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 الزئبق بشأن ميناماتا  اتفاقية في األطراف مؤتمر
 الرابع  االجتماع

 *2021 الثاني/نوفمبر تشرين 5-1 اإلنترنت، عبر
 **المؤقت األعمال جدول من ‘1’ ( أ) 4 البند

  يتخذ  أو فيها ينظر لكي األطراف  مؤتمر على ُتعرض مسائل
  وعمليات  الزئبق  إليها  الُمضاف  المنتجات: بشأنها إجراء  

: الزئبق مركبات أو الزئبق فيها يستخدم التي التصنيع
 وباء  ألف المرفقين استعراض

 وباء ألف المرفقين استعراض
 األمانة من مذكرة

 مقدمة -أوال  
  في لالتفاقية وباء ألف  المرفقين استعراض على  الزئبق بشأن ميناماتا اتفاقية  من  5و 4 المادتان تنص -1

  هذه  في ميناماتا اتفاقية في  األطراف مؤتمر ونظر النفاذ.  حيز االتفاقية دخول  بعد سنوات خمس  يتجاوز ال موعد
 .الصدد هذا في 3/1-م ا  المقرر واعتمد الثالث اجتماعه  في المسألة

 للمقرر استجابة المنجز العمل ونتائج وباء ألف المرفقين الستعراض االتفاقية أحكام المذكرة هذه وتعرض -2
  ذات  األحكام  الثالث  الفرع  يعرض  بينما  ألف   المرفق  باستعراض  الصلة   ذات  األحكام  الثاني  الفرع  ويعرض  . 3/1-م ا

 المقرر بموجب المنشأ المخصص الخبراء فريق عمل عن تقريرا   الرابع الفرع ويقدم باء. المرفق باستعراض الصلة
  ويقدم   .3/1-م ا  المقرر  من  9  الفقرة  في  الوارد  األطراف  مؤتمر  طلب  نتيجة  عن  تقريرا    الخامس  الفرع  ويقدم  3/1-م ا

 وباء. ألف المرفقين الستعراض األطراف لمؤتمر المتاحة المعلومات عن عامة  لمحة السادس  الفرع

 ألف المرفق استعراض -ثانيا  
 والجزء  ؛األول  والجزء  ؛المرفق  من  المستثناة  المنتجاتب  قائمة:  فروع  ثالثة  على  لالتفاقية  ألف  المرفق  يحتوي  -3

 مضاف منتجات تسعة األول الجزء ويسرد المرفق. من المستثناة المنتجات من فئات خمس القائمة تحددو  الثاني.
  مناسبة، تدابير اتخاذ خالل  من  تسمح، أال األطراف من  تقتضي التي  ، 4 المادة من 1 للفقرة وخاضعة  الزئبق إليها

 الجزء ويسرد .منها التدريجي المحدد للتخلص موعدال انقضاء بعد المنتجات هذه تصدير أو استيراد أو بتصنيع
 

بشأن الزئبق بالحضور الشخصي في بالي، إندونيسيا، ويخطط  من المقرر أن يعقد االجتماع الرابع المستأنف لمؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا  *
 . 2022في الربع األول من عام  عقده مبدئيا  

**  UNEP/MC/COP.4/1 . 
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 المنتجات. تلكب يتعلق فيما ذهااتخا يتعين التي التدابير ويحدد ، 4 المادة من 3 للفقرة الخاضعة المنتجات الثاني
 األسنان.  مالغم هو وحيد منتج الثاني الجزء في وُيدرج

 يتجاوز ال  موعد في  ألف،  المرفق باستعراض األطراف مؤتمر يقوم أن على 4 المادة  من  8 الفقرة وتنص -4
  وفقا   المرفق هذا على تعديالت إدخال في ينظر أن  له ويجوز النفاذ، حيز االتفاقية دخول تاريخ بعد سنوات خمس
 : يلي ما األقل،  على ،األطراف مؤتمر يراعي ألف،  المرفق استعراض عند أنه  على 9 الفقرة وتنص .27 للمادة

 ؛ 4 المادة من 7 الفقرة بموجب مقدم مقترح أي ( أ)
 ؛ 4 المادة من 4 بالفقرة عمال   المتاحة المعلومات (ب)
 مخاطرها مراعاة مع واالقتصادية، التقنية بجدواها تتسم لألطراف الزئبق من خالية بدائل توافر (ج)

 اإلنسان.  وصحة للبيئة وفوائدها
  مضاف منتج بإدراج األمانة إلى مقترحا   يقدم أن طرف ألي يجوز أنه على 4 المادة من 7 الفقرة وتنص -5

  والجدوى   الزئبق  من  خالية  المنتج  لهذا  بدائل  توافر  بمدى  تتصل  معلومات  المقترح  ويشمل  ألف،  المرفق  في  الزئبق  إليه
  .4 بالفقرة عمال   المتاحة المعلومات مراعاة مع اإلنسان، وصحة  للبيئة وفوائدها  ومخاطرها لها، واالقتصادية  التقنية
 بها  تحتفظ  وأن  وبدائلها  الزئبق  إليها  المضاف   المنتجات  عن  معلومات  األمانة  تجمع  أن   على   بدورها  4  الفقرة  وتنص

  صلة ذات  أخرى  معلومات أي جانب إلى  للجمهور متاحة تجعلها وأن  األطراف تقدمها التي المعلومات  أساس على 
 األطراف. تقدمها

  لدى   أو  التصديق  وقت  يشير  أن  للطرف  يجوز  ،1  الفقرة  عن  كبديل  أنه  على  4  المادة  من  2  الفقرة  وتنص -6
  مع للتعامل مختلفة ياتاستراتيج أو تدابير سينفذ أنه إلى له، بالنسبة النفاذ حيز ألف  المرفق على  التعديل دخول

 واستيراد  تصنيع  األدنى   الحد  إلى  فعال    قلل  أنه  يثبت  أن  شريطة  ألف،  المرفق  من  األول  الجزء  في  الُمدرجة  المنتجات
 ياتاستراتيج  أو  تدابير  نفذ  قد   وأنه   ألف   المرفق  من  األول  الجزء  في   الُمدرجة  المنتجات  من  العظمى  الغالبية  وتصدير

 نفسها الفقرة وتنص ألف. المرفق من األول الجزء في ُمدرجة ليست إضافية منتجات في الزئبق استخدام لخفض
 من وكجزء النفاذ، حيز االتفاقية دخول تاريخ من سنوات خمس يتجاوز ال موعد  في  المؤتمر، يقوم أن  على  أيضا  

 وفعاليتها. 2 الفقرة بموجب المتخذة التدابير في  المحرز التقدم باستعراض ،8 الفقرة بموجب االستعراض عملية

 باء المرفق استعراض -ثالثا  
 ،5 المادة  من  2  للفقرة  خضعانت  تصنيع  عمليتي  األول  الجزء  ويسرد  جزأين.  من  لالتفاقية  باء  المرفق  يتكون  -7

 العمليتين هاتين في الزئبق مركبات أو الزئبق باستخدام لسماحعدم ال مناسبة تدابير األطراف تتخذ نبأ تقضي التي
  من  3 للفقرة تخضع تصنيع عمليات ثالث الثاني الجزء ويسرد المحدد.  التدريجي التخلص موعد  انقضاء بعد

 العمليات.  هذه  في  الزئبق  مركبات  أو  الزئبق  استخدام  لتقييد  األطراف  تتخذها  أن  يتعين  التي  التدابير  ويحدد  ،5 المادة

  يتجاوز ال  موعد  في  باء،  المرفق  باستعراض  األطراف  مؤتمر  يقوم  أن  على  5  المادة  من  10  الفقرة  وتنص -8
  وفقا   المرفق هذا على تعديالت إدخال في ينظر أن  له ويجوز النفاذ، حيز االتفاقية دخول تاريخ بعد سنوات خمس
  األقل،  على   ،األطراف  مؤتمر  يراعي  باء،  المرفق  استعراض  عند  أنه   على  5  المادة  من  11  الفقرة  وتنص  .27  للمادة

 :يلي ما

 ؛ 5 المادة من 9 الفقرة بموجب مقدم مقترح أي ( أ)
على أن تجمع  5 من المادة 4. وتنص الفقرة 5 المادة من 4 الفقرة بمقتضى المتاحة المعلومات (ب)

هذه   بدائلها وأن تحتفظ بها وأن تجعل و أو مركبات الزئبق الزئبق  التي تستخدماألمانة معلومات عن العمليات 
 ؛متاحة للجمهور إلى جانب أي معلومات أخرى ذات صلة تقدمها األطراف المعلومات

 مخاطرها مراعاة مع واالقتصادية، التقنية بجدواها تتسم لألطراف، الزئبق من خالية بدائل توافر (ج)
 والصحة.  للبيئة وفوائدها
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  إدراج بغية باء المرفق لتعديل حا  مقتر  يقدم  أن  طرف ألي يجوز  أنه على 5 المادة من 9 الفقرة وتنص -9
  غير من بدائل بتوافر تتصل معلومات المقترح ويتضمن الزئبق، مركبات أو الزئبق فيها يستخدم تصنيع عملية
 والصحية.  البيئية  والفوائد والمخاطر واالقتصادية التقنية وجدواها للعملية الزئبق

