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مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف 29-24 ،أيلول/سبتمب 2017

املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق يف اجتماعه األول

املقرر ا م :20/1-توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة
إن مؤمتر األطراف،
يقرر أن يضع مشروع توجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة وفقاً لبانمج العمل على النحو املبني يف خريطة
الطريق الواردة يف شكل املرفق األول هلذا املقرر ،وابالستفادة من مشروع اهليكل واحملتوى الوارد يف املرفق الثاين هلذا
املقرر.
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املرفق األول للمقرر ا م20/1-
خريطة الطريق إلعداد وثيقة التوجيهات بشأن إدارة املواقع امللوثة
النشاط

اتريخ هناية اإلطار الزمن

ينشئ مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول عملية إلعداد وثيقة توجيهات تتعلق إبدارة املواقع
امللوثة على النحو املطلوب يف الفقرة  ٣من املادة  ١٢من اتفاقية ميناماات للنظر فيها
واعتمادها من جانب مؤمتر األطراف يف اجتماع مقبل .وترد عناصر هذه العملية احملددة يف
خريطة الطريق أدانه.

أيلول/سبتمب 2017

يسلم مؤمتر األطراف ابلتعقيد الذي تنطوي عليه إدارة املواقع امللوثة ،فضالً عن املتطلبات
التقنية لوضع مشروع توجيهات؛ بيد أنه يدرك أيضاً أن التوجيهات ذات الصلة أعدت يف
جمموعة من املنتدايت األخرى اليت ميكن االستفادة منها عند وضع مشروع التوجيهات.
ولذلك يقر مؤمتر األطراف ابحلاجة إىل مسامهة اخلباء يف هذا اجملال ،ويدعو احلكومات
واجلهات األخرى إىل ترشيح خباء راغبني للمشاركة يف هذا العمل.

أيلول/سبتمب 2017

تقدم ترشيحات اخلباء إىل األمانة إلدراجها يف فريق خباء عامل يتعاون إلكرتونياً.

كانون األول/ديسمب 2017

استناداً إىل املعلومات املقدمة من قبل والعمل املضطلع به يف منتدايت أخرى ،وابستخدام
خمطط هيكل وحمتوى التوجيهات الذي وافق عليه مؤمتر األطراف بوصفه أساساً ،تعد األمانة
مشروع توجيهات أويل بشأن املواقع امللوثة وتعممه إلكرتونياً على اخلباء.

شباط/فباير ٢٠١٨

يستعرض اخلباء مقرتحات املشروع األويل ويقدمون تعليقاتم إىل األمانة إلكرتونياً .وميكن
استخدام التداول عن بعد أو احللقات الدراسية الشبكية ملناقشة مشروع التوجيهات وفق ما
هو مطلوب.

نيسان/أبريل ٢٠١٨

تعد األمانة نسخاً منقحة من مشروع التوجيهات وتعممها على اخلباء للنظر فيها وإجراء
املزيد من املناقشات اإللكرتونية بشأهنا.

أاير/مايو ٢٠١٨

ينظر اخلباء يف االقرتاح املنقح ويعدون توصيات ملؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين ،مبا يف
ذلك أي توصيات ألعمال جديدة أو إضافية يتعني االضطالع هبا.

متوز/يوليه ٢٠١٨

تتيح األمانة مشروع التوجيهات وأي توصيات ملؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين للنظر فيها
وتقدمي املزيد من التوصيات.

