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 االجتماع الثان 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 23-19 جنيف،

 

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

 

 

 ابلزئبق ومركبات الزئبق  : التوجيهات املتعلقة إبدارة املواقع امللوثة 2/8-م  املقرر ا

 مؤمتر األطراف،إن 
من ابلزئبق ومركبات الزئبق  للمواقع امللوثة    إىل مساعدة األطراف يف اإلدارة السليمة بيئيا    احلاجةإذ يدرك  

 ،توجيهات تقدميخالل 
 ،(1) املرشحني الذي أعدته األمانة ابلتشاور مع اخلرباء اتالتوجيه شروع مبوإذ حييط علما  

مجيع األطراف اليت لديها خربة، وال سيما تلك اليت تواجه حتدايت يف معاجلة املواقع امللوثة   وإذ يشجع
 ، املسامهة يف وضع التوجيهات على ،ابلزئبق ومركبات الزئبق

األطراف على التعاون يف وضع اسرتاتيجيات وتنفيذ أنشطة لتحديد املواقع امللوَّثة وتقييمها    وإذ يشجع 
 ، إبصالحهاوحتديد أولوايهتا وإدارهتا والقيام، وفقا  للمقتضى، 

 إىل األمانة: يطلب  -1
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،  ٢٠١٩شباط/فرباير    ١٥أن تدعو األطراف واجلهات صاحبة املصلحة إىل أن تقدم، حبلول   )أ( 
التوجيهات تلتمس بصفة خاصة  (2(تعليقات ومعلومات إضافية الستكمال ومواصلة حتسني مشروع  أن  ، على 

 معلومات وتعليقات، مبا يف ذلك دراسات حالة، تتعلق مبا يلي: 
احلاالت اخلاصة مبواقع ملوثة ابلزئبق اليت قد تواجهها األطراف، مثل وقف تشغيل حمطات   ‘1’ 

ومعاجلة التلوث الناتج عن أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق   إنتاج الكلور والقلوايت،
 النطاق، وما إىل ذلك؛ 

الدور الذي تؤديه خمزوانت املواقع امللوثة يف االسرتاتيجيات والسياسات املتعلقة ابملواقع   ‘2’ 
 امللوثة؛ 

 استنادا  إىل تقييم للمخاطر؛ حتديد أولوايت الختاذ املزيد من اإلجراءات بشأن املواقع امللوثة   ‘3’ 
 العالقة بني سياسات املواقع امللوثة وسياسات التخطيط الستخدام األراضي؛  ‘4’ 
اإلجراءات احلالية املتعلقة بتحديد خصائص املواقع امللوثة، مبا يف ذلك هنج وتقنيات أخذ  ‘5’ 

 العينات والتحليل؛ 
املعتمدة والناشئة، مبا يف ذلك احلاالت اليت قد تكون  النطاق احلايل لتقنيات اإلصالح   ‘6’ 

 فيها تقنيات معينة مالئمة أو غري مالئمة، واملزااي البيئية والعوائق والتكاليف؛
 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والثقافية أثناء إصالح املواقع امللوثة؛ ‘7’ 
اء القدرات من أجل حتديد املواقع  معلومات عن النهج املتبعة يف متويل العمل بشأن بن ‘8’ 

 امللوثة وتقييمها وإصالحها وإدارة خماطرها، مبا يف ذلك أطر التمويل احمللي؛
)أ( أعاله وإاتحتها    ١للفقرة    أن جتمع املعلومات اليت تقدمها األطراف وأصحاب املصلحة وفقا   )ب(

 على املوقع الشبكي لالتفاقية؛ 
بتوافر املوارد مع مراعاة    ، بدعم من خبري خارجي ورهنا  ٢٠١٩آذار/مارس    ٣١أن تعد، حبلول   )ج( 

 )أ( أعاله:   ١للفقرة   املعلومات املقدمة وفقا  
تقدم املشورة  و مشروع توجيهات منقحة بشأن إدارة املواقع امللوثة، تصاغ بلغة غري إلزامية،   ‘1’ 

لألطرا الوطنية  الظروف  تنوع  االعتبار  ز بني  ف، ومتي   العامة إىل األطراف مع األخذ يف 
 ؛ املواقع امللوثة ومواقع التعدين اليت تدار بطريقة سليمة بيئيا  

إىل فريق اخلرباء   هذه الواثئق  تقدمأن  و   مشروع إطار وشجرة قرارات إلدارة املواقع امللوثة؛ ‘2’ 
 ، وإىل األطراف وأصحاب املصلحة للتعليق عليها؛٢٠/ ١-م للمقرر ا  املرشحني وفقا  

حىت  أن   )د( التوجيهات،  مشروع  تنقيح  االعتبار  ٢٠١٩أاير/مايو    ٣١تواصل  يف  األخذ  مع   ،
 أدانه، لكي ينظر فيه املؤمتر يف اجتماعه الثالث؛  ٢ابلفقرة   التعليقات املقدمة عمال  
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، ويدعو األطراف وأصحاب املصلحة،  ٢٠/ ١-م   للمقرر ا  إىل فريق اخلرباء املرشحني وفقا    يطلب -2
، التعليقات بشأن مشروع التوجيهات املنقحة ومشروع  ٢٠١٩نيسان/أبريل    ٣٠ستعرض وتقدم، حبلول  أن تإىل  

 )ج( أعاله.  ١للفقرة  اإلطار وشجرة القرارات إلدارة املواقع امللوثة اليت تعدها األمانة وفقا  


