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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثالث
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *األعمال املؤقتمن جدول  ك() 5البند 
مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر  

  انبعااثت الزئبق  أو يتخذ إجراًء بشأهنا: فيها
 النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت

 املعلومات املتعلقة ابنبعااثت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفاايت 

 مذكرة من األمانة
اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، خالل اجتماعه األول املعقود يف جنيف يف الفرتة   -1

بشأن انبعااثت الزئبق ذات الصلة ابحلرق املكشوف  1/14-، املقرر ا م2017 أيلول/سبتمرب 29 إىل 24 من
أبن احلرق املكشوف ]للنفاايت[ قد يكون مصدراً هاماً النبعااثت    طرافمؤمتر األويف ذلك املقرر، سّلم   للنفاايت.

تفيد أبن   )1(البيئيةالزئبق مل جيِر حتديده كمياً، وأبن التوجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات 
ؤمتر األطراف وغريها ودعا امل للنفاايت يُعترب من املمارسات البيئية السيئة اليت ينبغي الثين عنها. احلرق املكشوف

من الكياانت واملنظمات املهتمة إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن انبعااثت الزئبق من احلرق املكشوف 
، وال سيما من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  للنفاايت وطلب إىل األمانة أن تواصل جتميع املعلومات

ذلك املعلومات املستمدة من قوائم اجلرد والتقييمات األولية مليناماات، ومعاِمالت االنبعاث  مبرحلة انتقالية، مبا يف
والقياسات احلقيقية لالنبعااثت اليت تقدمها األطراف، وأي معلومات ذات صلة تضعها مؤمترات األطراف يف 

واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت  اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،
العضوية الثابتة، وأن تقدم تلك املعلومات إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر يف اجتماعه الثاين يف ضرورة اختاذ مزيد 

 من اإلجراءات.
 

.UNEP/MC/COP.3/1  * 

 اختالفاتمع مراعاة أي  ابنبعااثت الزئبق بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئيةاملبادئ التوجيهية املتعلقة   (1)
اعتمدها مؤمتر مبادئ واحلاجة إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلاثر الشاملة لعدة أوساط، وهي بني املصادر اجلديدة والقائمة 

 8 ( من أجل مساعدة األطراف على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب املادة1/4-اجتماعه األول )املقرر ا م  يفاألطراف يف اتفاقية ميناماات  
(UNEP/MC/COP.1/7 الثاين، املرفق). 
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 الفرتة منيف اجتماعه الثاين املعقود يف جنيف يف  مؤمتر األطرافوقدمت األمانة املعلومات اجملّمعة إىل  -2

واتفق املؤمتر، إذ أحاط علماً ابملعلومات اجملّمعة، على أن تقدمي الدعم .  2018 الثاين/نوفمرب  تشرين 23 إىل 19
للبلدان النامية بشأن هذه املسألة اهلامة يتسم أبمهية حيوية وطلب إىل األمانة أن تواصل مجع املعلومات ذات 

ملؤمتر إىل األمانة االستمرار يف املشاركة يف هذه املسألة مع أمانة  وكذلك طلب ا الصلة وإاتحة االطالع عليها.
 اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل وإطالع املؤمتر على آخر املعلومات يف اجتماعه الثالث. 

وُوجهت دعوة إىل األطراف واجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي معلومات عن انبعااثت الزئبق النامجة عن  -3
  2018كانون األول/ديسمرب   3وف للنفاايت، من خالل رسالة موجهة من األمني التنفيذي بتاريخ احلرق املكش

بشأن اإلجراءات الالزمة ملتابعة نتائج االجتماع الثاين للمؤمتر. ووردت إفادة من نيجرياي تصف املمارسات العامة  
للنفاايت. وترد هذه اإلفادة يف الوثيقة   إلدارة النفاايت وتقديرات انبعااثت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف

UNEP/MC/COP.3/INF/16 :وهي أيضًا متاحة على املوقع الشبكي التفاقية ميناماات على الرابط ،
www.mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalwork/tabid/7857/language/ en-US/Default.aspx . 