تشرين الثاين/نوفمب ٢٠١٨

املرفق الثاين للمقرر ا م20/1-
خمطط هيكل وحمتوى التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة
التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة
ألف  -مقدمة
 - 1تتضمن هذه املقدمة معلومات أساسية عامة عن املخاطر املرتتبة على صحة اإلنسان والبيئة واليت ترتبط
ابلتعرض للزئبقِّ .
وتقدم كذلك معلومات عن االستخدام العاملي للزئبق ،مع الرتكيز بشكل خاص على
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االستخدامات اليت أسفرت أو حيتمل أن تسفر عن مواقع ملوثة (وال سيما التعدين احلريف للذهب ،واستخدام
الزئبق يف إنتاج الكلور والقلوايت ،وإدارة النفاايت الصناعية أو املواقع اليت قد تكون ملوثة بسبب جراين الزئبق
من هذه املواقع) .ويرد يف املقدمة أيضاً عرض عام لاللتزامات مبوجب اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق فيما يتعلق إبدارة
املواقع امللوثة ،مع إبراز بعض السياسات الوطنية القائمة ذات الصلة.
ابء  -حتديد املواقع وخصائصها
 - 2سيسرد القسم اآلليات اليت ميكن للبلدان استخدامها لتحديد املواقع امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق،
وكذلك تقنيات لوصف التلوث بعد حتديد موقع يشتبه يف أنه ملوث .وستبني التوجيهات اخلطوات اليت قد تكون
مطلوبة عند وضع قائمة وطنية ابملواقع امللوثة .وقد تشمل اخلطوات حتديد املستوى الوطن ،للتلوث ابلزئبق أو
مركبات الزئبق ،الذي ينتج عنه وصف موقع ما أبنه ملوث .وقد تكون هناك حاجة أيضاً لتعريف
مصطلح ’’موقع‘‘ ،مع األخذ يف االعتبار أن املناطق املتأثرة جبراين امللواثت من موقع رئيسي قد تكون أكثر
تضرراً .ومن مث ستغطي التوجيهات ا آللية املستخدمة على الصعيد الوطن لتحديد املواقع اليت حيتمل أن تكون
ملوثة .وميكن أن يشمل ذلك اجلمع بني عمل مكتيب جلمع معلومات عن أنشطة صناعية أو أنشطة تعدين حالية
أو سابقة استخدم أو أطلق فيها الزئبق أو مركبات الزئبق ،أو موقع مكان رمي النفاايت ،فضالً عن املعلومات اليت
جتمع عن طريق مراقبة املواقع وعمليات اإلبالغ احمللية.
 - 3وميكن مواصلة حتديد خصائص املواقع اليت من احملتمل أن تكون ملوثة ،واليت جرى حتديدها من خالل
هذه اآللية ،من خالل بروتوكول تقييم .وستشمل التوجيهات أيضاً ما قد يشمله هذا البوتوكول ،مع مالحظة أنه
يلزم املوافقة على البوتوكول على الصعيد الوطن .وميكن أن يشمل بروتوكول التقييم تفتيش املوقع من أجل مواصلة
حتديد خصائص املوقع (مبا يف ذلك التضاريس وإمكانية جراين امللواثت أو تلويث مصادر املياه احمللية ،واالستخدام
احلايل للموقع واألدلة على االستخدامات السابقة) .وهناك حاجة ألخذ عينات مفصلة من اهلواء والرتبة واملياه يف
املوقع من أجل مواصلة توصيف املخاطر ،وستتضمن التوجيهات معلومات عن أخذ العينات من أجل حتديد
خصائص املوقع على أفضل وجه ،فضالً عن جمموعة من املنهجيات التحليلية اليت ميكن استخدامها لتحديد
مستوى ال زئبق أو مركبات الزئبق املوجودة .ومن شأن أخذ عينات من الكائنات احلية ،مثل األمساك ،وطيور املاء
والثدييات احمللية يف املناطق املتضررة من التلوث ابلزئبق أن يوفر معلومات مفيدة ،وال سيما بشأن املخاطر على
البيئة احمللية واملخاطر على السكان احملليني من خالل التعرض عب النظام الغذائي ،وقد تكن هناك حاجة ألخذ
عينات من السكان احملليني أنفسهم .وسريد يف التوجيهات وصف لتقنيات أخذ العينات ومنهجيات حتليلية.
وميكن أيضاً أن تتضمن التوجيهات معلومات عن حتديد أولوايت األنشطة ،حيث يستخدم نشاط فرز أويل
لتحديد املواقع اليت تعتب ذات خماطر أعلى (مع مراعاة عوامل من قبيل قرب املوقع من املراكز السكانية ،واحتمال
تلويث املياه اجلوفية أو شبكات األهنار واملستوايت الفعلية للزئبق يف املوقع).
جيم  -إشراك اجلمهور
 - 4تعتب احلاجة إىل إشراك اجلمهور أمراً أساسياً .وستشتمل التوجيهات على معلومات عن إنشاء عملية
مشاورات عامة ،مبا يف ذلك آليات جلمع وتوزيع املعلومات ،وإشراك اجلمهور واجلهات املعنية يف حتديد االلتزامات
وخطة فيما يتعلق بعملية التقييم وأي عملية إصالح ممكنة ،وأساليب مجع الردود من أجل تقييم املشاركة العامة
ومستوايت القبول .وستشمل التوجيهات أيضاً معلومات عن األنشطة الرامية إىل إذكاء الوعي وبناء القدرات،
ال سيما فيما يتعلق أبي متطلبات تتعلق خبفض التعرض.
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دال  -تقييمات املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة
 - 5يعتمد أتثري املوقع على تقييمات املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة .وعلى الرغم من أن أخطار الزئبق
عاملية وحمددة بشكل جيد إال أن التعرض الناتج عن وجود الزئبق خيتلف حسب املوقع احملدد .وستشمل التوجيهات
بعض املعلومات عن أخطار الزئبق ومركبات الزئبق ،لكنها سوف تركز بقدر أكب على االعتبارات املتعلقة بكيفية
ارتباط خصائص املوقع بتعرض اإلنسان والبيئة وكيفية تقييم هذا التعرض .ومن مث تقدم التوجيهات معلومات عن
كيفية حتديد املخاطر املرتبطة ابملوقع ،مبا يف ذلك حتديد ما إذا كانت املخاطر هي يف املقام األول خماطر على
البيئة أم على صحة اإلنسان أم على االثنني معاً.
امللوثة
هاء  -خيارات إلدارة املخاطر اليت تش ّكلها املواقع ّ