 المخصص الخبراء فريق -رابعا  

نظم تعزز و ت، فريق خبراء مخصص إلعداد وثيقة 3/1-م  أنشأ مؤتمر األطراف، بموجب المقرر ا -10
 من األطراف: المقدمةالمعلومات 

البدائل الخالية من الزئبق للمنتجات المضاف إليها توافر    عن المنتجات المضاف إليها الزئبق و   عن ( أ)
 ؛ة اإلنسانلبيئة وصحالمترتبة عليها بالنسبة ل فوائد والوالمخاطر لها، والجدوى التقنية واالقتصادية الزئبق 

البدائل الخالية من الزئبق توافر عن الزئبق أو مركبات الزئبق و فيها ستخدم يُ العمليات التي  عن (ب)
  فوائد والجدوى التقنية واالقتصادية لها، والمخاطر وال لعمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق

 . المترتبة عليها بالنسبة للبيئة وصحة اإلنسان

وغابون، ا، ريقيأفجنوب أوغندا، و من خالل ممثلي مكاتبها: عضوا  ورشحت األطراف التالية ثمانية عشر  -11
واليابان من دول آسيا والمحيط والصين  اإلسالمية(    - إندونيسيا وإيران )جمهوريةو ة؛  فريقيمن الدول األوكوت ديفوار  

األرجنتين وبيرو وغيانا من دول  و االتحاد األوروبي )عضوان( والجبل األسود من دول وسط وشرق أوروبا؛  و الهادئ؛  
من دول أوروبا الغربية ودول  وأيرلندا  أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي؛ وألمانيا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية  

ثمانية   االسيد دارين بيرن )أيرلندا( والسيدة جوينيتا فورديس )غيانا( كرئيسين مشاركين ودع الفريقأخرى. وانتخب 
 بين لديهم معرفة تقنية لحضور اجتماعاته. مراق

(، 19-بسبب جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  بالحضور الشخصيولم يتمكن الفريق من عقد اجتماع   -12
عبر اإلنترنت الفريق اجتماعات على أن يدعو الرئيسان المشاركان إلى عقد وبالتالي وافق على العمل إلكترونيا ، 

على دعوة مراقبين إضافيين لديهم معرفة   الفريق. ووافق لفريقمواضيعية لال مكالماتالإلى تنظيم  وأن تدعو األمانة
 .مواضيعية للفريقالمكالمات الة محددة إلى  تقني

الوارد  ، دعت األمانة األطراف وغير األطراف وغيرهم إلى تقديم المعلومات 3/1-م وتمشيا  مع المقرر ا -13
وأوغندا،  األرجنتين،  االتحاد األوروبي، و ألطراف التسعة التالية معلومات:  . وقدمت ا4من المادة    9في الفقرة    وصفها

قدمت معلومات أيضا  تسعة من غير كما . ، واليابانوالواليات المتحدةوكولومبيا، والنرويج،  وكندا، ،الجبل األسودو 
 ية.التفاقالشبكي لموقع العلى  الواردةالمعلومات األطراف وأصحاب المصلحة. وأتيحت جميع 

، إلى جانب وأعد تقريرا  موجزا  مكالمات مواضيعية للفريق  10اجتماعا  عبر اإلنترنت و 11وعقد الفريق  -14
التقرير الموجز والتجميع على الموقع   ُأتيحفئات محددة من المنتجات والعمليات. و  عن  الواردةتجميع للمعلومات 

التجميع في  يرد  التقرير الموجز في المرفق األول لهذه المذكرة و . ويرد  3/1-م  االمقرر  كما هو مطلوب في    الشبكي
 . UNEP/MC/COP.4/INF/3الوثيقة 

 4من المادة  2بالفقرة  عمل   الواردةالمعلومات  -خامسا  

 2األطراف التي قدمت إخطارا  عمال  بالفقرة    إلى، طلب مؤتمر األطراف  3/1-م من المقرر ا   9في الفقرة   -15
للتعامل يات التي نفذتها ستراتيج، تقريرا  عن التدابير أو اال2020حزيران/يونيه  30أن تقدم، بحلول  4من المادة 

 .التي تحققتلتخفيضات لكمي  تقديرالمنتجات المدرجة في الجزء األول من المرفق ألف، بما في ذلك  مع

تقريرا  من الواليات المتحدة ُنشر على الموقع الشبكي لالتفاقية ويرد في المرفق الثاني لهذه  تلقت األمانة و  -16
 المذكرة.
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 مؤتمر األطراف الستعراض المرفقين ألف وباء المتاحةلمعلومات ة عن اعام لمحة -ا  سادس

من   9وباء، وفقا  للفقرة لمرفقين ألف ا ستعراضالمؤتمر األطراف ل المتاحةيرد أدناه موجز للمعلومات  -17
 . 5من المادة  11والفقرة  4المادة 

 المعلومات األحكام

 4)ب( و)ج( من المادة  9عمال  بالفقرة  المعلومات الواردة
 5)ب( و)ج( من المادة  11والفقرة 

 المرفق األول لهذه المذكرة 

من المادة  7من األطراف عمال  بالفقرة  الواردةالمقترحات 
 5من المادة  9والفقرة  4

UNEP/MC/COP.4/26, UNEP/MC/COP.4/26/Add.1, 

UNEP/MC/COP.4/26/Add.2, 

UNEP/MC/COP.4/26/Add.3 

يات التي نفذها أحد ستراتيجتقارير عن التدابير أو اال
 ، بما في ذلك تقدير4من المادة  2األطراف عمال  بالفقرة 

 كمي للتخفيضات التي تحققت 

Annex II to the present note 

 .3/2-م األسنان، على النحو المطلوب في المقرر ا مالغمتقرير العمل بشأن  UNEP/MC/COP.4/5مالحظة: تعرض الوثيقة 

 اإلجراء المقترح أن يتخذه مؤتمر األطراف -سابعا  

االعتبار المعلومات الواردة في مرفقات هذه المذكرة، فضال   قد يرغب مؤتمر األطراف في أن يأخذ في  -18
  UNEP/MC/COP.4/26ق ــــــي الوثائــــو المبين فــــراف على النحـــــن األطــــم ةــــالمقدمات ــــالمعلوم عن

في   UNEP/MC/COP.4/26/Add.3و UNEP/MC/COP.4/26/Add.2و UNEP/MC/COP.4/26/Add.1و
 من االتفاقية. 11من المادة  5والفقرة  4من المادة   9التفاقية عمال  بالفقرة لألف وباء  استعراضه للمرفقين
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 المرفق األول 

 بشأن استعراض المرفقين ألف وباء 3/1-م تقرير عن عمل فريق الخبراء المخصص عمل  بالمقرر ا

 مقدمة -أوال  

بشأن استعراض المرفقين ألف   3/1-م ااعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المقرر  -1
عن المنتجات معلومات  تقدم األطرافأن  تدعو إلى في ذلك المقرر أن وطلب مؤتمر األطراف إلى األمانة وباء، 

عن توافر البدائل الخالية  الزئبق أو مركبات الزئبق، و فيها ستخدم يالتي التصنيع المضاف إليها الزئبق، وعمليات 
قرر  و . المترتبة عليها بالنسبة للبيئة وصحة اإلنسان فوائدمن الزئبق والجدوى التقنية واالقتصادية لها، والمخاطر وال

كل استخدام  الواردة عن مخصص إلعداد وثيقة تعزز وتنظم المعلومات خبراء ق إنشاء فريأيضا  مؤتمر األطراف 
فيها اإلضافية المتاحة للخبراء والتي تحدد األخرى األطراف، مع مراعاة المعلومات  من االستخدامات التي تقدمها

 مصادر المعلومات بوضوح.

انتخب الفريق رئيسين و رشحتهم األطراف.  خبيرا   18من  ، المكون تم تشكيل فريق الخبراء المخصصو  -2
مشاركين وحدد ثمانية خبراء من المنظمات غير الحكومية واألوساط العلمية كمراقبين. كما دعا الفريق ممثلين عن  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية لحضور اجتماعاته.

غير أنه  رهنا  بتوافر الموارد؛  بالحضور الشخصياجتماعا   ريقالفعقد يعلى أن  3/1-م نص المقرر اوي -3
على ترتيب بديل  الفريقبسبب جائحة مرض فيروس كورونا. واتفق بالحضور الشخصي عقد اجتماع  لم يتيسر

وسلسلة من المكالمات الجماعية مع  فريقلتعزيز وتنظيم المعلومات، بما في ذلك اجتماعات عبر اإلنترنت لل
محددة من المنتجات ال الفئات بشأن لتي قدمت معلومات والخبراء الذين لديهم معرفة تقنية متخصصة األطراف ا
 والعمليات.

والجبل  االتحاد األوروبي، واألرجنتين، وأوغندا،  للحصول على معلومات، قدم لدعوة األمانةواستجابة  -4
واليابان معلومات. وقدمت نيبال وسبع منظمات  األمريكية، والواليات المتحدة والنرويجوكندا، وكولومبيا،  األسود،

، الفريقغير حكومية وخبير فردي معلومات إضافية. وتم جمع مزيد من المعلومات من األعضاء والمراقبين في 
 .الفريقواألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين قدموا المعلومات، ومن خبراء آخرين حددهم  

والمكملة، المنظمة في شكل جدولي   المقدمةالمعلومات . وترد الفريقة عمل ويلخص هذا التقرير نتيج -5
،  2021 أبريل/نيسان 30هذا التقرير. وحتى كتذييل لالمرفقة  ‘‘وثيقة التجميع’’يشير إلى مصادر المعلومات، في 

راء تقديم بعض وهو التاريخ الذي يحين فيه موعد تقديم التقرير عن عمل الفريق، كان ال يزال يتعين على الخب
المعلومات اإلضافية عن المنتجات المضاف إليها الزئبق، وال سيما المصابيح، أو إدراجها في وثيقة التجميع. 

