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البند ( 3د) من جدول األعمال ادلؤقت

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف في االتفاقية :أنشطة
لتيسير سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء
نفاذها

توجيهات بشأن إدارة المواقع الملوثة والطريقة المقترحة للمضي قدماً في وضع التوجيهات
مذكرة من األمانة
 - 0تقضي اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،يف الفقرة  3من ادلادة  ،06بأن يعتمد مؤدتر األطراف توجيهات
بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة ميكن أن تتضمن وسائل وُن ج دلا يلي
(أ)

حتديد ادلواقع ومساهتا؛

(ب) إشراك اجلمهور؛
(ج) تقييمات األخطار على صحة اإلنسان والبيئة؛
(د)

ادللوثة؛
خيارات إلدارة األخطار اليت تش ّكلها ادلواقع ّ

(ىـ) تقييم الفوائد والتكاليف؛

(و) التحقُّق من صحة النتائ ج.
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 - 6نظرت جلنة التفاوض احلكومية الدولية ،يف دورهتا السادسة ،يف الوثيقة
اليت عرضت اخلربة ادلكتسبة يف سياق االتفاقيات األخرى ادلتعلقة مبجموعة ادلواد الكيميائية والنفايات .ونظرت
اللجنة ،خالل ادلناقشة ،يف منافع التعاون وتبادل ادلعلومات على الصعيد اإلقليمي .وجرى اإلعراب عن شواغل
إزاء أولوية ىذه ادلسألة ،وأشري إىل أنو توجد حالياً ثروة كبرية من األعمال اليت ميكن االعتماد عليها يف الوقت
الراىن بشأن ىذا ادلوضوع .أشار آخرون إىل افتقار بعض البلدان إىل ادلوارد ويرون أن عدم توفر التوجيو بشأن
ادلواقع ادللوثة ميكن اعتباره عائقاً أمام عملية التصديق .وقررت اللجنة إرجاء مواصلة النظر يف البند إىل دورهتا
السابعة وشجعت البلدان على مواصلة إحراز التقدم على الصعيدين الوطين واإلقليمي وعلى تبادل ادلعارف ذات
الصلة ونشرىا.
UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/19

 - 3وتيسرياً دلواصلة النظر يف ىذه ادلسألة ،يرد يف مرفق ىذه ادلذكرة نص الوثيقة بالصورة اليت قدمت هبا إىل
اللجنة يف دورهتا السادسة.
 - 4وقد تود اللجنة أن تطلب إىل األمانة مواصلة اختاذ اإلجراءات ادلنصوص عليها يف الوثيقة
.UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/19
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المرفق
توجيهات بشأن إدارة المواقع الملوثة والطريقة المقترحة للمضي قدماً في وضع التوجيهات
مذكرة من األمانة
 - 0تطلب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ،يف الفقرة  3من ادلادة  ،06إىل مؤدتر األطراف أن يعتمد توجيهات
بشأن إدارة ادلواقع ادللوثة ميكن أن تتضمن وسائل وُن ج دلا يلي
(أ)

حتديد ادلوقع وحتديد خصائصو؛

(ب) إشراك عامة الناس؛
(ج) إجراء تقييمات لصحة اإلنسان وادلخاطر البيئية؛
(د)

خيارات إلدارة ادلخاطر اليت تشكلها ادلواقع ادللوثة؛

(ى) تقييم الفوائد والتكاليف؛
(و) اعتماد النتائ ج.
 - 6وعند إعداد ىذه ادلذكرة بشأن التوجيهات ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة والطريقة ادلقًتحة للمضي قدماً
يف وضع التوجيهات مت اآلخذ يف االعتبار التجارب ادلكتسبة يف سياق االتفاقيات األخرى ضمن رلموعة ادلواد
الكيميائية والنفايات .وترد التجارب ذات الصلة يف الفقرات أدناه.
 - 3ويف عام  6100اعتمدت اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب
احلدود ادلبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئياً للنفايات اليت تتكون من عنصر الزئبق والنفايات احملتوية على
الزئبق أو ادللوثة بو .وتتضمن ىذه ادلبادئ التوجيهية ،اليت جيري حتديثها حالياً ،عدداً من خيارات معاجلة أنواع
الًتبة وادلواد األخرى ادللوثة بالزئبق كما أنا تتصل بشكل وثيق بالتوجيهات ادلتعلقة خبيارات إدارة ادلخاطر اليت
تشكلها ادلواقع ادللوثة )0(.وتتضمن ادلبادئ التوجيهية أيضاً معلومات عن إشراك عامة الناس وادلخاطر على

صحة اإلنسان ادلرتبطة بالتعرض للزئبق ،واليت تتسم بأمهية كبرية عند النظر يف التوجيهات ادلتعلقة بإدارة
ادلواقع ادللوثة.

 - 4وتشري اتفاقية استكهومل بشأن ادللوثة العضوية الثابتة يف ادلادة  6منها إىل احلاجة إىل وضع اسًتاتيجيات
مالئمة لتحديد ادلواقع ادللوثة وإلجراء ادلعاجلة النهائية بطريقة سليمة بيئياً .وقد وضعت ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة
بإدارة نفايات ادللوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع اتفاقية بازل ولكن حىت اآلن مل توضع وثيقة توجيهية زلددة
بشأن حتديد ومعاجلة ادلواقع ادللوثة.
 - 5وتوجد رلموعة من الوثائق التوجيهية اليت وضعتها احلكومات الوطنية ومنظمات اجملتمع ادلدين واليت
ميكن أن تكون مفيدة يف وضع توجيهات بشأن ادلواقع ادللوثة .ولكن يف ىذه ادلرحلة مل جتر األمانة حتليالً مفصالً
ذلذه ادلواد.

( )0متاحة على الرابط .www.basel.int/TheConvention/Publications/TechnicalGuidelines/tabid/2362/Default.aspx
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 - 6وطلب مؤدتر ادلفوضني ،يف قراره بشأن الًتتيبات يف الفًتة االنتقالية (،UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4
ادلرفق األول) ،إىل اللجنة أن تدعم ،بطريقة عملية تتسق مع أولويات االتفاقية ،األنشطة ادلطلوبة مبقتضى
االتفاقية أو اليت تشجع عليها االتفاقية واليت تيسر سرعة بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذىا بفعالية عند بدء نفاذىا،
مبا يف ذلك على وجو اخلصوص التوجيهات ادلتعلقة بإدارة ادلواقع ادللوثة.
 - 7وقد ترغب اللجنة يف أن تطلب إىل األمانة أن تسعى للحصول على مدخالت من احلكومات
وأصحاب ادلصلحة اآلخرين الراغبني بشأن أي وثائق توجيهية أو توصيات تتعلق بادلواقع ادللوثة ،وأن تطلب إىل
األمانة أن تعد ،بالتشاور مع األمانات ذات الصلة يف رلموعة ادلواد الكيميائية والنفايات وادلنظمات أو اذليئات
األخرى ،حسب االقتضاء ،مشروع وثيقة توجيهية للنظر فيها من جانب اللجنة يف دورهتا السابعة.
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