasten/12163/12168/index.html?lang=en
http://www.bafu.admin.ch/altlasten/12163/12168/index.html?lang=en
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983151/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983151/index.html
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 الشبكة الدولية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة

IPEN (2016). ’’متاح على الرابط:. ‘‘هاوإصالح هتاوإدار  بشأن حتديد ادلواقع ادللوثة بالزئبق توجيهات 

http://ipen.org/documents/ipen-guidance-identification-management-and-remediation-mercury-

contaminated-sites  

 األرض النقية منظمة

. متاحة على ‘‘هتاوإدار  هاوتقييمالتقنية بشأن حتديد ادلواقع ادللوثة بالزئبق  للتوجيهاتتوصيات . ’’األرض النقية(مة منظ)
الرابط: 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/2016%20call%20for%20submissions/Pure%20Earth%20

Technical%20Guidance%20on%20Mercury-Contaminated%20Sites%20.pdf 

  

http://ipen.org/documents/ipen-guidance-identification-management-and-remediation-mercury-contaminated-sites
http://ipen.org/documents/ipen-guidance-identification-management-and-remediation-mercury-contaminated-sites
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/2016%20call%20for%20submissions/Pure%20Earth%20Technical%20Guidance%20on%20Mercury-Contaminated%20Sites%20.pdf
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/2016%20call%20for%20submissions/Pure%20Earth%20Technical%20Guidance%20on%20Mercury-Contaminated%20Sites%20.pdf
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 المرفق الثالث

 إدارة المواقع الملوثةب المتعلقةالتوجيهات  ومحتوىمخطط هيكل 

 إدارة المواقع الملوثةب المتعلقةتوجيهات ال

 مقدمة -ألف
والبيئة.  اإلنسانمعلومات أساسية عامة عن ادلخاطر ادلرتبطة بالتعرض للزئبق على صحة تتضمن ىذه ادلقدمة 

االستخدامات اليت  على خاص، مع الرتكيز بشكل لزئبقلستخدام العادلي االمعلومات عن  وتقدِّم كذلك
الكلور  الزئبق يف إنتاج استخدامو سيما التعدين احلريف للذىب،  أو حيتمل أن تسفر عن مواقع ملوثة )وال أسفرت

. ويرد من ىذه ادلواقع( الزئبق ، وإدارة النفايات الصناعية أو ادلواقع اليت قد تكون ملوثة بسبب جريانوالقلويات
مع يتعلق بإدارة ادلواقع ادللوثة،  اللتزامات مبوجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق فيمال عرض عام قدمة أيضاً يف ادل

 ت الوطنية القائمة ذات الصلة.إبراز بعض السياسا
 وخصائصهاتحديد المواقع  -باء

قسم اآلليات اليت ديكن للبلدان استخدامها لتحديد ادلواقع ادللوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق، وكذلك يسرد الس
اليت قد تكون مطلوبة اخلطوات التوجيهات وستبني ملوث.  لوث بعد حتديد موقع يشتبو يف أنوتقنيات لوصف الت

 مركباتلزئبق أو للتلوث با ،دلواقع ادللوثة. وقد تشمل اخلطوات حتديد ادلستوى الوطينباوضع قائمة وطنية  عند
، ‘‘موقع’’مصطلح قد تكون ىناك حاجة أيضًا لتعريف و  ما بأنو ملوث. وقع، الذي ينتج عنو وصف مالزئبق
 ومن مث ستغطي. كون أكثر تضرراً ترئيسي قد من موقع  جبريان ادللوثاتادلتأثرة خذ يف االعتبار أن ادلناطق مع األ

شمل يعلى الصعيد الوطين لتحديد ادلواقع اليت حيتمل أن تكون ملوثة. وديكن أن  ادلستخدمة اآللية اتتوجيهال
استخدم أو حالية أو سابقة تعدين أو أنشطة صناعية  أنشطةعن  مع معلوماتجلمكتيب  عملاجلمع بني ذلك 

عن طريق  اليت جتمععن ادلعلومات  ، فضالً النفايات رميمكان موقع ، أو الزئبق أو مركبات الزئبقأطلق فيها 
 اإلبالغ احمللية. عمليات مراقبة ادلواقع و 

حتديدىا من خالل ىذه  جرىاليت و  ،ملوثة اليت من احملتمل أن تكون ادلواقعوديكن مواصلة حتديد خصائص 
 وأن ةمالحظمع ىذا الربوتوكول،  وما قد يشملأيضًا تقييم. وستشمل التوجيهات بروتوكول الل من خ ،اآللية
من أجل  تقييم تفتيش ادلوقعبروتوكول الالربوتوكول على الصعيد الوطين. وديكن أن يشمل ادلوافقة على يلزم 

، ادلياه احمللية مصادر ثيأو تلو  جريان ادللوثاتمواصلة حتديد خصائص ادلوقع )مبا يف ذلك التضاريس وإمكانية 
اذلواء  منمفصلة  . وىناك حاجة ألخذ عيناتاالستخدامات السابقة( على االستخدام احلايل للموقع واألدلةو 