، وستتاح 2021  حزيران/يونيه  30الفريق العمل لتنظيم هذه المعلومات اإلضافية في وثيقة التجميع بحلول    وسيواصل
 (1)لمؤتمر األطراف كوثيقة إعالمية.الوثيقة 

 معلومات عن المنتجات -ثانيا  

يسرد الجزء األول من المرفق ألف لالتفاقية تسع فئات من المنتجات المضاف إليها الزئبق الخاضعة   -6
التدريجي المحدد.   موعد التخلصبعد  هاأو تصدير  هاأو استيراد هالاللتزام العام لألطراف بعدم السماح بتصنيع

من   المقدمةالمعلومات هذا الفرع . ويعرض األسنانغم التدابير الواجب اتخاذها بشأن مالالجزء الثاني ويعرض 
عن فئات المنتجات التسع المدرجة في الجزء األول، وكذلك عن المنتجات اإلضافية  الجهات األخرى األطراف و 

 اها، وجدو األسنانغم  لمال  ة من الزئبقالخاليالتي لم تتناولها االتفاقية. وتم تجميع المعلومات المتعلقة بتوافر البدائل  
 في هذا التقرير. ُتدرج، وبالتالي لم 3/2-م ا  هو المقررمنفصل  بناء  على مقررومخاطرها وفوائدها 

 

لكي تنظر  UNEP/MC/COP.4/INF/3تجميع المعلومات، الذي يرد في التقرير في التذييل، غير مدرج هنا ولكنه وارد في الوثيقة   ( 1)
 فيه األطراف.
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 البطاريات -ألف

 معلومات عن استخدام المنتج  -1

  وأكسيد الفضة الزنك  البطاريات الزّرية المصنوعة منيسرد المرفق ألف لالتفاقية البطاريات، باستثناء  -7
في المائة. وقدمت   2ن عقل يزئبق ال ذات محتوى منالمصنوعة من الزنك المؤكسد بالهواء الزّرية البطاريات و 

الزنك بطاريات الزئبق:  المحتوية علىالزرّ ية  الخلويةبطاريات المعلومات إلى فريق الخبراء بشأن ثالثة أنواع من 
القلوية. وتحتوي هذه البطاريات على الزئبق بكميات صغيرة البطاريات أكسيد الفضة و بطاريات و المؤكسد بالهواء 

، وهما بطاريات أكسيد المستثنيتانفي المائة( لمنع تراكم غاز الهيدروجين. وتستخدم البطاريتان  2‒0.1)عادة 
جهزة األمثل الساعات و  استخدام الطاقة، بشكل عام لتشغيل األجهزة عالية بطاريات الزنك المؤكسد بالهواءالفضة 

 .يةالسمع

 توافر بدائل خالية من الزئبق -2

ة على أن البدائل الخالية من الزئبق متاحة تجاريا  لجميع تطبيقات األنواع يتفق جميع أصحاب المصلح  -8
( وهي متاحة من كبار مصنعي المؤكسد بالهواء والزنك ة )أكسيد الفضة والقلويالزرّ ية  الخلوية بطاريات للالرئيسية 

 رابطات منتجييع أعضاء  وأوائل القرن الحادي والعشرين. وتوقف جمالقرن الماضي  البطاريات منذ أواخر تسعينات  
الزرّ ية المضاف إليها   الخلوية بطاريات  الالبطاريات في اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية عن تصنيع  

تزال  ذكرت إندونيسيا أن إحدى الشركات المصنعة األربع في ذلك البلد الو الزئبق وتوفر بدائل خالية من الزئبق. 
 إلى بدائل خالية من الزئبق. يلهاحو يجري تلكن و الجافة،  الخلويةبطاريات التستخدم الزئبق في 

ا. أفريقيأن البدائل الخالية من الزئبق متاحة في الصين والهند و بكما أبلغت رابطة صناعية فريق الخبراء  -9
 2020نوفمبر  تشرين الثاني/لمؤرخ  ا  G/TBT/N/CHN/1503أخطرت الصين منظمة التجارة العالمية في إخطارها  و 

في المائة. وتعتمد الهند على   0.0005إلى الخاليا الزرّ ية بأن الصين تعتزم الحد من محتوى الزئبق في جميع 
الواردة  ، من خاليا أكسيد الفضة والخاليا الزرّ ية المصنوعة من الزنك المؤكسد بالهواء الخالية من الزئبق الواردات

ا أيضا  على الواردات، بشكل أساسي من  أفريقيالصين واالتحاد األوروبي، على التوالي. وتعتمد    مصنعيمن    ا  أساس
 أوروبا والواليات المتحدة واليابان. 

 جدوى البدائل -3

وبارامترات أدائها، مثل التفريغ الزّرية ُقدمت معلومات عن مدى توافر البدائل الخالية من الزئبق للخاليا  -10
. وتشير هذه المعلومات إلى أن األداء التقني للبدائل الخالية من  الذبذبةالذاتي، ومقاومة التسرب، والسعة وقدرة 

  2012في عام  المؤلفاتأظهرت و . أو يتفوق عليه اف إليها الزئبقلخاليا الزّرية التقليدية المضبأداء اقارن الزئبق يُ 
في المائة أكثر من الخاليا المضاف إليها الزئبق. كما أبلغت رابطة  10أن البدائل الخالية من الزئبق تكلف حوالي 

الرأسمالية األولية،  الخالية من الزئبق بسبب االستثمارات الزّرية الخاليا  تكاليففي البطاريات في اليابان عن زيادة 
لجامعي النفايات تتحقق . وهناك فوائد اقتصادية تنطبقمع زيادة اإلنتاج ولم تعد  تكاليفاسترداد ال فهاوالتي خف

في المائة إلعادة تدوير    40-30أقل بنسبة    تكاليفوالقائمين بإعادة التدوير من البدائل الخالية من الزئبق، في شكل  
 . الزّرية الخلويةبطاريات نفايات ال

 المخاطر البيئية والصحية وفوائد البدائل -4

 لم تقدم أي معلومات عن المخاطر البيئية أو الصحية للبدائل الخالية من الزئبق. -11



UNEP/MC/COP.4/4 

7 

لالو  القواطع -باء  تمرح ِّ

الوال  قواطعاليسرد الجزء األول من المرفق ألف لالتفاقية  -12 عالية  ال قياس السعة والفقد ما عدا قناطرت، مرحّ 
 والتحكم التي يبلغ الحد األقصى لمحتوى الزئبق فيها في أجهزة المراقبةالتردد الالسلكية عالية  قواطعالالدقة للغاية و 

لأو   قاطعأو  قنطرةم لكل لغم 20  .مرحّ 

الت المحت قواطعلأو مسموح بها ل مستثناةأبلغ عدد من البلدان عن استخدامات و  -13 زئبق. وية على والمرحّ 
الوال قواطعهذه اللتستطيع تأكيد التصنيع المحلي  وأفادت اليابان بأنها ال أبلغت الواليات المتحدة و . المستثناةت مرحّ 

الوال قواطععن استخدام الزئبق ومركبات الزئبق في ال ت وأجهزة االستشعار والصمامات في الفترة المشمولة  مرحّ 
ذكرت كندا أنها تدرس إزالة اإلعفاء من لوائحها و الزئبق.  جردبموجب قاعدة اإلبالغ عن  2018عام في بالتقرير 
الو  قواطعللالخاصة   . 2016ت الالسلكية عالية التردد نظرا  لعدم وجود واردات من هذه المنتجات في عام المرحّ 

المضاف إليها الزئبق المستخدمة للتحكم في درجة حرارة أجهزة تنظيم الحرارة حظ فريق الخبراء أن الو  -14
هو   القاطعمضافا  إليه الزئبق لتشغيل وإيقاف معدات التدفئة والتبريد، وبالتالي فإن  قاطعا  الغرف تستخدم 

إلدراجها في هذه  الحرارة    أجهزة تنظيمفي    قد تنظر األطراف  ،الوحيد المضاف إليه الزئبق في المنتج. ولذلك المكون 
الوال قواطعقائمة ال الحرارة لقياس درجة  أجهزة تنظيمخرى، نظرا  الستخدام األناحية ال. ومن لفأ مرفقت في المرحّ 

عددا  من أجهزة  لفأ مرفقالويسرد قياس.  كجهازحرارة الغرف، قد تعتبر األطراف األخرى مثل هذه المنتجات 
 أجهزة تنظيملكترونية. ونظرا  ألن هذه األنواع المعينة من  اإلاإللكترونية وغير  أجهزة القياس  لكنه يميز بين  و القياس،  

الوال قواطعمثل هذه الإدراج األطراف األخرى في  تنظرالحرارة إلكترونية، فقد ال  في   الواردةت في المنتجات مرحّ 
 . لفأ مرفقال

