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 مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا

 بشأن الزئبق
 االجتماع األول

 4027 سبتمرب/أيلول 49-42 جنيف،
*( من جدول األعمال ادلؤقتح) 6البند 

 

ئل تنص عليها االتفاقية ويتعين أن يتخذ مسا
تعريف : مؤتمر األطراف إجراءات بشأنها

المستويات الحدية لنفايات الزئبق المشار إليه في 
 ١١من المادة  ٢الفقرة 

 عن استخدام عتبات نفايات الزئبق تجميع معلومات إضافية
 مذكرة من األمانة

مواد أو ’’ناماتا بشأن الزئبق نفايات الزئبق بأهنا تُعرِّف اتفاقية مي 22من ادلادة  4يف الفقرة  -2
 أشياء:

 تتكون من الزئبق أو مركبات الزئبق؛ )أ(

 حتتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق؛ أو )ب(

 ملوثة بالزئبق أو مبركبات الزئبق. )ج(
صلة يف ذات الصلة اليت حددىا مؤمتر األطراف بالتعاون مع اذليئات ذات البكمية تزيد عن العتبات 

اتفاقية بازل ]بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود[ بطريقة متسقة، واليت جيري 
انون الوطين أو ىذه التخلص منها أو من ادلـُزمع التخلص منها أو يتعني التخلص منها مبوجب أحكام الق

 ‘‘االتفاقية.

بشأن الرتتيبات يف الفرتة االنتقالية )الوثيقة  من قراره 8وقد طلب مؤمتر ادلفوضني يف الفقرة  -4
UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4 ًادلرفق األول(، إىل جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك عادلي ملزم قانونا ،

بشأن الزئبق، تقدمي الدعم بالقدر ادلمكن عمليًا وادلتسق مع األولويات يف االتفاقية، إىل األنشطة ادلطلوبة 

                                                           
*  UNEP/MC/COP.1/1. 
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تفاقية أو اليت ُتشععها االتفاقية، واليت من شأهنا أن تُيسر سرعة دوول االتفاقية حيز النفاذ، وتنفيذىا مبوجب اال
 4تنفيذًا فعااًل عند دووذلا حيز النفاذ، مبا يف ذلك، وبصفة واصة، عتبات حتديد نفايات الزئبق عماًل بالفقرة 

 ، إىل جانب أمور أورى.22من ادلادة 

اللعنة يف مسألة عتبات نفايات الزئبق يف دورتيها السادسة والسابعة. ونتيعًة لذلك نظرت  -3
اللعنة يف دورهتا السادسة إىل البلدان تزويد األمانة مبعلومات عن استخدامها لعتبات الزئبق، وادلستويات  وطلبت

السابعة. ووردت  حتديدىا، وطلبت إىل األمانة جتميع ىذه ادلعلومات لكي تنظر فيها اللعنة يف دورهتا ىجر  اليت
، (2)إفادات من تسعة بلدان ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي. وبعد النظر يف جتميع تلك اإلفادات

قررت اللعنة يف دورهتا السابعة أن جتمع األمانة معلومات إضافية من احلكومات ومن جهات أورى عن 
تلك اخلربات ذات الصلة جهودًا غري رمسية القرتاح استخدام عتبات نفايات الزئبق، وأن تبذل اجلهات اليت مت

 عتبات مناسبة.
وإضافًة إىل الدعوة إىل تقدمي ادلزيد من ادلعلومات عن استخدام عتبات نفايات الزئبق، وردت  -2

. ويرد جتميع لتلك اإلفادات يف مرفق ىذه (4)إفادات من ستة بلدان ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي
وجتدر اإلشارة إىل أن ىناك ثالثة بلدان إضافًة إىل ادلنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي قدمت ادلذكرة. 

 معلومات تستكمل ادلعلومات اليت قدمتها بالفعل يف إطار متابعة أعمال الدورة السادسة للعنة.
بان ، إضافًة إىل طلب بذل جهود غري رمسية القرتاح عتبات مناسبة قادت حكومة الياوأورياً  -5

عملية غري رمسية مشلت إجراء مشاورات مع ورباء من بينهم ادلشاركون يف قيادة رلاالت ادلنتعات والنفايات 
مسامهة ىذه العملية يف ادلؤمتر يف  UNEP/MC/COP.1/INF/10والتخزين يف شراكة الزئبق العادلية. وترد يف الوثيقة 

 اجتماعو األول.
 رافاإلجراء المقترح من جانب مؤتمر األط

قد يرغب ادلؤمتر يف أن ينظر يف ادلعلومات الواردة يف مرفق ىذه ادلذكرة ويف الوثيقة  -6
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19 إضافًة إىل ادلعلومات ادلقدمة من والل العملية غري الرمسية، وأن يواصل النظر يف ،