تكنولوجيا البيئية التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة، ووزارة البيئة  ونظم كل من األمانة واملركز الدويل لل -4
  31و 30الياابنية حلقة عمل بشأن أوجه التآزر يف جمال إدارة نفاايت الزئبق يف أوساكا، الياابن، عقدت يومي 

ك احلرق املكشوف وتناولت حلقة العمل أنواعاً خمتلفة من احلرق املكشوف للنفاايت، مبا يف ذل.  2019أاير/مايو  
. وأوصى املشاركون بتعزيز االلتزامات السياسية بوضع إطار  املتعمد وغري املتعمد يف مقالب النفاايت أو احلدائق

التخلص منها    تشريعي، ووضع خطة إلدارة النفاايت من أجل تشجيع االنتقال من احلرق املكشوف للنفاايت إىل 
الصحية وحرقها يف ظل تدابري مالئمة ملكافحة التلوث، وإطالق برانمج رصد لقياس  القمامة مواقع دفن  يف

 وسيتاح التقرير عن حلقة العمل على املوقع الشبكي لالتفاقية.  انبعااثت الزئبق.
عامل  حتديثًا ملبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ابلتعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث،  ووضع -5

االفرتاضي املستخدم للحرق املكشوف للنفاايت يف جمموعة أدوات حتديد الزئبق املتسرِّب وتقدير كميته.   اإلدخال
  منونطاق من القمامة، ُُيرق غرامات زئبق/طن  5عامل االفرتاضي ) امل ُعدِّلفاستناداً إىل البحوث اليت أجريت، 

. ويُعتقد غرامات زئبق/طن 4إىل  0,2ونطاق من غرام زئبق/طن  1إىل  بتخفيضه( غرامات زئبق/طن 10إىل  1
عامل االفرتاضي اجلديد يعكس بصورة أفضل تكوين النفاايت اليت يتم حرقها يف األماكن املفتوحة يف معظم أن امل

البلدان اليت تستخدم جمموعة األدوات. ومع ذلك، ُيشجَّع املستخدمون على النظر يف املعامل وتعديله وفقاً  
دوات احملدثة على املوقع الشبكي لربانمج األمم  تُنشر جمموعة األللمعارف املتاحة واحلالة احملددة لكل بلد. وس

 .(2)املتحدة للبيئة
، ما فتئ  1/14-على النحو املسّلم به يف املقرر ا م ،ويف حماولة ملواصلة معاجلة احلاجة إىل بياانت كمية -6

لقمامة املكشوفة  املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية جيري رصداً للزئبق الناجم عن احلرق املكشوف للنفاايت ومقالب ا 
أجري  و  ابلتعاون مع وزارة البيئة الياابنية، كجزء من مشروع اإلدارة السليمة بيئياً لنفاايت الزئبق الذي متوله الياابن.

، ومدفن قمامة ’’داندورا‘‘ يف 2018رصد الزئبق يف مدفن قمامة ’’ابنتار غيبانغ‘‘ يف إندونيسيا يف حزيران/يونيه  
،  2019مدفن قمامة ’’تني بني‘‘ يف ميامنار يف كانون الثاين/يناير يف ، و 2018كينيا يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 . 2020وستصدر نتائج رصد الزئبق يف عام  . 2020و 2019وسيجرى يف موقعني إضافيني يف عامي 

 
(2)www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit   . 

http://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-inventory-toolkit
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 . (3)صلة ابحلرق املكشوف للنفاايت يف سياق اتفاقييت ابزل واستكهوملمعلومات ذات   ووضعت أيضاً  -7
التوجيهات بشأن   2019يف أاير/مايو  عشر الرابع اجتماعه واعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل يف  -8

وتعرتف التوجيهات  (.  UNEP/CHW.14/INF/8)كيفية معاجلة اإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت يف القطاع غري الرمسي  
املرتتبة على صحة   إىل جانب خماطرهوما يرتبط به من خماطر صحية،  املكشوفابآلاثر البيئية الضارة للحرق 

بتقوية القطاع غري الرمسي عن طريق حتفيز اعتماد ممارسات اإلدارة السليمة وتنصح التوجيهات، اليت توصي   العمال.
بيئياً، أبن يتم التخلص النهائي من املخلفات والنفاايت غري القابلة إلعادة التدوير بطريقة سليمة بيئيًا من خالل  

يف األماكن املفتوحة،   اإلحراقحظر  ، وأنه جيب    املتاحة لكل بلد أو منطقة  ياألنواع التكنولوجأحدث املرافق ووفقاً  
   وخصوصاً حرق النفاايت اخلطرة.

 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
مجع  مواصلةيف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة، وأن يطلب إىل األمانة  أن ينظرمؤمتر األطراف  يودقد  - 9

 . ية لالتفاقعلى املوقع الشبكي تلك املعلومات وإاتحة املعلومات ذات الصلة 
____________ 

 
على سبيل املثال، تنص بوضوح املبادئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة والتوجيهات املؤقتة بشأن أفضل املمارسات   (3)

واملرفق جيم من اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة، على أن احلرق املكشوف عملية غري  5 ابملادةالبيئية ذات الصلة 
 مقبولة بيئياً.