 مصابيحال -جيم

 المنتج  معلومات عن استخدام -1

مصابيح الفلورسنت و  (CFL) مصابيح الفلورسنت الصغيرةاستخدام يسرد المرفق ألف لالتفاقية ويقيد  -15
 اإللكترودالبارد ومصابيح الفلورسنت ذات    المهبطالعامة، ومصابيح الفلورسنت ذات    نارةألغراض اإل  (LFL)  الخطية

أعلى من العتبات المحددة.  من الزئبق  نسبة    المحتوية علىاإللكترونية    للوحات العرض  (EEFLو  CCFL)  الخارجي
أحد أنواع (، وهي  HPMV)  استخدام المصابيح التي تعمل بالضغط المرتفع لبخار الزئبقويسرد المرفق أيضا  ويقيد  

األولية الخالية من الزئبق للمصابيح البدائل  و العامة.    نارةألغراض اإل  ،(HID)  عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي  
 . (LED) الصمامات الثنائية الباعثة للضوءالعامة هي  نارةالمحتوية على الزئبق ألغراض اإل

مصابيح التفريغ ُقدمت معلومات عن مصابيح الفلورسنت المدرجة وغير المدرجة في المرفق ألف، و و  -16
(  مصابيح الهاليد المعدنيةو   مصابيح الصوديوم عالية الضغطغير المدرجة في المرفق ألف )أي    عالي الكثافةالالغازي  

 الضغط. منخفضة  الفلورسنتومصابيح التفريغ غير 

يستخدم الفلورة إلنتاج و تفريغ غاز بخار الزئبق  يعمل بضغط  ال  منخفضهو مصباح    الفلورسنتالمصباح  و  -17
بخار الزئبق، الذي ينتج ضوءا  فوق بنفسجي قصير إلى إثارة التيار الكهربائي في الغاز  ويؤدي مرورالضوء. 
مصابيح  تحتاجداخل المصباح إلى أطوال موجية مرئية. و  ي الفوسفور  الطالء عن طريقحول بعد ذلك الموجة يُ 

كال مختلفة، بما في ذلك  المصباح. وتتوفر مصابيح الفلورسنت بأش عبرلتنظيم التيار  تياركابح إلى الفلورسنت 
كابح ، يمكن إما دمج  مصابيح الفلورسنت الصغيرة. وفي  مصابيح الفلورسنت الخطيةو  مصابيح الفلورسنت الصغيرة

مصابيح )  أو فصلها عن المصباح  ( (CFL.i)  الصغيرة التي تشمل كابح تيارمصابيح الفلورسنت  في المصباح )  التيار
هي    الصغيرة التي تشمل كابح تيارمصابيح الفلورسنت  و   . ((CFL.ni)  تشمل كابح تيار التي ال  الفلورسنت الصغيرة

عمل تيمكن أن  الالتيار الكهربائي. و اللمبات الموصولة ب مقابسيمكن توصيلها مباشرة ب ذات قاعدة لولبيةمصابيح 
مع وحدات إنارة إال ن بأما مصابيح الفلورسنت الخطية و  تشمل كابح تيار التي ال مصابيح الفلورسنت الصغيرة
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ل  على  تحتوي مخصصة محددة،   صدر ت  اتإلكترودأو كابح تيار مطابق. وتستخدم معظم مصابيح الفلورسنت    موص 
الفلورسنت ذات المهبط مصابيح  تكون  الساخن، ولكن    مهبطالمصابيح ذات الاإللكترونات بالحرارة، والمعروفة باسم  

. وتحتوي معظم مصابيح اإللكتروداتكبير بين  الكهربائي  الجهد  لنتيجة ل  إالصدر إلكترونات  تال  بط  امزودة بمه  البارد
تتكون من  الفلورسنت ذات اإللكترود الخارجيلكن مصابيح و داخل األنبوب الزجاجي،  إلكتروداتالفلورسنت على 

 خارجية.إلكترودات أنبوب زجاجي مغلق يحتوي على زئبق و 

المصابيح، بما في ذلك أنواع مثل  أنواعواسعة من  مجموعة  عالي الكثافة المصابيح التفريغ الغازي تمثل و  -18
مصابيح الصوديوم عالية  و  (MH) مصابيح الهاليد المعدنية، و المصابيح التي تعمل بالضغط المرتفع لبخار الزئبق

العامة )مثل إنارة شوارع المدينة    نارةألغراض اإلستخدم  ضوءا  شديد الكثافة وتُ هذه المصابيح  تنتج  و .  (HPS)  الضغط
 ترفيه( ولتطبيقات أخرى.في مجال الوالمرافق الرياضية و 

الضغط ضوءا  فوق بنفسجي. وهي مصممة لتطبيقات منخفضة غير الفلورسنت تنتج مصابيح التفريغ و  -19
الرعاية الصحية )مثل العالج( والصناعة )مثل تطهير المياه/مياه الصرف الصحي والعمليات   من قبيلفي مجاالت  

 الكيميائية والبيولوجية(. 

 بدائل مصابيح الفلورسنت -2

 وحدات اإلنارة ذاتالمعدلة وكذلك  مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء أن الخبراء يرى فريق -20
مصابيح و  مصابيح الفلورسنت الصغيرةبدائل للغالبية العظمى من أنواع تمثل  الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

الصمامات إلى أنه من الممكن تقنيا  واقتصاديا  تعديل  وأشار الفريقالعامة.  نارةألغراض اإل الفلورسنت الخطية
توفر بعض  لم في حين. و الصغيرة التي تشمل كابح تيارفلورسنت المصابيح ال لتناسب الثنائية الباعثة للضوء

متوفرة  إضاءةاألكثر  الصمامات الثنائية الباعثة للضوء فإن، نارةنفس شدة اإل 2015المعدلة في عام منتجات ال
. ومن  التي ال تشمل كابح تيار مصابيح الفلورسنت الصغيرةة لتقنيالجدوى ال وفي الوقت الحالي، انخفضتاليوم. 
مصابيح الفلورسنت أكبر من    لصمامات الثنائية الباعثة للضوءلتكاليف األولية لاأن    أحد البلدان، ذكر  تكاليفحيث ال

أقل من   تكاليفالعديد من البلدان األخرى، أن هذه ال  شأنه شأن،  يرى هذا البلد  لكنو   الصغيرة التي تشمل كابح تيار
 تكاليفطول للمنتج. ولوحظ أن األعمر العلى في استخدام الطاقة و األكفاءة ال الفائدة األعلى التي تتحقق من

فترة تبلغ قد انخفضت باستمرار على مدى العقد الماضي. وعلى سبيل المثال، الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
مصابيح الصمامات ب التي ال تشمل كابح تيار مصابيح الفلورسنت الصغيرةاستبدال التكاليف المرتبطة باسترداد 

الصغيرة مصابيح الفلورسنت    طرح  حظرجري  ه سيأن  ةعديدتقارير  ذكرت  و سنوات.    3إلى    1.3  الثنائية الباعثة للضوء
 ا وآسيا وأوروبا.أفريقيتدريجيا  في العديد من البلدان في  اتخفيضه أوفي السوق   التي تشمل كابح تيار

لمعدلة لتركيبات ا  مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءوتلقى فريق الخبراء معلومات متباينة عن توافر   -21
دراسات حديثة   رضت عُ الحالية. و   مصابيح الفلورسنت الخطيةو   تشمل كابح تيار التي ال  مصابيح الفلورسنت الصغيرة

 تشمل كابح تيار التي ال مصابيح الفلورسنت الصغيرةالغالبية العظمى من تركيبات  ه يمكن تزويدتشير إلى أن
خرى، أشارت األناحية الالمعدلة. ومن  الصمامات الثنائية الباعثة للضوء مصابيح ب مصابيح الفلورسنت الخطيةو 

الصمامات الثنائية الصناعة إلى أن قابلية االستبدال قد تكون أقل إلى حد ما بسبب عدم توافق منتجات  رابطات
الالمع بعض    الباعثة للضوء غير ة مدى الحياة  في التركيبات الحالية وألن الكفاءات المماثلة وجودالموجودة    تموص 

مصابيح دينامي وأن تعديل بشكل تطور تفي بعض األحيان؛ ومع ذلك، أشار فريق الخبراء إلى أن السوق  ةتوفر م
قد يصبح متاحا     تشمل كابح تيار التي ال  مصابيح الفلورسنت الصغيرةلتحل محل    الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

ي تقنيعلى نطاق واسع في المستقبل القريب. ولتجنب مشاكل الجودة والسالمة في التطبيق، يوصى باستشارة 
. هاأو استبدال وحدات اإلنارةأسالك قبل إجراء االستبدال وقد يكون من الضروري إعادة توصيل  المهنيينالتركيب 

التي  مصابيح الفلورسنت الصغيرةمن التخلص التدريجي من  حساب وفورات صافية كبيرةب إقليمي فريقأفاد و 
أظهرت العديد من و . بوصة وبوصة واحدة 5/8 هحجمقطر ب مصابيح الفلورسنت الخطيةو  تشمل كابح تيار ال
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مصابيح و  الصغيرة التي تشمل كابح تيارمصابيح الفلورسنت من استبدال  تكاليفالدراسات توفيرا  كبيرا  في ال
اختالف في ، على الرغم من وجود  الصمامات الثنائية الباعثة للضوءب  التي ال تشمل كابح تيار  لصغيرةالفلورسنت ا
 .التكاليف وطول فترة استرداد الدقيق للوفوراتالمبلغ  الرأي بشأن

ثالثي الفوسفور هالوفوسفات بمصابيح المصنوعة بال  مصابيح الفلورسنت الخطيةيمكن االستعاضة عن و  -22
أن بأفاد الخبراء و . الصمامات الثنائية الباعثة للضوءبمن الزئبق و/أو بكثير  أقلنسبة  المحتوية على، النطاق

أقل كفاءة في  هي أقل بكثير و  هالكن عمر و ، الفوسفور ثالثي النطاقمصابيح الهالوفوسفات أرخص من مصابيح 
أكثر من عقد من  منذ ديد من البلدان استخدام الطاقة. وتم التخلص التدريجي من مصابيح الهالوفوسفات في الع

 الزمن، ولكنها ال تزال موجودة في بعض األسواق.

