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 املتحدة للبيئة

 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا 
 بشأن الزئبق

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

 *من جدول األعمال املؤقت )أ( 5البند 
نظر فيها ي لكيعلى مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 

 : اإلطالقاتبشأهنا تخذ إجراء  أو ي

 التوجيهات فيما يتعلق بإطالقات الزئبق

 مذكرة من األمانة
ميناماتا بشأن الزئبق يف اجتماعه األول، يف وضع توجيهات بشأن إطالقات نظر مؤمتر األطراف يف اتفاقية  -1

. ولتوفري الوضوح بشأن طبيعة هذه اإلطالقات شجع 9من املادة  ٧بالفقرة  الزئبق على النحو املطلوب عمال  
الوطين ، األطراف على أن حتدد املصادر الثابتة ذات الصلة على الصعيد 1/1٧-مؤمتر األطراف، يف مقرره ا م

يف أقرب وقت ممكن، وأن تقدم معلومات إىل األمانة بشأن املصادر  9من املادة  3)ب( و 2عمال  بالفقرتني 
 .ددتذات الصلة اليت حُ 

تقدم هذه املعلومات إىل مؤمتر أن األطراف و  منجتمع إفادات أن ومبوجب ذلك املقرر طُِلب إىل األمانة  -2
 األطراف يف اجتماعه الثاين.

إىل األطراف  لب، مبا يف ذلك ط201٧األمانة دعوة  إىل تقدمي إفادات يف تشرين الثاين/نوفمرب وعممت  -3
 30وحددت موعدا  هنائيا  لتقدمي اإلفادات هو يوم  ،بأن تقدم معلومات عن املصادر احملددة ذات الصلة

ال سيما تلك اليت حضرت ممت الدعوة على مجيع األطراف واجلهات املعنية األخرى، و . وعُ 2018حزيران/يونيه 
 رسلت رسالة تذكريية إىل نفس قائمة التوزيع.االجتماع األول. ويف وقت الحق أُ 

من هذه األطراف ن ايف االتفاقية. وأشار طرف ثالثة أطرافت من ا، وردت إفاد2018متوز/يوليه  9وحىت  -4
هتما إىل أهنما درسا مصادر إطالقات الزئبق ومركباته يف أراضيهما ومل حيددا أي مصادر تقع ضمن التعريف ايف إفاد

أي مصدر ثابت هام بشري املنشأ لإلطالق حسبما ’’من االتفاقية، وهو  9)ب( من املادة  2الوارد يف الفقرة 
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األطراف قائمة باملصادر الوطنية احلالية  وقدم أحد .من االتفاقية‘‘ حيدده طرف ما ومل يعاجل يف أحكام أخرى
لكل مصنع، على النحو  كغم سنويا    2للزئبق، وكلها خفضت بشكل كبري من انبعاثات الزئبق، مبا ال يزيد عن 

التايل: إنتاج ثاين أكسيد التيتانيوم؛ وصناعة اللباب والورق؛ وتكرير النفط ومعاجلة الغاز الطبيعي؛ وإنتاج فلوريد 
؛ وإنتاج خبث ثاين أكسيد التيتانيوم واحلديد الزهر؛ وإنتاج الزنك والكادميوم؛ وإنتاج سبائك احلديد األلومنيوم

واملنغنيز/السيليكون واملنغنيز؛ وحرق النفايات؛ والنفايات السائلة البلدية؛ ومدافن القمامة. والحظ الطرف نفسه 
إلطالقات الزئبق يف املياه فإن التقييم العاملي القادم أنه، إضافة  إىل املعلومات اليت مجعت عن املصادر الوطنية 

سيكون مصدرا  جيدا  للمعلومات عن املصادر الرئيسية لإلطالقات إىل املياه، وأشار إىل املصادر  2018للزئبق لعام 
ين الواسع إنتاج الذهب من التعدو إنتاج عنصر الزئبق؛ و احملتملة التالية ذات الصلة: إنتاج الفلزات غري احلديدية؛ 

. غسل الفحمو حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم احلجري؛ و مياه الصرف الصحي؛ و تكرير النفط؛ و النطاق؛ 
 :ت يف املوقع الشبكي لالتفاقية على الرابطااإلفادهذه وميكن االطالع على 

http://mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalnbsp;work/tabid/6325/language/en-US/Default.aspx. 

