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لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد 
 صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

 الدورة السادسة
 1024 ربنوفمالثاين/ تشرين 7 - 3، بانكوك

*( من جدول األعمال املؤقتب) 3البند 
 

العمل للتحضير لبدء نفاذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
ولالجتماع األول لمؤتمر األطراف: مسائل تقتضي االتفاقية 

 من مؤتمر األطراف أن يبت فيها في اجتماعه األول

 اتهمركبأو العوامل التي يمكن دراستها عند تحديد مخزونات الزئبق 

 مذكرة من األمانة

دى خمزوناته من ال طرف لتحديد فر كمن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق على أن يسعى   3نص املادة ت - 2
طن  20املخزونات املولدة إلمدادات الزئبق اليت تزيد عن طن مرتي ومصادر  00الزئبق أو مركباته اليت تزيد عن 

إىل مؤمتر األطراف أن يقدم  3تطلب املادة  ،على ذلك وة  مرتي يف السنة واليت توجد على أراضيه. عال
 توجيهات إضافية فيما يتعلق هبذه املسألة يف اجتماعه األول.

أخذت يف االعتبار  العوامل اليت ميكن دراستها عند حتديد خمزونات الزئبق أو مركباتهاستعراض  وعند - 1
 التجارب املكتسبة يف سياق االتفاقيات األخرى.

د وضعت اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة توجيهات بشأن حتديد املركبات الثنائية وق - 3
وتوجيهات بشأن خمزونات اإليثرات  (2)واملعدات اليت حتتوي على هذه املركبات، (PCBs)الفينيل املتعددة الكلور 

واملواد الكيميائية وكتاين السلفونيك البريفلور  وتوجيهات بشأن خمزونات حامض (1)الثنائية الفينيل املتعددة الربوم

                                                      
*

 UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1. 

 .www.chem.unep.ch/pops/pdf/PCBident/pcbid1.pdf على الرابطمتاحة   (2)
 .http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/GuidancefortheinventoryofPBDEs/tabid/3171/Default.aspx على الرابطمتاحة   (1)
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حمددة موجودة وأشياء املدرجة يف االتفاقية. وتتضمن الوثائق التوجيهية إشارات حمددة ملخزونات  (3)ذات الصلة
 حتتوي على هذه املواد الكيميائية.

أن تبلغ عن املواد  ويطلب بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون إىل األطراف - 4
 (4).وجب الربوتوكولمبكما وضع توجيهات بشأن التزامات اإلبالغ  ،املدرجة

اجملال طالع به. ضوعند حتديد خمزونات الزئبق ومركباته هناك جماالن رئيسيان للعمل الذي جيب اال - 0
يتعلق اجملال الثاين بتحديد  األول يتعلق بتحديد املستويات الفردية للمخزونات على أراضي الطرف املعين بينما

العوامل طن مرتي يف السنة. وترد املعلومات عن  20مصادر املخزونات املولدة إلمدادات الزئبق اليت تزيد عن 
 يف مرفق هذه املذكرة. اليت ميكن دراستها عند حتديد خمزونات الزئبق أو مركباته

االنتقالية الفرتة  يفبشأن الرتتيبات  املعين باتفاقية الزئبق يف قراره مؤمتر املفوضني طلب - 6
(UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4)أن تضع وأن تعتمد، على  التفاوض احلكومية الدولية جلنة إىل ، املرفق األول

مؤمتر األطراف يف  ، وذلك ريثما يبت فيهاتوجيهات بشأن حتديد خمزونات الزئبق ومركباته أساس مؤقت،
 .اجتماعه األول

رفق وأن حتدد ما إذا كانت تشكل أساسا  لوضع قد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف العوامل املدرجة يف امل - 7
 .ةالسابع دورهتااللجنة يف نظر فيها تكي توجيهات لال
 