الفلورسنت ذات  محل مصابيح  الصمامات الثنائية الباعثة للضوءالمقدمة، حلت  التقاريرووفقا  للعديد من  -23
وتعد لعرض المسطحة. ا للوحات الخلفية  نارةفي اإلومصابيح الفلورسنت ذات اإللكترود الخارجي  المهبط البارد

تها مقارنعند  بتكاليف مماثلة    ُتنتجأطول و   هاأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وعمر   الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 
مصابيح الفلورسنت  زال ت. وال مصابيح الفلورسنت ذات اإللكترود الخارجيو مصابيح الفلورسنت ذات المهبط البارد ب

بأعداد محدودة الستبدالها في بعض أدوات  ُتنتج مصابيح الفلورسنت ذات اإللكترود الخارجي و ذات المهبط البارد 
أجهزة الطيران( وللتطبيقات ذات األغراض الخاصة في الصناعات الكيميائية والتقنية  لوحات عرضالتحكم )مثل 

 واللقاحات. البيولوجية

منتجات ذات خصائص تطبيق متميزة  علىفلورسنت المستخدمة ألغراض خاصة مصابيح التشتمل و  -24
األخرى،  الفلورسنت. وبالمقارنة مع مصابيح خاصة اتميم/مواصفات ومواد وخطوات عمليامن خالل تص تتحقق

كن  ، وللصمامات الثنائية الباعثة للضوءمن االسوق صغيرة نوعا  ما. ويجري حاليا  تطوير بدائل  منفإن حصتها 
 توجد مصابيح خالية من الزئبق في العديد من التطبيقات. ال

 عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي بدائل  -3

التوتركيبات/ تكنولوجياتتوجد مجموعة واسعة من  -25 عالي  المصابيح التفريغ الغازي وتطبيقات  موص 
العامة الداخلية    نارةمتاحة للعديد من تطبيقات اإل  الباعثة للضوءمصابيح الصمامات الثنائية  أن  ب  وُأبل غ الفريق.  الكثافة

 علما   الفريق أحاطو بشكل أساسي.  عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي كانت تستخدم في السابق  التيوالخارجية 
في السيارات الجديدة قد تم استبدالها بالكامل أو إلى   عالي الكثافة المصابيح التفريغ الغازي بالتقارير التي تفيد بأن 

الكبرى شركات الفي العديد من البلدان ومن قبل العديد من  مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءحد كبير ب
الخارجية.  نارةاإل سوق من أيضا  حصة  مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء صناعة السيارات. وتكتسب ل
الصمامات الشوارع بتركيبات  في    عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي  كبير في آسيا على استبدال معظم    بلدل  عميو 

مصابيح الصوديوم عالية  إلى أن التكاليف األولية لتركيب أحد البلدان  . وفي حين أشار الثنائية الباعثة للضوء
، فإن تكاليف العمر مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءأقل من تلك الخاصة ب كون تيمكن أن  الضغط

في كفاءة الالصيانة وتحسينات تكاليف نخفاض نظرا  الأقل  مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءاالفتراضي ل
 مصابيح الهاليد المعدنيةو  ضوءمصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للأصبحت التكاليف األولية لو الطاقة. استخدام 

معلومات  تدمالطاقة. وقُ في استخدام كفاءة  أكثر مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءقريبة جدا  اآلن و 
مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة ب عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي متباينة فيما يتعلق بمدى إمكانية تعديل 

يمكن أن   مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءت الحالية. ويتفق عدد من الخبراء على أن في التركيبا للضوء 
قد ال يكون   هالصناعة إلى أن رابطاتأشارت و . عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي تحل محل العديد من أنواع 

مصابيح  المحتوية على الزئبق في التركيبات الحالية، ألن    عالي الكثافةالمصابيح التفريغ الغازي  من السهل استبدال  
وزن أعلى أو تحتاج إلى مساحة أكبر أو ذات المعدلة، على سبيل المثال،  الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

 .ابأكمله وحدة اإلنارةاستبدال  يتعينالتوافق. وفي مثل هذه الحاالت، قد تحقيق  مشاكل تعترضها
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 الضغطمنخفضة الغير الفلورسنت مصابيح البدائل  -4

 قد دخلت السوق ولكنها  (األشعة فوق البنفسجيةالصمامات الثنائية الباعثة للضوء )أن  بفريق الخبراء    ُأبل غ -26
مصابيح تتوفر  وأقل كفاءة في استخدام الطاقة من المصابيح المحتوية على الزئبق. وحتى اآلن، ال تكلفةأكثر 

 ألشعة فوق البنفسجية إال لمجموعة محدودة من التطبيقات.افي نطاق  التي تعمل    باعثة للضوء الصمامات الثنائية ال

 المخاطر البيئية والصحية وفوائد البدائل -5
من الزئبق وأكثر كفاءة في  ا  خالي بديال   الصمامات الثنائية الباعثة للضوء تمثلاتفق الخبراء على أن  -27

لمصابيح مستمرة وهناك تحسينات المحتوية على الزئبق.  مصابيح الفلورسنتاستخدام الطاقة في معظم الحاالت لل
أبلغ أحد الخبراء عن تقدير مفاده أنه و . لهاجديدة  تكنولوجياتالصمامات الثنائية الباعثة للضوء فضال  عن تطوير 

على مستوى العالم، يمكن  ومصابيح الفلورسنت الخطية مصابيح الفلورسنت الصغيرةن إذا تم التخلص التدريجي م
سنوات. ونظرا  النخفاض استهالك الطاقة، يمكن أيضا    10توفير عدة عشرات من األطنان من الزئبق في فترة 

ء بأن التخلص التدريجي  غ فريق الخبراتجنب المزيد من انبعاثات الزئبق من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وُأبل  
في المائة لكل مصباح.    53من مصابيح الهالوفوسفات في مجموعة إقليمية من البلدان أدى إلى تقليل الزئبق بنسبة  

من النحاس  مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوءوفيما يتعلق بإدارة نهاية العمر، أوصي بالنظر في محتوى 
مصابيح  دورة الحياة تقارن  عنحديثة تحليلية أنه على الرغم من عدم وجود دراسات ب أيضا   وُأبل غ الفريق. والنيكل

مصابيح الفلورسنت دورة حياة    أثرأن    2012منذ عام  ، فقد تبين  الصمامات الثنائية الباعثة للضوءو   الفلورسنت الخطية
 . الصمامات الثنائية الباعثة للضوءمماثل ألثر دورة حياة  الصغيرة

 قياس غير كهربائيةال أجهزة -دال

أجهزة قياس ، و أجهزة قياس الضغط، و وأجهزة قياس الرطوبة، البارومتراتيسرد المرفق ألف لالتفاقية  -28
في معدات كبيرة الحجم أو تلك المستخدمة في القياسات  الُمّركبة، باستثناء تلك أجهزة قياس ضغط الدم ، و الحرارة

 عالية الدقة، حيث ال يوجد بديل مناسب خاٍل من الزئبق.

المحتوية على الزئبق  ومقاييس الضغط البارومتراتقدمت اليابان معلومات عن استمرار الحاجة إلى و  -29
معلومات عن استمرار الحاجة إلى استخدام    خبراء آخرين،  إضافة إلىلمعايرة. وقدمت األرجنتين،  لمعيار مرجعي و ك

خبراء الدرجة مئوية. وقدم  150الحرارة عالية الدقة وقياس درجات الحرارة التي تزيد عن  أجهزة قياسالزئبق في 
 أجهزة قياس الحرارة، وهو نوع من )أجهزة قياس اإلشعاع الحراري( معلومات عن استخدام الزئبق في البيرومترات

تصنيع البيرومترات   يجري ستخدم لقياس درجة حرارة األجسام البعيدة. ولم يعد  التي تعد  شعار عن بُ االستعن طريق  
التي تعمل باألشعة تحت الحمراء، بالبيرومترات الزئبق في الواليات المتحدة وأوروبا وتم استبدالها المحتوية على 

 مهم. يبدو أن الحواجز التقنية واالقتصادية عامل  وبالتالي ال

ستخدم لقياس الكثافة النسبية للسوائل  يُ ي  ذالالهيدروميتر  خبير، معلومات عن    إضافة إلى،  انبلدأحد القدم  و  -30
بجزء سفلي أوسع و عادة من أنبوب زجاجي مجوف محكم اإلغالق الهيدروميتر على أساس مفهوم الطفو. ويتكون 