من العينات أخذ معلومات عن  التوجيهات تضمنستمواصلة توصيف ادلخاطر، و  من أجلوالرتبة وادلياه يف ادلوقع 
عن رلموعة من ادلنهجيات التحليلية اليت ديكن استخدامها  ، فضالً وجو فضلأعلى وقع ادل أجل حتديد خصائص

سيما  الكائنات احلية، والمن عينات خذ أومن شأن . ادلوجودة لتحديد مستوى الزئبق أو مركبات الزئبق
سيما بشأن ادلخاطر على السكان  وفر معلومات مفيدة، واليأن يف ادلناطق ادلتضررة من التلوث بالزئبق  ،األمساك

السكان احملليني من عينات  ، وقد تكن ىناك حاجة ألخذالنظام الغذائي عرباحملليني من خالل التعرض 
أن تتضمن  أيضاً  وديكنتقنيات أخذ العينات ومنهجيات حتليلية. لوصف وسريد يف التوجيهات أنفسهم. 
نشاط فرز أويل لتحديد ادلواقع اليت تعترب يستخدم يث حتديد أولويات األنشطة، ح عنمعلومات  التوجيهات
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احتمال تلويث ادلياه اجلوفية أو و ادلوقع من ادلراكز السكانية، قرب )مع مراعاة عوامل من قبيل  أعلى سلاطرذات 
 .شبكات األُنار وادلستويات الفعلية للزئبق يف ادلوقع(

 إشراك الجمهور -جيم
إنشاء عملية مشاورات  عنمعلومات  على مل التوجيهاتتوستش -أساسياً  أمراً احلاجة إىل إشراك اجلمهور تعترب 

عامة، مبا يف ذلك آليات جلمع وتوزيع ادلعلومات، وإشراك اجلمهور واجلهات ادلعنية يف حتديد االلتزامات وخطة 
تقييم ادلشاركة العامة  الردود من أجل، وأساليب مجع شلكنةعملية إصالح أي فيما يتعلق بعملية التقييم و 

األنشطة الرامية إىل إذكاء الوعي وبناء القدرات،  عنمعلومات  أيضاً  التوجيهاتتشمل س. و القبولومستويات 
 التعرض. خبفضتعلق ت متطلباتال سيما فيما يتعلق بأي 

 على صحة اإلنسان والبيئة المخاطرتقييمات  -دال
 عادليةالزئبق  أخطارأن  وعلى الرغم من ادلوقع على تقييمات ادلخاطر على صحة اإلنسان والبيئة. ريأثيعتمد ت

دد. وستشمل التوجيهات احملوقع خيتلف حسب ادلعن وجود الزئبق  الناتجعرض وزلددة بشكل جيد إال أن الت
ادلتعلقة  عتباراتاالعلى بعض ادلعلومات عن أخطار الزئبق ومركبات الزئبق، لكنها سوف تركز بقدر أكرب 

ومن مث تقدم التوجيهات تقييم ىذا التعرض.  يةوكيف والبيئة اإلنسانخصائص ادلوقع بتعرض  ية ارتباطكيفب
ادلخاطر ىي يف ادلقام األول ما إذا كانت معلومات عن كيفية حتديد ادلخاطر ادلرتبطة بادلوقع، مبا يف ذلك حتديد 

 .االثنني معاً  أم علىعلى صحة اإلنسان أم البيئة  سلاطر على
 التي تشّكلها المواقع الملّوثة المخاطرخيارات إلدارة  -هاء

 مبشأن أنسب الوسائل إلدارة ادلوقع. وسوف تقدِّ وطنية ملوث يتعني اختاذ قرارات ما بعد تقييم موقع 
نظر يف احلاجة إىل تادلواقع ادللوثة. وساليت تشكلها دارة ادلخاطر إلرلموعة من اخليارات  عنمعلومات  التوجيهات

يتعني والبيئة طوال عملية إدارة ادلخاطر، وسوف تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل أي إجراءات  اإلنسانمحاية 
 .بطريقة سليمة بيئياً  تنفيذىا

 تقييم الفوائد والتكاليف -واو
تكاليف؛  ينطوي على تكبدسوف  هاوإصالح هاوتقييم وحتديد خصائصهاادلواقع ادللوثة من ادلسلم بو أن حتديد 

 ينطوي أيضًا على تكبد الزئبق ومركبات الزئبق على السكان احملليني والبيئة ريثتأأن  من ادلسلم بو أيضاً بيد أن 
تقييم تكاليف وفوائد األنشطة الرامية إىل معاجلة ادلواقع ادللوثة إىل  عنمعلومات التوجيهات قدم تتكاليف. وس
 ىناك اختالفات بني البلدان فيما يتعلق بتكاليف التدخالت. و ستكونكن، مع التسليم بأنأقصى حد شل

 التحقُّق من صحة النتائج -زاي
حتديد فعالية أي  هبدف بادلواقع ادللوثة، وال سيما يتعلق منجز نتائج أي نشاطللتحقق من ىناك حاجة 