 .حتديد عتبات نفايات الزئبق

 

                                                           
 على الرابط:(، متاحة UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19جتميع ادلعلومات بشأن استخدام الكميات احلدية لنفايات الزئبق ) ( 2)

www.mercuryconvention.org/Negotiations/INC7. 
(4  )http://mercuryconvention.org/Negotiations/submissionsforCOP1/tabid/5535/Default.aspx. 

http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/INC7
http://www.mercuryconvention.org/Negotiations/INC7
http://mercuryconvention.org/Negotiations/submissionsforCOP1/tabid/5535/Default.aspx
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 المرفق
 بقات نفايات الزئتجميع معلومات إضافية عن استخدام عتب

اخلانة  وتشري نفايات الزئبق ادلقدمة من ستة بلدان ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل االقتصادي.عتبات موجز للمعلومات ادلتعلقة باستخدام ىي ادلعلومات الواردة يف اجلدول أدناه 
 .إليو يف عنوان العمود أي معلومات من النوع ادلشار و مل تُقدَّمفارغة يف أي من أعمدة اجلدول إىل أنال

 معلومات إضافية مستوى العتبة استخدام عتبات نفايات الزئبق  الطرف المقدم للمعلومات
كمل ادلعلومات ستتإفادة  - الربازيل

ادلقدمة يف إطار متابعة الدورة السادسة 
 ،للعنة التفاوض احلكومية الدولية

واجملمعة يف الوثيقة 
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19 

 (NBR Nº 10.004/2004)التقين  لمعيارل وفقاً 
 الصلبة النفايات الذي حيدد إجراءات تصنيف

وطرة أو غري وطرة )مع  على أهنا نفايات
النفايات،  هامن تمراعاة العملية اليت نشأ

فإن ( اووصائص النفايات وادلقارنة بني مكوناهت
الزئبق تستخدم ادلتعلقة مبستويات العتبات 

أنواع معينة من النفايات  لتحديد ما إذا كانت
نفايات أورى وطرة، بينما تعترب ىي نفايات 

 .فيها وطرة جملرد وجود الزئبق

ت فحوص سلتربية لتحديد ما إذا كان ما يتعني إجراءعند
 وطرة، تستخدم العتبات التالية:النفايات 

 ملغم/ل يف اوتبار النض؛ 0,2 نعتزيد الزئبق  كمية ( أ)

ملغم/ل يف اوتبار  0,002 نعتزيد الزئبق  كمية ( ب)
 اإلذابة.

 

 - االحتاد األورويب والدول األعضاء فيو
كمل ادلعلومات ادلقدمة يف ستتإفادة 

 ،إطار متابعة الدورة السادسة للعنة
واجملمعة يف الوثيقة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19 

ادلواد  لتحديد وصائصادلبادئ التوجيهية حتدد 
اليت  ،(3)ةادلياه العام وإعادة ضخها يفاجملروفة 

لالسرتاتيعيات اإلسبانية  وضعتها اللعنة الوزارية
موعة من ادللوثات، مبا يف جملالبحرية، عتبات 

البحرية ادلواد  من أجل اعتبارذلك الزئبق، 
 .رواسب غري وطرةاجملروفة 

اليت لزئبق فإن العتبة ادلتعلقة با لمبادئ التوجيهيةوفقًا ل
 27تبلغ  اجملروفةيف تقييم ادلواد البحرية  استخدمت

 إىل األجزاء غري وتشريوزن اجلاف، ال أساسعلى  م/كغمملغ
 .ملم 4أقل من  اليت يبلغ قطرىاشنة اخل

 

                                                           
(3  )http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/directrices2015_tcm7-325119.pdf  (.4027نيسان/أبريل  29)جرى االطالع عليها يف 

http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/directrices2015_tcm7-325119.pdf
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 معلومات إضافية مستوى العتبة استخدام عتبات نفايات الزئبق  الطرف المقدم للمعلومات
كمل ادلعلومات ستتإفادة  - اليابان

ادلقدمة يف إطار متابعة الدورة السادسة 
للعنة واجملمعة يف الوثيقة 

UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19 

من جديدتني  لفئتنيجيري وضع عتبات جديدة 
 نفايات الزئبق: فئات

  الغبار والنفايات األورى اليت حتتوي على
الزئبق، واليت تشمل ادلخلفات احملروقة، 
والغبار، واحلمأة، والنفايات احلمضية، 
والنفايات القلوية، واخلبث، اليت حتتوي على 
الزئبق أو مركبات الزئبق يف حال كان تركيز 

 الزئبق أكرب من عتبة معينة؛
  لمنتعات ادلضاف إليها لالنفايات الصناعية

 الزئبق.