تدرجات للقياس، ويمكن أن يحتوي  ذات    ة ضيق  نبوبةأمثل الرصاص أو الزئبق من أجل الثبات، و تيار  للطفو، وكابح  
. وتشمل البدائل الخالية من الزئبق الهيدروميترنوع المنتج ونطاق قياس وحجم    حسبرامات من الزئبق،  غعلى عدة  

 المملوءة بالرصاص أو غيره من المواد عالية الكثافة، واألجهزة الكهربائية. الهيدروميترات

التدفق المستخدمة في محطات معالجة   أجهزة قياسخبير، معلومات عن  إلى إضافة ، انبلدأحد الوقدم  -31
المياه والتطبيقات الصناعية األخرى لقياس ات إلمدادالعامة مرافق الالمياه والصرف الصحي ومحطات الطاقة و 

الزئبق على ما يصل إلى  المحتوي على تدفق ال جهاز قياستدفق الغاز والماء والهواء والبخار. ويمكن أن يحتوي 
أو   نظام تجميعيضغط متصل بجهاز قياس  خمسة كيلوغرامات من الزئبق األولي، وعادة ما يتم تغليف الزئبق في  

 .راتالكالمشغلة بالتدفق الرقمية والبصرية و  على أجهزة قياسمل البدائل الخالية من الزئبق تنظام أنابيب. وتش
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لقياس   جهاداإل. وتستخدم مقاييس  توترال  وأجهزة قياس  جهادتعلق بمقاييس اإلفيما يمعلومات    دمت أيضا  وقُ  -32
 جهاداإلالغاليوم هي البدائل الرئيسية لمقاييس   - اإلنديومالتي تعمل ب  جهاداإلتدفق الدم وضغط الدم. وتعتبر مقاييس  

الزئبق. وعادة  ما ُتستخدم تقنيات الخاليا الضوئية والدوبلر لقياس ضغط الدم في أصابع اليدين والقدمين،  ب  التي تعمل
لقياس   توترال أجهزة قياسستخدم الغاليوم مناسبة. وتُ  - اإلنديومالتي تعمل باييس مقالتكون فيها  التي ال تللحاال

رطوبة التربة، أو لقياس التوتر في األسالك   توترفي تطبيقات مثل تحديد  المستخدمةالتوتر السطحي للسوائل، 
ضغط. ويتم توصيله  ال  جهاز قياسحتمل أن يحتوي على الزئبق هو  الم  توترقياس الجهاز  واأللياف والحزم. ومكون  

الماء في التربة، يمكن أن تمتص التربة    هإذا تم إدخال و مسام.  ذي  كوب  في  عبر أنبوب شعري بأنبوب مملوء بالماء  
 الضغط. جهاز قياسمما ينتج عنه فراغ يتم قياسه بواسطة  من األنبوب،

 األجهزة الكهربائية األخرى  -هاء

 الموصلت الدوارة -1

درجة إلرسال اإلشارات  360 قدره ا  الزئبق عبارة عن جهاز يوفر دورانالتي تعمل ب الموصالت الدوارة -33
لمعدات الصناعية المختلفة. ويستخدم هذا المنتج الزئبق، من ا( والجانب الدوار الساكنوالطاقة بين الجزء الثابت )

 سائل عند درجات الحرارة العادية، كموصل لنقل التيار واإلشارات.ال

خالية من الزئبق، وهي متاحة على  ال الموصالت الدوارة ُأبلغ فريق الخبراء بوجود العديد من مصنعي و  -34
يمكن فيها استبدال   ال معينةالصناعية أجهزة طبية  الرابطاتنطاق واسع بجميع األشكال واألحجام. وحددت إحدى 

 المحتوية على الزئبق. الموصالت الدوارة
 مرجعية ال اإللكترودات -2

المرجعية في القياسات   اإللكتروداتستخدم  المرجعية. وتُ   اإللكتروداتعن  استعرض فريق الخبراء معلومات   -35
  اإللكترودات المرجعيةمؤشر. وتشمل  إلكترود أو قياس نشط إلكترود قدرةالكهروكيميائية، مما يسمح بالتحكم في 

 يكوأكسيد الزئبق (Hg/Hg2SO4) وزوكبريتات الزئبق (Hg/Hg2Cl2)كالوميل ال إلكتروداتالمحتوية على الزئبق 
(Hg/HgO) ُإلكترودستخدم ، بينما يُ درجة الحموضةالكالوميل على نطاق واسع في قياسات  إلكترودخدم . واست 

كبريتات الزئبق في قياسات الجهد األخرى مثل هاليدات الفضة ومعايرات طلب األكسجين الكيميائي ومعايرات طلب 
 األكسجين الكيميائي.

كلوريد الفضة   إلكتروداتو  المعياريةالهيدروجين  إلكتروداتعلى  الخالية من الزئبقمل البدائل توتش -36
  درجات الحموضة الملكية. وعلى األقل بالنسبة للغالبية العظمى من السوائل المراد قياسها ) ذات اإللكترودات نظمو 
ات موثوقة قياسمن إجراء  كلوريد(، تسمح هذه األنواع  المحتوية وغير المحتوية على ال،  ةوغير المائي  ة، المائي14‒1

لمحلول. وتتوفر أيضا  أجهزة قياس خالية من الزئبق الخواص األخرى لويمكن تتبعها لدرجة الحموضة باإلضافة إلى  
 (.14 درجات الحموضة التي تزيد عنلرصد المحاليل القلوية القوية ) 

لكنها كلوريد الزئبق في معظم التطبيقات و  إلكتروداتالفضة/كلوريد الفضة محل  إلكترودات حلت و  -37
 أكسيد الزئبق.  إلكترودات كبريتات الزئبق أو  إلكترودات  منخفضة الكلوريد أو    اإللكتروداتتستطيع أن تحل محل   ال

 تحت الحمراء  أجهزة الكشف باألشعة -3

األشعة تحت الحمراء هو جهاز لقياس اإلشعاع الكهرمغنطيسي بأطوال موجية أطول من  جهاز الكشف ب -38
في العديد من التطبيقات المدنية والعسكرية،  ُتستخدممم(. و  1نانومتر إلى  700لضوء المرئي ) األطوال الموجية ل

عد، واالتصاالت الالسلكية قصيرة المدى، وقياس الرطوبة، مثل تحليل الكفاءة الحرارية، واستشعار درجة الحرارة عن بُ 
تحت   أجهزة الكشف باألشعةالليل. وتستخدم  خالل    الهدف، والمراقبة، والرؤية  وتحديدوالتحليل الطيفي، وعلم الفلك،  

الكدميوم   تلوريدالحمراء المحتوية على الزئبق أشباه موصالت تقل مقاومتها الكهربائية مع زيادة اإلشعاع. ومن بينها،  
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(. CdTe)  الكدميوموتلوريد  (  HgTeالزئبق )تلوريد  خليط من    وهو المواد.  تجاري من هذه  نوع  أهم  هو    ( MCT)  يالزئبق
أجهزة  ، يمكن أن تغطيهذا السببلحساسية عند أطوال موجية معينة. و  بتحقيق أمثلويسمح تغيير نسبة الخلط 

ميكرومتر( يتضمن نطاقات   16-2األخرى، نطاقا  طيفيا  واسعا  )  نظمعلى عكس الالكشف باألشعة تحت الحمراء،  
طيف األشعة تحت الحمراء للموجة  اه الموصالت، خاصة في بأنواع أخرى من أشب جيدطيفية غير مغطاة بشكل 

 .تلوريد الكدميوم الزئبقيم من لغم 500إلى  10عادة  على  أجهزة الكشف. وتحتوي المتوسطةقصيرة والموجة  ال

حسب التطبيق، تتوفر عدة أنواع من أجهزة الكشف باألشعة تحت الحمراء الخالية من الزئبق، بما في  و  -39
  InSbو)زرنيخيد اإلنديوم/أنتيمونيد الغاليوم(،  InAs/GaInSbونيخيد اإلنديوم الغاليوم(، )زر  InGaAsذلك: 

)أنتيمونيد اإلنديوم(،  InSbو)سيلينيد الرصاص(،  PbSeو)زرنيخيد السيليكون(،  SiAsو)أنتيمونيد اإلنديوم(، 
الكشف أيضا  مجموعة من أنواع   )جرمانيوم السليكون(. وقد تستخدم أجهزة SiGe)أنتيمونيد السيليكون( و SiSbو

 التكنولوجياتتحت الحمراء الجديدة عالية األداء أيضا   أجهزة الكشف باألشعةالمختلفة. وتستخدم  التكنولوجيات
  إعفاءاتالناشئة القائمة على المواد النانوية، بما في ذلك الجرافين. وهناك مجموعة إقليمية واحدة على األقل لديها 

 في أجهزة الكشف عن األشعة تحت الحمراء. الكدميومفي تشريعاتها المحلية الستخدام الزئبق أو 

في أجهزة الكشف عن إشعاعات   (2HgI) ق  خبراء أيضا  معلومات عن االستخدام المحتمل ليوديد الزئبالوقدم   -40
 في السوق. أجهزة الكشف هذهوجود  عن لم يتم العثور على معلومات  غير أنه اما؛  غأخرى، مثل أشعة 

 والمستشعرات  أجهزة استشعار ضغط االنصهار وأجهزة اإلرسال -4

إجراء قياسات دقيقة للضغط، مما  أجهزة استشعار ضغط االنصهار وأجهزة اإلرسال والمستشعراتتتيح  -41
، يحدث انتقال أجهزة استشعار ضغط االنصهاريعزز جودة المنتج ويحد من األضرار التي تلحق بالمعدات. وفي 
مارس تصميم النظام لنقل الضغط الذي يُ  يجري الضغط في نظام شعري مغلق مملوء بوسيط نقل )أي الزئبق(. و 

(. جهاداإل مقياس الذي يحتوي على العلوي  المكون الحاجب)أي الطاقة تحويل خاصية إلى  المكون الحاجبعلى 
،  القذفبعد ذلك بتحويل الضغط المادي إلى إشارة كهربائية. وفي حاالت الضغط الزائد أثناء    جهاداإل  مقياسويقوم  

  توصيل نظممن ضمان السالمة عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة استشعار ضغط االنصهار ن هذه العملية مكّ تُ 
 عند تجاوز حدود الضغط المحددة.  القذف

في السوق، يوجد عدد من وسائط النقل    مطروحةالزئبق ال تزال  المحتوية على  جهزة  األعلى الرغم من أن  و  -42
.  (NaK)الصوديوم والبوتاسيوم  البديالن الرئيسيان الستخدام الزئبق كوسيط نقل هما زيت السيليكون وسبائك  و البديلة.  