                                                      
 .http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/GuidancefortheinventoryofPFOS/tabid/3169/Default.aspx على الرابطمتاحة   (3)
 .http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/data-reporting-handbook.e.pdf على الرابطمتاحة   (4)
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 المرفق

 العوامل التي يمكن دراستها عند تحديد مخزونات الزئبق أو مركباته

ت الوطنية من قد متتلك عدد من البلدان خمزونات من الزئبق موجودة حاليا  على أراضيها. وقد ترتاكم املخزونا
 الزئبق أو مركباته عندما تزيد مصادر الزئبق عن استخداماته. ومن ضمن املصادر احملتملة ما يلي:

 التعدين األويل؛ )أ( 
 املرافق الصناعية اليت استخدم فيها الزئبق من قبل؛ وقف تشغيل )ب( 
 جتميع النواتج الثانوية للزئبق )من تعدين أو معاجلة املعادن غري احلديدية(؛ )ج( 
 إعادة تدوير أو استخالص الزئبق من النفايات اليت حتتوي عليه؛ )د( 
 استرياد الزئبق. (ه) 

اليت ويتضمن الطلب على الزئبق استخدام الزئبق يف املنتجات املضاف إليها الزئبق واستخدامه يف العمليات 
. وتتفاوت كميات الزئبق الالزمة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاقيف يستعمل فيها الزئبق واستخدام الزئبق 

هلذه االستخدامات اعتمادا  على حجم أنشطة التصنيع وأنواع العمليات اليت يستخدم فيها الزئبق وحجم 
 استخدام الزئبق يف أنشطة التعدين.

ت من الزئبق لدى الشركات املنخرطة يف االجتار به أو الشركات اليت تدير النفايات أن تظل هناك خمزوناوميكن 
 أو الوكاالت احلكومية.

األسئلة التالية ميكن أن تساعد يف حتديد ما إذا كان لدى البلد املعين صايف موجب أو سالب من الزئبق وميكن 
 مرتي يف السنة.طن  20أن حتدد مصادر إمدادات الزئبق اليت تولد ما يزيد عن 

 اإلمدادات
 هل يتم التعدين األويل داخل أراضي الطرف املعين؟ - 2
ما هي الكمية اليت يتم استريادها  ،هل يتم استرياد الزئبق إىل أراضي الطرف؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم - 1

 سنويا ؟
 هل هناك مواقع خيزن فيها الزئبق قبل استخدامه على أراضي الطرف؟ - 3
إذا  و ؟ اليت ميكن أن تنتج الزئبق ضمن أراضي الطرفري أنشطة إعادة التدوير أو االستعادة هل جت - 4

 ما هي كميات الزئبق اليت تنتج عن هذه األنشطة؟ ،كانت اإلجابة بنعم
ملصانع الكلور والقلويات أو املرافق األخرى اليت توجد هبا  مقرتحه وقف تشغيلهل هناك أي عمليات  - 0

 يستخدم فيها الزئبق أو مركباته؟عمليات تصنيع 
إذا كانت اإلجابة و هل توجد مرافق ميكن أن تؤدي إىل إنتاج نواتج الزئبق الثانوية على أراضي الطرف؟  - 6

 ما هي كميات الزئبق اليت تولدها هذه املرافق؟ ،بنعم
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 الطلب
إذا كانت اإلجابة و ؟ هل هناك مرافق تصنع املنتجات اليت يضاف إليها الزئبق على أراضي الطرف - 7

 ما هي كميات الزئبق اليت تستخدم سنويا  يف هذه املواقع؟ ،بنعم
هل هناك مرافق جتري فيها عمليات تصنيع يستخدم فيها الزئبق على أراضي الطرف؟ إذا كانت  - 8

 ما هي كميات الزئبق اليت تستخدم سنويا  يف هذه املواقع؟ ،اإلجابة بنعم
 عمليات تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق على أراضي الطرف؟ ما هي  هل يستخدم الزئبق يف - 9

 كميات الزئبق السنوية التقديرية املستخدمة؟
___________ 