لنظر يف احلاجة إىل أية أنشطة أخرى. وستشمل التوجيهات معلومات عن األنشطة الالزمة اتدخالت، وكذلك 
 النتائج. للتحقق من
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التعاون في وضع استراتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد المواقع الملوَّثة بالزئبق وتقييمها وتحديد أولوياتها  -حاء
 لقيام، وفقاً للمقتضى، بتطهيرهاوإدارتها وا

األطراف اليت ترغب يف التعاون بشأن األنشطة قها اليت ديكن أن تطباالسرتاتيجيات ادلمكنة  ىذا القسم حددسي
 لتقييم ادلشرتكافرص حتديد ، و علوماتادلتبادل لأنشطة ادلتعلقة بادلواقع ادللوثة. وديكن أن تشمل االسرتاتيجيات 

 .حسب االقتضاءاألنشطة التعاونية من  غريىا، و ادلواقعالتواصل فيما يتعلق ب ، وتنسيق خططللمواقع
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 المرفق الرابع

 متعلقة بإدارة المواقع الملوثةالالتوجيهات مشروع خريطة الطريق إلعداد وثيقة 

إدارة ب تتعلق اتتوجيهاألمانة ادلؤقتة التفاقية ميناماتا مشروع خريطة طريق بشأن إعداد مشروع وثيقة وضعت 
بشأن الزئبق يف  طلبتو جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً وفق ما ادلواقع ادللوثة بالزئبق 

 السابعة. ادورهت
باالتفاق  مشروع خريطة الطريق األنشطة اليت ديكن القيام هبا بعد االجتماع األول دلؤدتر األطراف، رىناً ويشمل 

 الزمين وتوافر ادلوارد ادلالية وغريىا من ادلوارد الالزمة لتنفيذىا. ىاإطار و على ىذه األنشطة 
 خارطة الطريق التالية. اقرتحت إسهامات اخلرباء يف بعض اجملاالتنطاق العمل واحلاجة إىل ويف ضوء 

 اإلطار الزمين النشاط

إدارة ادلواقع ب تتعلقتوجيهات عداد وثيقة إلاالجتماع األول دلؤدتر األطراف عملية حيدد 
 امن اتفاقية ميناماتا للنظر فيه 24من ادلادة  3ادللوثة على النحو ادلطلوب يف الفقرة 

عناصر ىذه العملية احملددة يف خريطة وترد مقبل.  اجتماعادلؤدتر يف  جانبمن  اواعتمادى
 الطريق أدناه.

 4027أيلول/سبتمرب 

عن ادلتطلبات التقنية  ادلواقع ادللوثة، فضالً إدارة طوي عليو نالذي تيسلم ادلؤدتر بالتعقيد 
 يف أن التوجيهات ذات الصلة أعدتأيضًا درك ي أنوبيد توجيهات؛  مشروعلوضع 

وضع مشروع التوجيهات.  االستفادة منها عنداألخرى اليت ديكن  ادلنتدياترلموعة من 
احلكومات واجلهات  ولذلك يقر ادلؤدتر باحلاجة إىل مسامهة اخلرباء يف ىذا اجملال، ويدعو

 العمل.ىذا للمشاركة يف راغبني خرباء  إىل ترشيحاألخرى 

 4027أيلول/سبتمرب 

 4027كانون األول/ديسمرب  .اً تعاون إلكرتونييترشيحات اخلرباء إىل األمانة إلدراجها يف فريق خرباء عامل تقدم 

استخدام بأخرى، و  منتدياتإىل ادلعلومات ادلقدمة من قبل والعمل ادلضطلع بو يف  استناداً 
تعد ، اً أساسبوصفو فق عليو مؤدتر األطراف او ي ذالتوجيهات ال وزلتوىسلطط ىيكل 

 اخلرباء. على إلكرتونياً  ومشروع توجيهات أويل بشأن ادلواقع ادللوثة وتعمم األمانة

 4028شباط/فرباير 

. وديكن األمانة إلكرتونياً تعليقات إىل ويقدمون ادلشروع األويل مقرتحات رباء يستعرض اخل
وفق أو احللقات الدراسية الشبكية دلناقشة مشروع التوجيهات عن بعد استخدام التداول 

 .ما ىو مطلوب

 4028نيسان/أبريل 

 وإجراءعلى اخلرباء للنظر فيها  هامنقحة من مشروع التوجيهات وتعمم اً تعد األمانة نسخ
 .بشأُنا ادلزيد من ادلناقشات اإللكرتونية

 4028أيار/مايو 

ؤدتر األطراف يف اجتماعو الثاين، مبا يف دلتوصيات  ويعدوناخلرباء يف االقرتاح ادلنقح ينظر 
 ع هبا.ضطالاال يتعنيجديدة أو إضافية ألعمال ذلك أي توصيات 

 4028 وحزيران/يوني

ؤدتر األطراف يف اجتماعو الثاين للنظر دلتوصيات أي األمانة مشروع التوجيهات و  تتيح
 ادلزيد من التوصيات. وتقدميفيها 

عقد االجتماع  من ادلقرر مبدئياً 
 ،4028الثاين/نوفمرب يف تشرين 

مؤدتر األطراف يف من بقرار  رىناً 
 اجتماعو األول.

____________ 