 مستشعراتطورت بعض الشركات أيضا   و نقل الضغط بجودة مماثلة للزئبق.  تستطيع سبائك الصوديوم والبوتاسيوم  و 
البدائل الخالية  و .  مكون حاجبالضغط إلى عنصر السيليكون من خالل    ُيحولبدال  من ذلك،  و تتطلب سائل نقل؛   ال

الضغط المتزايد من عدد من السلطات التنظيمية المحلية،  نتيجةومتاحة بالفعل تجاريا . و من الزئبق مجدية تقنيا  
 نتج العديد من المصنعين بالفعل بدائل خالية من الزئبق.يُ 

 مضخات التفريغ الزئبقية -5

التفريغ غير الكهربائية التي تستخدم قطرات من الزئبق   اتهي شكل من أشكال مضخ  سبرينغلمضخة  إن   -43
المحتوية التفريغ  نوع آخر من مضخات  هناك  تسقط من خالل أنبوب شعري صغير التجويف الحتجاز الهواء. و   التي

وجه جزيئات يبخار الغاز الثقيل  تدفقهو مضخات نشر الزئبق الكهربائية، والتي تستخدم مبدأ أن و على الزئبق 
 دم. ج العاخر  الغاز )األخف وزنا ( في حلق المضخة إلى أسفل المضخة وتُ 

هي مضخات اإلزاحة اإليجابية، التي تستخدم آلية لتوسيع  مضخات التفريغ الزئبقيةالبدائل الرئيسية لو  -44
وُتستنفد الغازات.  العبوة، وبعد ذلك ُتغلق استخراجه منهاالمراد  العبوةالتجويف، مما يتسبب في تدفق الغازات من 

 وهذه البدائل مجدية تقنيا  واقتصاديا .
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 المنتجات غير الكهربائية األخرى  -واو

وأفالم الصور المتحركة واألشعة السينية   الخاصةتحتوي أوراق التصوير الفوتوغرافي بهاليد الفضة    يمكن أن -45
  اسُتبدل ، ولكنالتجهيزأثناء  ةعلى كميات ضئيلة من الزئبق من أجل الحد من تكوين صورة خلفية غير مرغوب

 هاليد الفضة.  المحتوية علىفوتوغرافية الم فالاألوراق و في األالزئبق اآلن 

وقدمت كندا أيضا  معلومات عن موازين العدادات المحتوية على الزئبق، بما في ذلك موازنات اإلطارات  -46
استبدال المنتجات المضاف إليها الزئبق ببدائل   يجري أو أوزان العجالت. وحظر عدد من األطراف استخدامها. و 

 لسائلة المصنوعة من القصدير أو الفوالذ أو مركبات البوليمر.مثل أوزان العجالت غير ا 

 مواد التجميل -زاي

جزء في المليون، وال يشمل  1التي يزيد محتوى الزئبق فيها عن  مواد التجميليسرد المرفق ألف لالتفاقية  -47
 عالة وآمنة. ستخدم الزئبق كمادة حافظة وال تتوافر مواد حافظة بديلة فتجميل منطقة العين حيث يُ  مواد

تتجاوز  الخاصة بمكياج العيون باختالف المنتج ولكنها ال مواد التجميلتختلف تركيزات الزئبق في و  -48
مل ت. وتشالثيومرسالستخدم صناعة مواد التجميل في أوروبا والواليات المتحدة تعد تجزء في المليون. ولم  1 عادة  

إيثانول، وميثيل أيزوثيازولينون، والبارابين، وحمض البنزويك، وحمض   فينوكسيعلى  الخالية من الزئبقالبدائل 
السوربيك، والعسل، وملح البحر. وتستخدم بعض الشركات أيضا  التعقيم واستبدال الماء ببدائل جيالتينية كبديل 

 للمواد الحافظة. 

 مبيدات اآلفات والمبيدات األحيائية والمطهرات الموضعية للجروح -حاء

قدم أي معلومات . ولم تُ مبيدات اآلفات والمبيدات األحيائية والمطهرات الموضعية للجروحرفق ألف  يسرد الم -49
 عن االستخدام المستمر للزئبق في فئات المنتجات هذه.

 السواتلدفع  -طاء

األيونية  للدواسرقدم عدد من أصحاب المصلحة معلومات عن االستخدام المحتمل للزئبق كمادة دافعة  -50
 األيونية( للسواتل والمركبات الفضائية، واستكملها خبراء من صناعة الفضاء.  )المحركات

األيونية في دفع المركبات الفضائية لتوليد الدفع عن طريق تسريع األيونات باستخدام   الدواسرستخدم وتُ  -51
ا  للمقاالت المنشورة، وفقو عن طريق إضافة أو إزالة اإللكترونات إلنتاج األيونات. مادة دافعة  الكهرباء، والتي تؤين 

  وُعرضت سمية الزئبق إلى التخلي عنه. الشواغل إزاء أدت و في الماضي.  للسواتل ة دافع كمادةخدام الزئبق استُ 
فقا  للمعلومات المتاحة، قد  وو . ةاأليوني للدواسرالمخاطر المحتملة المرتبطة بإعادة استخدام الزئبق كمادة دافعة 

في غضون   السواتلم من الزئبق. وقد تؤدي خطط إطالق عدة مئات من غك 20على ما يصل إلى  الداسريحتوي 
 طنا  من الزئبق في المدار. 20سنوات قليلة إلى إطالق ما يصل إلى 

الكهربائي، فقد أشار فريق على الرغم من أن الزئبق من أرخص أنواع الوقود الدافع وأسهلها تخزينا  للدفع و  -52
األيونية، مثل مخاطر االنسكاب  الدواسر استخدام الزئبق في المرتبطة بالخبراء إلى المخاطر البيئية والصحية 

والتلوث على األرض وانبعاثات الزئبق في المدار. وبالنظر إلى معدالت الفشل النموذجية إلطالق الصواريخ، هناك  
األرض، حول مواقع اإلطالق أو في المحيطات. وأوضح  كوكب ئبق مباشرة على خطر ترسب كميات كبيرة من الز 

في المدار األرضي المنخفض ومن المرجح أن    ةدافع  كمادةالزئبق المستخدم  من المحتمل أن يطلق  أحد الخبراء أن  
 يعود الزئبق المستنفد إلى الغالف الجوي لألرض وفي النهاية إلى سطح األرض على مدى عدة سنوات.

،  (Xe) على الزئبق متاحة واستخدمت لسنوات عديدة، بما في ذلك الزينون  القائمةالمواد الدافعة بدائل و  -53
بكمينستر و ، (2I)، واليود (2H)، والهيدروجين (He)، والهيليوم (Ne)، والنيون (Ar)واألرجون  (،Kr)والكريبتون 

 )نيتروجين/أكسجين(. هواء ال، و (16H10C)أدامانتان و ، (60C)فوليرين 
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 معلومات عن العمليات -ثالثا  

  نلتيل، واسيتالدهيدوإنتاج األ  الكلور والقلوياتيسرد الجزء األول من المرفق باء عمليتي تصنيع، وهما إنتاج   -54
التخلص    موعد اللتزام األطراف بعدم السماح باستخدام الزئبق أو مركبات الزئبق في مثل هذه العمليات بعد    انتخضع

أو   ت، وإنتاج ميثيالمونومر كلوريد الفينيلالمحدد. ويسرد الجزء الثاني ثالث عمليات تصنيع، وهي إنتاج  التدريجي  
، ويحدد التدابير التي يتعين على األطراف اتخاذها لتقييد نبولي يوريثاالصوديوم أو البوتاسيوم، وإنتاج الإيثيالت 

معلومات عن جميع هذه  وردت، سيتالدهيداستخدام الزئبق أو مركبات الزئبق في تلك العمليات. وباستثناء إنتاج األ
 ستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق.العمليات، إلى جانب معلومات عن العمليات األخرى التي يُ 

 الكلور والقلوياتإنتاج 

كعملية تخضع اللتزام األطراف بعدم  الكلور والقلوياتيسرد الجزء األول من المرفق باء لالتفاقية إنتاج  -55
التدريجي المحدد. وقدمت بعض البلدان معلومات عن خطتها للتخلص    موعد التخلص السماح باستخدام الزئبق بعد  