الغبار والنفايات األورى اليت حتتوي على الزئبق، فيما خيص 
 أما فيما خيص استعادة. م/كغمملغ 25 ىي عتبة ادلقررةال

عتبة ادلقررة قبل التخلص منها فإن ال الزئبق من ىذه النفايات
 .على األقلملغم/كغم  2000قدره زئبق  زلتوى يى

نفايات صناعية دلنتعات ’’نفايات على أهنا تصنيف إن 
حسب نوع ادلنتج وليس زلتوى  سيتم ‘‘مضاف إليها الزئبق

الزئبق قبل  استعادة طر ش علىنطبق نفس النهج يالزئبق. و 
 التخلص من ىذه النفايات.

النهج و عتبات التعليقات عامة بشأن  وجرى طلب تقدمي
 أعاله. ادلشار إليها 

اخلاضعة للرقابة بشكل  لنفايات الصناعيةا’’تناظر 
تشري إىل نفايات متولدة من مرافق  اليت، ‘‘واص
-ملغم 0,005ويزيد مستوى الزئبق فيها عن زلددة 

، إىل النض الرمسي يف اليابان اوتبارزئبق/ل يف 
غبار وغريه من النفايات اليت حتتوي على ال’’جانب 

الزئبق أو مركبات ادلواد أو األشياء ادللوثة ب‘‘ ’’الزئبق
اتفاقية ميناماتا، بينما من  22حسب ادلادة  ‘‘الزئبق

لمنتعات ادلضاف إليها لالنفايات الصناعية ’’تناظر 
ادلواد أو األشياء اليت حتتوي على الزئبق أو ‘‘ ’’الزئبق

 .22حسب ادلادة  ‘‘مركبات الزئبق
لمنتعات ادلضاف لالنفايات الصناعية ’’مزج وحيظر 

مع سائر أنواع النفايات والتخلص منها  ‘‘بقإليها الزئ
املة. للنفايات اخل خصصةادليف مدافن النفايات 

الزئبق من النفايات الصناعية  عادةجيب استو 
مقاييس ضغط  لمنتعات ادلضاف إليها الزئبق، مثلل

التخلص اليت حتتوي على الزئبق العنصري، قبل  الدم
 ها. من

فايات الصلبة اليت النلتعريف حتدد عتبة  مل مدغشقر
 حتتوي على الزئبق.

 بتاريخ 4003/262رسوم وحيدد ادل
ادلعيار الوطين فيما يتعلق  25/2/4003

النفايات  وإطالقبتصنيف ادلياه السطحية 
 السائلة نفاياتالسائلة يف البيئة. وحيدد ادلرسوم ال

ياه الفضالت من تتعلق مبويضع قواعد  ادللوِّثة
التصنيع  ، ومن أنشطةدقلفنالاذلياكل األساسية 

  0,005لتصريف الزئبق يف النفايات السائلة، العتبة ىي 
 ملغم/ل.

  ،أقصى تركيز لنشر احلمأة الناجتة من معاجلة ادلياه العادمة
ملغم/كغم من ادلادة اجلافة، على أن  40يف احلمأة ىو 

 20كلغم/ىكتار/  2تكون أقصى كمية منشورة ىي 
 سنوات.

 يف مدغشقر، وعموماً  ةزال زلدودتإدارة النفايات ال 
احملتوية على الزئبق النفايات ال يتم فرز النفايات. 
ىل احملوالت الكهربائية، وما إو )البطاريات وادلصابيح 

غريىا من النفايات ادلنزلية. ومن مث متزج مع ذلك( 
 فإن اخلطوات الالزمة لضمان اإلدارة السليمة بيئياً 

ادلناولة عند للنفايات احملتوية على الزئبق، مبا يف ذلك 
والتخزين،  ،والنقل ،والفرز واجلمع والتغليف والوسم

 .تراعى ال
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 معلومات إضافية مستوى العتبة استخدام عتبات نفايات الزئبق  الطرف المقدم للمعلومات
من  الصرف عن مياه ، فضالً التحويلأو 

الوقود،  األنشطة ذات الصلة بالنفط )زلطات
ومرائب السيارات،  ،دلركباتومياه غسل ا

 .التخزين( ووحدات

دمة إال إلدارة ادلياه العا وعلى الرغم من وجود قواعد
 مدغشقر ال متلك معدات لقياس الزئبق. أن

النفايات على  لزئبق يف تصنيفلعتبة تستخدم  مجهورية كوريا
 أهنا نفايات وطرة.