وعلى الرغم من أن مؤمتر األطراف شجع يف مقرره األطراف على حتديد املصادر الثابتة ذات الصلة على  -5
 9يف أقرب وقت ممكن، إال أن االلتزام مبوجب املادة  9من املادة  3)ب( و 2بالفقرتني  الصعيد الوطين عمال  

موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ يف ’’ينص على أن تقوم األطراف بذلك 
طراف إدراج معلومات عالوة  على ذلك، يتعني على األ‘‘. بالنسبة ]للطرف املعين[ وعلى أساس منتظم بعد ذلك

أنه يتعني  1/8-. وقد قرر مؤمتر األطراف يف مقرره ا م21باملادة  تتعلق بتنفيذ هذه املادة يف التقارير املقدمة عمال  
. وحبلول ذلك الوقت سيكون حجم 2021كانون األول/ديسمرب   31تقدمي التقارير الكاملة األوىل حبلول 

ون مؤمتر األطراف أكثر قدرة  على وضع توجيهات ذات صلة بشأن وسيك اإلطالقات وطبيعتها أكثر وضوحا  
 إدارهتا.

 اإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
 9لإلطالقات مبوجب املادة حمتملة مصادر ذات صلة هناك طرفا  واحدا  فقط هو الذي حدد  نظرا  ألن -6

ى صعيد وضع توجيهات بشأن أفضل التقنيات من االتفاقية فإن مؤمتر األطراف قد يرغب يف إرجاء أي عمل عل
كانون األول/ديسمرب   31تقدمي األطراف للتقارير الكاملة األوىل حبلول إىل حني املتاحة وأفضل املمارسات البيئية 

. وقد ترغب األطراف يف تقدمي معلومات ذات صلة إىل األمانة عندما تصبح متاحة، وقد يرغب مؤمتر 2021
النظر يف هذه املسألة يف اجتماعه األول بعد تقدمي التقارير الكاملة. ويرد مشروع مقرر يف األطراف يف أن يعيد 

 مرفق هذه املذكرة.
  

http://mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalnbsp;work/tabid/6325/language/en-US/Default.aspx
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 املرفق

 اإلطالقات :[XX]/2-مشروع املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
بأنه يتعني على مؤمتر األطراف أن يعتمد، يف أقرب وقت ممكن عمليا ، التوجيهات املتعلقة  إذ يسلم

أساليب ب، و الصلةبأفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية للتحكم يف اإلطالقات من املصادر ذات 
 إعداد قوائم اجلرد لإلطالقات من تلك املصادر،

ذات صلة حمتملة قدم حىت اآلن معلومات حتدد مصادر ثابتة  هناك طرفا  واحدا  فقط أن وإذ يالحظ
 ،9ضمن نطاق املادة 
بأن األطراف ستقدم تقارير عن مصادر إطالقاهتا ذات الصلة وعن تدابري للتحكم فيها يف  وإذ يسلم

 ،21باملادة  تقاريرها عمال  
ضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات أن يتخذ إجراءات بشأن وضع توجيهات بشأن أف يقرر -1

البيئية للتحكم يف اإلطالقات من املصادر ذات الصلة، بعد النظر يف التقارير املقدمة من األطراف عمال  باملادة 
 ؛21

على تقدمي املعلومات املتاحة عن املصادر الثابتة ذات الصلة إىل األمانة يف الفرتة االنتقالية  يشجع -2
 ؛21رير الكاملة مبوجب املادة حلني تقدمي التقا

إىل األمانة أن جتمع املعلومات من تقارير األطراف واملصادر األخرى، وأن تقدم هذه  يطلب -3
 املعلومات إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه األول بعد تقدمي التقارير الكاملة.

______________ 


