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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع التفاقية 
بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 

  والتخلص منها عبر الحدود
  االجتماع التاسع

  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٩-١٦جنيف، 
  *من جدول األعمال املؤقت‘ ١) ’د( ٣البند 

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

  بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء نفاذها

  زئبقنفايات الالنظر في عتبات تحديد 

 مذكرة من األمانة
من االتفاقية.  ١١من املادة  ٢ألغراض اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، تُعرَّف نفايات الزئبق يف الفقرة   -  ١

  ووفقاً لذلك التعريف، تعين نفايات الزئبق املواد أو األشياء:
  املكوَّنة من الزئبق أو مرّكبات الزئبق؛  (أ)

  بات الزئبق؛احملتوية على الزئبق أو مركّ   (ب)
  .وَّثة بالزئبق أو مبركبات الزئبقاملل  (ج)

ية ذات الصلة اليت حيدِّدها مؤمتر األطراف، بالتعاون مع اهليئات ذات الصلة يف  بكمية تزيد عن املستويات احلدِّ
ري اتفاقية بازل بشأن التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود وبطريقة متسقة، واليت جي

التخلُّص منها أو املزمع التخلُّص منها أو املطلوب التخلُّص منها مبوجب أحكام القانون الوطين أو اتفاقية 
  ميناماتا.

توجيهات تقنية لإلدارة السليمة بيئياً  ١٠/٧-ب واعَتَمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، مبوجب مقرره ا  -  ٢
يات احملتوية على الزئبق أو امللوَّثة به. زيادة على ذلك، كلَّف مؤمتر للنفايات املكوَّنة من عنصر الزئبق والنفا
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بلدًا رائداً، أو إذا مل يوجد بلد رائد، كلَّف األمانة، بالتشاور مع الفريق  ١١/٥-ب األطراف، مبوجب مقرره ا
ثة مشروع املبادئ . ويف إطار )١(الصغري العامل فيما بني الدورات إلعداد مشروع مبادئ توجيهية تقنية حمدَّ

لتحديد وجود مستويات حّدية على النحو املذكور يف نص التوجيهية التقنية، يوجد عدد من اإلشارات املرجعية 
اتفاقية ميناماتا، وقد أثريت شواغل بأن تلك املستويات احلّدية ُحيَتمل جتنُّبها من خالل ختفيف حمتوى الزئبق يف 

   املبادئ التوجيهية ملا ميكن أن يشكِّل مستوى حّدياً مناسباً.النفايات، ومع ذلك ليست هناك تعاريف يف
وتقدِّم منظمة الصحة العاملية توجيهات بشأن النفايات الطبية اليت قد تشمل الزئبق أو مرّكبات الزئبق.   -  ٣

ا موجَّهة إىل العاملني واملرافق يف جما ل الرعاية الصحية، وتركِّز على إسداء النصيحة بشأن التنظيف وتوجيها
وفصل النفايات، وكذلك ضمان أن تتم معاجلة النفايات احملتوية على الزئبق وغريها من النفايات الطبية يف جماري 

ات اليت أُعدت مناسبة للنفايات أو ُختَزَّن بطريقة سليمة بيئياً. وتشري توجيهات منظمة الصحة العاملية إىل التوجيه
يف إطار اتفاقية بازل. ويف حني أوصت منظمة الصحة العاملية بِقَيم صحّية يف التوجيهات متعّلقة بالتعرُّض للزئبق 
من خالل اهلواء واملاء والطعام، وكذلك من خالل تلوُّث األدوية التقليدية، مل يوَضع بعد مستوى للتعّرض للزئبق 

  من خالل الرتبة.
بالرتتيبات يف الفرتة املتعلق مؤمتر املفوضني بشأن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الصادر عن  ١ قرارالويف   -  ٤

املؤقتة، طلب املؤمتر إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية أن تدعم، بشكل عملي ومتفق مع أولويات االتفاقية، 
ر دخول االتفاقية سريعًا حيِّز النفاذ وتنفيذها تلك األنشطة املطلوبة أو اليت ُتشجِّع عليها االتفاقية واليت تيسِّ 

  الفعلي عند دخوهلا حيِّز النفاذ، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص املستويات احلّدية لتحديد نفايات الزئبق.
وقد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تساعد يف إعداد مقرتح يتعلق باملستويات احلّدية القابلة   -  ٥

من االتفاقية. وقد ترغب اللجنة أيضًا يف أن تطلب إىل  ١١ى نفايات الزئبق، عمًال باملادة للتطبيق عل
دف  احلكومات تقدمي معلومات إضافية بشأن االستخدام الوطين هلذه املستويات احلّدية واملستويات القائمة، 

  اللجنة يف اجتماعها السابع.مساعدة األمانة يف إعداد مقرتح من هذا القبيل، الذي سيقدَّم لكي تنظر فيه 
___________  
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