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

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤ نوفمربالثاين/ تشرين ٧  -  ٣، بانكوك

  *(د) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

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

  بدء نفاذ االتفاقية وتنفيذها بفعالية عند بدء نفاذها

  وضع توجيهات بشأن التخزين المؤقت السليم بيئياً للزئبق
 من األمانة مذكرة

مؤمتر األطراف مبادئ يعتمد ن ن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بأم ١٠من املادة  ٣الفقرة  تقضي  - ١
وجب مبطرف ي استخدام مسموح به أل لغرضتوجيهية بشأن التخزين السليم بيئيًا للزئبق ومركبات الزئبق 

مبوجب اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل  االتفاقية، آخذًا يف االعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضع
  النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود وأي توجيهات أخرى ذات صلة.

، املبادئ التوجيهية التقنية ٢٠١١عتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، يف اجتماعه العاشر، يف عام ا  - ٢
بق والنفايات احملتوية على الزئبق أو امللوثة به لإلدارة السليمة بيئيًا للنفايات املكونة من عنصر الزئ

(UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1)
)١(.  

، بشأن املبادئ التوجيهية التقنية ١١/٥  - ب وقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل، مبوجب مقرره ا  - ٣
 يدرجالزئبق أو امللوثة به، أن  بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفايات املكونة من عنصر الزئبق والنفايات احملتوية على

دعا املؤمتر أيضاً األطراف و برنامج عمل الفريق العامل املفتوح العضوية.  ضمناستكمال املبادئ التوجيهية التقنية 
دعا األطراف وغري األطراف إىل تعيني و إىل النظر يف العمل كبلد رائد الستكمال املبادئ التوجيهية التقنية، 
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من ذلك املقرر، أعدت اليابان،  ٥ملا بني الدورات. وعمًال بالفقرة العامل  الفريق املصغر  خرباء للمشاركة يف
تقنية التوجيهية البادئ اململا بني الدورات، مشروع العامل بوصفها بلداً رائداً، وبالتشاور الوثيق مع الفريق املصغر 

. وسُيقدم ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٢٣ يفأتيحت على موقع اتفاقية بازل على اإلنرتنت  اليت ستكملةامل
مشروع املبادئ التوجيهية التقنية إىل الفريق العامل املفتوح العضوية للنظر فيه يف اجتماعه التاسع يف 

  .٢٠١٥مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل يف أيار/مايو  إىلمث بعد ذلك  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
وجيهية فرعًا عن التخزين، فإن الفرع املعين يركز على ختزين تتضمن املبادئ التفيما  هوُأشري إىل أن  - ٤

بيد أن هنالك  .نفايات الزئبق، بدًال من الرتكيز على التخزين املؤقت لعنصر الزئبق املراد استخدامه يف املستقبل
التقنية والتشغيلية ملرافق التخزين،  من األقسام الفرعية، وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق منها باالعتبارات اً عدد

واالعتبارات اخلاصة بتخزين النفايات املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق واالعتبارات اخلاصة بتخزين النفايات 
امللوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق، حتتوي على معلومات وتوجيهات قد تكون ذات أمهية يف وضع املبادئ 

  ).١٤٧  - ١٤٠، الفقرات (UNEP/CHW.10/6/Add.2/Rev.1ين املؤقت التوجيهية بشأن التخز 
يف إطار شراكة الزئبق العاملية لربنامج األمم املتحدة  مدادات والتخزينإلعلى الرغم من أن جمال شراكة ا  - ٥

اصة قد مشل عمله بعض التقييم للخيارات والتكنولوجيات اخلفرتكز على احلد من إمدادات الزئبق، يللبيئة كان 
قد مجع جمال الشراكة معلومات فمنها. النهائي بتخزين فائض إمدادات الزئبق من املصادر األخرى والتخلص 

على املستوى الوطين من ِقبل عدد من احلكومات وقد تكون هذه  تستخدميت اعن خيارات التخزين ال
  املعلومات مفيدة يف مواصلة تطوير املبادئ التوجيهية.

 ،، بشأن ترتيبات الفرتة االنتقالية، إىل اللجنة أن تدعم١من قراره  ٨وضني، يف الفقرة طلب مؤمتر املف  - ٦
بالقدر العملي املمكن ومبا يتوافق مع أولويات االتفاقية، األنشطة اليت تقتضيها االتفاقية أو تشجع عليها، واليت 

ا أن تيسري  مبا يف ذلك على وجه اخلصوص  ها،فاذنء دبتنفيذها عند فعالية االتفاقية و  سرعة بدء نفاذمن شأ
  مبادئ توجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئياً للزئبق.

ا يف إعداد مشروع املبادئ  تزويد األمانةولذا فإن اللجنة قد تود   - ٧ باملزيد من اإلسهامات ملساعد
ا السابعة. وسوف تستند هذه التوجيهية بشأن التخزين املؤقت السليم بيئيًا للزئبق لكي تنظر فيه اللجنة يف  دور

عمل الشراكة العاملية للزئبق لربنامج  ويف إطاراملبادئ التوجيهية على املعلومات املتوفرة يف إطار اتفاقية بازل 
وأيضًا على املعلومات اليت ستقدمها احلكومات. ووفقًا لطلب مؤمتر املفوضني، سوف  ،األمم املتحدة للبيئة
وضع مشروع املبادئ التوجيهية. قد تود اللجنة  علىقتة التعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية بازل تلتمس األمانة املؤ 

ع و أن تطلب إىل احلكومات أن تتيح املعلومات ذات الصلة إىل األمانة يف األوقات املطلوبة لتيسري إعداد مشر 
  املبادئ التوجيهية.هذه 

___________  