ادلنتعات ادلضاف إليها وجيري إعادة تدوير 
 استعادةالزئبق اليت يتم التخلص منها، بعد 

التخلص من كما جيري ،  منها مسبقاً  الزئبق
يف حال  ن النفايات العامة مدافيف خلفات ادل

 العتبة. أقل منالزئبق  كان زلتوى

 ملغم/ل 0,005النفايات اليت حتتوي على أكثر من تصنف 
 نفايات على أهنا النض الزئبق الكلي عن طريق اوتبار من

القمامة ادلخصصة  مدافن يف منها وجيري التخلص وطرة
 .اخلطرة للنفايات

الكورية إلدارة  يعاتتشر ديثل القانون مراقبة النفايات 
 النفايات.

كمل ادلعلومات ستتإفادة  - سويسرا
ادلقدمة يف إطار متابعة الدورة السادسة 

واجملمعة يف الوثيقة  ،للعنة
UNEP(DTIE)/Hg/INC.7/19 

قوانني العتبات نفايات الزئبق يف مل حتدد بعد 
للمسامهة يف تنفيذ اتفاقية اليت وضعت ديدة اجل

 ميناماتا.
توى حملحيدد عتبات  (2)قانون النفاياتبيد أن 
وادلواد اخلام  ،ادلواد ادلعاد تدويرىايف الزئبق 

يف ، و واخلرسانةادلستخدمة يف إنتاج اإلمسنت 
 مدافن القمامة.

 عتبات الزئبق التالية: النفايات قانونحيدد 
 0,5 فر احلدم و دلواد اذلافة م من ادلادة اجل/كغملغم

 غري ادللوثة()
 2 اليت فر )احلدم و دلواد اذلافة من ادلادة اجل م/كغملغم

 مواد البناء( قد تستخدم الحقاً يف
 2 اليت تستخدم  فايات للنافة م من ادلادة اجل/كغملغم

)استخدام  واخلرسانةمواد وام يف إنتاج اإلمسنت ك
 وكمواد مصححة للمزيج اخلام، ،مواد وامكنفايات  ال
 (نتيةكريات الكلنكر اإلمسوقود بديل يف إنتاج  كو 

 4 اليت جيري لنفاياتلافة م من ادلادة اجل/كغملغم 
من النوع باء )النفايات ها يف مدافن قمامة التخلص من

 اخلاملة(

 

                                                           
(2  )https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/index.html  (4027نيسان/أبريل  29)جرى االطالع عليها يف. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141858/index.html
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 معلومات إضافية مستوى العتبة استخدام عتبات نفايات الزئبق  الطرف المقدم للمعلومات
   0,02 اليت  للنفايات( النضافة )ل من ادلادة اجل/ملغم

جيم  مدافن قمامة من النوع يف جيري التخلص منها
ت حرق النفايا ادلتطاير الصلب الناتج عن رمادال)

لزئبق لكلي لاحملتوى ا. وجيب أال يتعاوز (البلديةالصلبة 
للنفايات اليت حتتوي افة م من ادلادة اجل/كغملغم 5

 مواد عسرية الذوبان.غري عضوية و  وموادمعادن  على
 5 من ادلادة اجلافة للنفايات اليت توضع يف م/كغملغم 

)وبث حرق النفايات  من النوع دال مدافن القمامة
، )نفايات أورى ىاء نوعادلدافن من ال( و لديةالبالصلبة 

 .(متفاعلة إىل حد ما

 

نفايات الزئبق لتصنيف تستخدم عتبات  تايلند
 وطرة.على أهنا نفايات النفايات 

 ملغم/كغم. 40ىو  (LLTT) الكلي حلد العتبة الرتكيز
 ملغم/ل. 0,4ىو  (CLTT) القابل للذوبان حلد العتبة الرتكيز

 ال يتعدى نفايات عندماال ستخالصااوتبار  ويستخدم
الرتكيز الكلي حلد العتبة لكنو لنفايات الزئبق الكلي ز يرتكال

 للرتكيز القابل للذوبان حلد العتبة أو أعلى منو، اً ساوييكون م
 . مؤمنة مدافن نفايات يفنفايات الالتخلص من  إذا متأو 

النفايات الصناعية ادللوثة بالزئبق أو مركبات حتتاج 
تصنف  القياسي أو ستوىادلفوق مبستويات ئبق الز 

من جانب إلدارة مالئمة  وطرةعلى أهنا نفايات 
لتخلص منها أو ا من أجلمروص معاجل نفايات 

النفايات اليت ال ديكن معاجلتها أما . ىاإعادة تدوير 
تصدر إىل فإهنا نفايات النفطية، اليف تايلند، مثل 

بشأن ازل ألحكام اتفاقية ب بلدان أورى، وفقاً 
لنفايات اخلطرة والتخلص منها عرب التحكم يف نقل ا

 احلدود.
_________________ 