 - 6بعد تقييم موقع ما ملوث يتعني اختاذ قرارات وطنية بشأن أنسب الوسائل إلدارة املوقع .وسوف ِّ
تقدم
التوجيهات معلومات عن جمموعة من اخليارات إلدارة املخاطر اليت تشكلها املواقع امللوثة .وستنظر يف احلاجة إىل
محاية اإلنسان والبيئة طوال عملية إدارة املخاطر ،وسوف أتخذ يف االعتبار احلاجة إىل أي إجراءات يتعني تنفيذها
بطريقة سليمة بيئياً.

واو  -تقييم الفوائد والتكاليف
 - 7من املسلم به أن حتديد املواقع امللوثة وحتديد خصائصها وتقييمها وإصالحها سوف ينطوي على تكبد
تكاليف؛ بيد أن من املسلم به أيضاً أن أتثري الزئبق ومركبات الزئبق على السكان احملليني والبيئة ينطوي أيضاً على
تكبد تكاليف .وستقدم التوجيهات معلومات عن تقييم تكاليف وفوائد األنشطة الرامية إىل معاجلة املواقع امللوثة
إىل أقصى حد ممكن ،مع التسليم أبنه ستكون هناك اختالفات بني البلدان فيما يتعلق بتكاليف التدخالت.
ُّ
التحقق من صحة النتائج
زاي -
 - 8هناك حاجة للتحقق من نتائج أي نشاط منجز يتعلق ابملواقع امللوثة ،وال سيما هبدف حتديد فعالية أي
تدخالت ،وكذلك النظر يف احلاجة إىل أية أنشطة أخرى .وستشمل التوجيهات معلومات عن األنشطة الالزمة
للتحقق من النتائج.
امللوثة ابلزئبق وتقييمها وحتديد أولوايهتا وإدارهتا
حاء  -التعاون يف وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع َّ
والقيام ،وفقاً للمقتضى ،بتطهريها
 - 9سيحدد هذا القسم االسرتاتيجيات املمكنة اليت ميكن أن تطبقها األطراف اليت ترغب يف التعاون بشأن
األنشطة املتعلقة ابملواقع امللوثة .وميكن أن تشمل االسرتاتيجيات أنشطة لتبادل املعلومات ،وحتديد فرص التقييم
املشرتك للمواقع ،وتنسيق خطط التواصل فيما يتعلق ابملواقع ،وغريها من األنشطة التعاونية حسب االقتضاء.
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