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مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا
بشأن الزئبق
االجتماع األول
جنيف 29-24 ،أيلول/سبتمرب 2017
*
البند ( 6ح) من جدول األعمال املؤقت

مسائل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ
مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها :تعريف
المستويات الحدية لنفايات الزئبق المشار إليه
في الفقرة  ٢من المادة ١١

تجميع معلومات إضافية عن استخدام العتبات التي تنطبق على نفايات الزئبق
إضافة
مقرر يتعلق بالمادة  ،١١أُحيل من الدورة السابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية
مذكرة من األمانة
 -1يف الدورة السابعة للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عاملي ملزم قانونا بشأن الزئبق ،قدم
مشروع مقرر يتعلق باملسائل املتصلة باملادة  11من االتفاقية بشأن نفايات الزئبق ،لكي تنظر فيه الدورة .وعقب
املناقشة مل يتم التوصل إىل أي استنتاج هنائي بشأن النص .ولذلك قررت اللجنة أن يقدم النص احلايل والنص
املقرتح ،الوارد يف املرفق التاسع للوثيقة  ،UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/22/Rev.1بوصفهما بديلني لكي ينظر فيهما
مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق يف اجتماعه األول .ويرد مشروع املقرر يف مرفق هذه املذكرة.
اإلجراء المقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف
 -2قد يود املؤمتر أن ينظر يف مشروع املقرر الذي أحالته إليه جلنة التفاوض احلكومية الدولية يف دورهتا السابعة
كجزء من مداوالهتا بشأن املادة  11من االتفاقية.

*

K1707176

.UNEP/MC/COP.1/1
150817

UNEP/MC/COP.1/26/Add.1

المرفق
النص المقترح أن يعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه األول بشأن المادة  ،١١المعنونة ’’نفايات
الزئبق‘‘
أعد مؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،حتت قيادة
حكومة اليابان ،مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا لنفايات الزئبق .وقد اعتمدت املبادئ التوجيهية
خالل االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل املعقود يف العام املاضي .وهي جاهزة للتطبيق .ومن
املهم أن تستخدم املبادئ التوجيهية بطريقة متسقة لكفالة اإلدارة السليمة هلذه النفايات اخلطرة .وينبغي أن
تستخدمها األطراف يف اتفاقية ميناماتا على هذا النحو ووفقا التفاقية ميناماتا .ولذلك يقرتح النص التايل العتماد
قرار بشأن هذه املسألة خالل االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماتا.

إن مؤتمر األطراف
 -1يرحب مع التقدير باملقرر ا ب 4/12-ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل
النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود ،املتعلق باملبادئ التوجيهية التقنية لإلدارة السليمة بيئيا للنفايات املكونة
من الزئبق أو املشتملة عليه أو امللوثة به؛
[ -2يطلب إىل األطراف يف هذه االتفاقية اليت هي أطراف يف اتفاقية بازل تطبيق هذه املبادئ
التوجيهية.
 -3يدعو األطراف يف هذه االتفاقية اليت ليست أطرافا يف اتفاقية بازل إىل استخدام هذه املبادئ
التوجيهية لالسرتشاد هبا].
 -2[ -3يشري إىل املادة  11من اتفاقية ميناماتا ،اليت يطلب فيها إىل األطراف يف اتفاقية ميناماتا اليت هي
أطراف يف اتفاقية بازل تطبيق املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة السابقة ،كما تدعى األطراف يف اتفاقية
ميناماتا اليت ليست أطرافا يف اتفاقية بازل إىل استخدام املبادئ التوجيهية لالسرتشاد هبا].
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