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مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف 49-42 ،أيلول/سبتمرب 4027
*
البند ( 6و) من جدول األعمال ادلؤقت

مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ مؤتمر
األطراف إجراءات بشأنها :التوجيهات المشار إليها
في الفقرات ( 7أ) و( 7ب) من المادة 9

التوجيهات المتعلقة بإطالقات الزئبق (المادة  ،)9وال سيما فيما يتعلق بأفضل التقنيات
المتاحة وأفضل الممارسات البيئية (الفقرة ( 7أ)) ومنهجية إعداد قوائم جرد اإلطالقات
(الفقرة ( 7ب))
مذكرة من األمانة
 -2تنص الفقرة  7من ادلادة  9من اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يقوم مؤدتر األطراف ،يف أقرب وقت
ممكن ،باعتماد توجيهات بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية ،مع مراعاة أي اختالفات بني
ادلصادر اجلديدة والقائمة ،واحلاجة إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار الشاملة لعدة أوساط ،والتوجيهات
بشأن منهجية إعداد قوائم جرد اإلطالقات.
 -4ومل يبدأ بعد العمل على وضع توجيهات بشأن أفضل التقنيات ادلتاحة وأفضل ادلمارسات البيئية من أجل
اعتمادىا .ويتطلب إعداد ىذه التوجيهات معلومات عن فئات ادلصادر الثابتة ذات الصلة اليت يتعني على كل
طرف حتديدىا ،وفقاً للفقرة  ٣من ادلادة  ،9يف موعد ال يتجاوز ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية
بالنسبة إىل ذلك الطرف .لذلك سيكون من ادلمكن بدء العمل بعد حتديد ادلصادر الثابتة ذات الصلة ،ومن
ادلتوقع أن يتطلب ذلك مدخالت من اخلرباء التقنيني.
 -٣أما فيما يتعلق بوضع توجيهات بشأن منهجية إعداد قوائم جرد اإلطالقات فقد نظرت جلنة التفاوض
احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانوناً بشأن الزئبق يف ىذه ادلسألة ،يف دورهتا السادسة ،والحظت أن
العمل اجلاري يف الوقت احلايل من جانب فريق اخلرباء التقنيني الذي أنشأه مؤدتر ادلفوضني من أجل وضع
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التوجيهات ادلطلوبة مبقتضى ادلادة  ،8بشأن االنبعاثات ،ذو صلة بادلسائل ادلتعلقة باإلطالقات .وأشري كذلك
إىل أن رلموعة أدوات برنامج األمم ادلتحدة للبيئة لتحديد وقياس كمية إطالقات الزئبق ساعدت البلدان يف
تقييم إطالقاهتا ،وستساعدىا على حتديد مصادر اإلطالقات اليت قد تعترب ذات صلة وتتطلب اختاذ إجراء
مبوجب االتفاقية .وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير الذي يتضمن معلومات أولية عن مصادر اإلطالقات ومنهجية
إعداد قوائم اجلرد ( ،)UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/15وقالت إهنا تنتظر نتائج األعمال اإلضافية لفريق اخلرباء
التقنيني بشأن ىذه ادلسألة.

 -2واعتمدت جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،يف دورهتا السابعة ،على أساس مؤقت ،يف انتظار االعتماد
الرمسي من جانب مؤدتر األطراف يف اجتماعو األول ،التوجيهات إىل األطراف بشأن منهجية إعداد قوائم جرد
االنبعاثات عمالً بادلادة  .8وحتدد التوجيهات منهجية متدرجة ميكن اتباعها عند إعداد قائمة جرد ،وحتيل إىل
رلموعة أدوات اجلرد الصادرة عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .إن ىذه ادلنهجية ىي منهجية عامة ،رغم أهنا
صممت مع وضع مصادر االنبعاثات يف االعتبار ،ولذلك فقد يكون من ادلمكن تطبيقها على نطاق أوسع فيما
ُ
يتعلق مبصادر اإلطالقات.
 -5وجتدر اإلشارة إىل أن البلدان اليت تتهيأ لتنفيذ االتفاقية ،وال سيما تلك البلدان اليت تتلقى دعماً من
خالل تقييمات ميناماتا األولية اليت ميوذلا مرفق البيئة العادلية ،تعكف على إعداد قوائم جرد جلميع انبعاثات
وإطالقات الزئبق على الصعيد الوطين .وتساعد قوائم اجلرد البلدان يف حتديد مسائل الزئبق اخلاصة هبا وتوفر
معلومات لعملية االستعراض القانوين وادلقررات بشأن الضوابط الفعالة ادلتعلقة بالزئبق .وتضطلع الكثري من
البلدان بتقييم على ادلستوى  2باستخدام رلموعة أدوات اجلرد الصادرة عن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،مما يتيح
حتديد مصادر دون حتديد كميات إطالقاهتا ،بيد أن بعض البلدان جتري تقييماً أكثر تفصيالً على ادلستوى ،4
الذي يشمل تقييماً أكثر تفصيالً ويأخذ يف االعتبار اإلطالقات الفعلية (وليس التقديرية).

اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب مؤتمر األطراف

 -6قد يرغب مؤدتر األطراف يف أن يشجع األطراف والبلدان على حتديد ادلصادر الثابتة ذات الصلة على
الصعيد الوطين عمالً بالفقرة  ٣من ادلادة  9يف أقرب وقت ممكن  -أي قبل ادلوعد النهائي  -وتقدًن معلومات
إىل األمانة عن حتديد ادلصادر اليت ُحددت وعن كمية اإلطالقات السنوية من ىذه ادلصادر .وقد يرغب مؤدتر
األطراف يف أن يطلب إىل األمانة جتميع وحتليل ادلعلومات ادلقدمة من األطراف وتقدًن ىذه ادلعلومات إىل ادلؤدتر
يف اجتماعو الثاين.
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