 باستخدام الخاليا الزئبقية. اتالكلور والقلويإنتاج التدريجي من عملية  

 إلكترودالعمليات األخرى التي تستخدم الزئبق ك -ألف

ستخدم أيضا  في  الزئبق تُ  إلكتروداتالكحوالت، ُوجد أن  الكلور والقلويات وأمالحعمليات إنتاج  بخالف -56
ستخدام  ال هالصوديوم وإنتاج الفلزات القلوية. وقد وضع الجبل األسود كتاب قواعد يحدد شروط إنتاج ثنائي ثيونيت

اتخذ عدد من األطراف أو سيتخذ تدابير تحظر  و لزئبق ومركبات الزئبق ومخاليطه في عمليات اإلنتاج هذه.  ا   وإطالق
 .إلكترودبشكل فعال جميع العمليات المتبقية التي تستخدم الزئبق ك

 مونومر كلوريد الفينيلإنتاج  -باء

ويحدد التدابير التي  (VCM) مونومر كلوريد الفينيليسرد الجزء الثاني من المرفق باء لالتفاقية إنتاج  -57
يتعين على األطراف اتخاذها لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق في العملية، بما في ذلك عدم السماح باستخدام 

أصبحت مجدية تقنيا  الخالية من الزئبق  المحفزاتأن  منمؤتمر األطراف  تحققمن  الزئبق بعد خمس سنوات
 لعمليات الحالية. ل  واقتصاديا  

، (PVC)كلوريد الفاينيل المتبلمر  في إنتاج   أساسا  ستخدم  لوريد الفينيل مادة كيميائية صناعية تُ كمونومر  و  -58
تسخين  يجري الزئبق، فيها ستخدم التي يُ بناء وفي المنتجات المنزلية. وفي عملية األسيتيلين  كمادةستخدم الذي يُ 

بعد ذلك بالماء   يتحلل بكربونات الكالسيوم إلنتاج كربيد الكالسيوم، الذي  الحجري  فحم الكوك المشتق من الفحم 
  (2HgCl) )الثاني( باستخدام كلوريد الزئبقمع كلوريد الهيدروجين بعد ذلك يتفاعل األسيتيلين و األسيتيلين.  إلنتاج

 .كلوريد الفاينيل المتبلمربعد ذلك بلمرته لتكوين  يجري إلنتاج كلوريد الفينيل، الذي  كمحفز

التي تستخدم الزئبق في   مونومر كلوريد الفينيلعلى الرغم من وجود عدد مختار من مرافق و  -59
في   تجري األوروبي وروسيا وربما في عدد محدود من البلدان األخرى، فإن الغالبية العظمى من هذا اإلنتاج   االتحاد

 ا  طن 820-700 كان في نطاق 2018-2017 تينالتقويمي تينأبلغت الصين أن استخدام الزئبق في السنو الصين. 
ان )طن  هفي المائة من وزن  10لوريد الزئبق  ك  يشكلي  ذال  المحفزطنا  من    20هلك ما يقرب من  . واستُ مرفقا    69في  

استخدام الزئبق كمحفز بحلول  بالتوقف عن المطالب( سنويا  في المصنع الوحيد داخل االتحاد األوروبي، اثنان
 .2022 كانون الثاني/يناير

على محفزات زئبقية ألن اإليثيلين   مونومر كلوريد الفينيليشتمل إنتاج   باستثناء عدد محدود من البلدان، الو  -60
 ا  نتج األسيتيلين أساسنتج اإليثيلين من البترول أو الغاز الطبيعي، بينما يُ ستخدم كمادة وسيطة للهيدروكربون. ويُ يُ 

استخدام محفزات  بشأن  جاريةث و من الفحم على الرغم من أنه يمكن أيضا  إنتاجه من الغاز الطبيعي. وهناك بح
محفزات الذهب، والتي ثبت أن لها كفاءة تحفيزية   أبرزهاباستخدام األسيتيلين، و   مونومر كلوريد الفينيل  بديلة في إنتاج

التجارية. وتشتمل المحفزات البديلة األخرى على الكربون المنشط المشبع بالنيتروجين  يةمحفزات الزئبقلمماثلة ل
 والنحاس والروثينيوم.
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مليون دوالر   16هناك مشروع مدته خمس سنوات قيد التنفيذ بتمويل من مرفق البيئة العالمية يزيد عن و  -61
في الصين. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع  كلوريد الفاينيل المتبلمر في إنتاج المستخدم لخفض وتقليل الزئبق 

الخالية من الزئبق،   مونومر كلوريد الفينيلج  . ويتضمن فريق خبراء أنشئ الستعراض تكنولوجيات إنتا2022في عام  
 من الزئبق. ةالخالي مونومر كلوريد الفينيلعلى األقل من تكنولوجيات إنتاج  تكنولوجيتينوتم تقييم 

 بولي يوريثانإنتاج ال -جيم

المحتوية على الزئبق   المحفزات  باستخدام  بولي يوريثانيسرد الجزء الثاني من المرفق باء لالتفاقية إنتاج ال -62
حدد التدابير التي يتعين على األطراف اتخاذها لتقييد استخدام الزئبق أو مركبات الزئبق في العملية، بما في ذلك  يو 

سنوات من بدء نفاذ االتفاقية.  10استهداف التخلص التدريجي من هذا االستخدام بأسرع ما يمكن، في غضون 
 .بولي يوريثانالجديدة إلنتاج ال المرافق، ال يوجد حظر على  اءب مرفقة في الوعلى عكس العمليات األخرى المدرج

األيزوسيانات. من  في التفاعل بين البوليول ومكون    يةمحفزات الزئبقال، ُتستخدم  بولي يوريثانفي تكوين الو  -63
تج. ويميل المحفز إلى  طويلة، يتبعها تفاعل سريع لمعالجة المن حثفترة  يةمحفزات الزئبقالتيح أثناء التفاعل، تُ و 

النهائي.   بولي يوريثانفي البوليمر ويظل موجودا  في منتج ال  يمحفز الزئبقالدمج    يجري التواجد في مكون البوليول. و 
هيكل  يتفككوبمرور الوقت، ومع تسارع التعرض ألشياء مثل البيئات القاسية واألشعة فوق البنفسجية والتآكل، 

 الزئبق.  أن ُيطلق المرجحالبوليمر ومن 
البولي  إستومرات نظمفي المائة من  95لما يزيد عن  يةمحفزات الزئبقلل  مجديةُتستخدم بالفعل بدائل و  -64

اللوائح والمعلومات الواردة من اليابان والواليات   هتشهد ب  على النحو الذيتخدمة منذ سنوات عديدة،  ، وهي مسيوريثان
المحفزات الخالية من   تكاليفُتقارن . و فقط الزئبقالخالية من بدائل ُتستخدم الالمتحدة واالتحاد األوروبي، حيث 

لبعض تطبيقات  يةمحفزات الزئبقلبدائل لتعمل ك المحفزات الزئبقية. ومحفزات القصدير واألمين تكاليفبالزئبق 
والزنك   ث، بينما يتم تسويق البزمو لتطبيقات أخرى مركبات التيتانيوم والزركونيوم  ُأدخلتو البولي يوريثان إستومرات 

 أخرى. لتطبيقاتوم والمركبات األخرى نيفوالبالتين والبالديوم والها

 المحتوية على الزئبق  المحفزاتالعمليات األخرى التي تستخدم  -دال

أيضا  لتعزيز  يةمحفزات الزئبقال، يمكن استخدام بولي يوريثانوالمونومر كلوريد الفينيل إنتاج  بخالف -65
مجموعة كبيرة من التفاعالت الكيميائية في عمليات اإلنتاج، مثل إنتاج مشتقات أمينو أنثراكينون وأنثراكينون، 

فينيل وأحماض كيتو. وتوجد بدائل متاحة الستخدام الزئبق في عمليات إنتاج البوليمر، مثل المحفزات  الأسيتات و 
المحتوية على   المحفزاتأبلغت مجموعة إقليمية أنها حظرت العمليات التي تستخدم و القائمة على الزنك والبالديوم. 

 الزئبق.

 عمليات أخرى  -هاء

ستخدام الزئبق في طالء الذهب/التذهيب بالنار في بعض البلدان، والطالء قدم خبير آخر معلومات عن ا -66
 من الزئبق. الكهربائي كبديل خالٍ 
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 الثاني  مرفقال

 3/1-م من المقرر ا 9الواليات المتحدة األمريكية استجابة للفقرة من  2020تقرير لعام 

والتقدير يات المحلية المنفذة لمعالجة المنتجات المضاف إليها الزئبق ستراتيجمعلومات عن التدابير واال
 الكمي للتخفيضات المحققة

باإلشارة، وقت التصديق   طرف  أليمن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق )االتفاقية(    4من المادة    2تسمح الفقرة   -1
مختلفة لمعالجة المنتجات يات استراتيجأو أو عند بدء نفاذ تعديل للمرفق ألف بالنسبة له، إلى أنه سينفذ تدابير 

يقوم مؤتمر . وينص نفس الحكم على أنه "4مادة من ال 1فقرة المدرجة في الجزء األول من المرفق ألف، كبديل لل
كجزء من عملية االستعراض حيز النفاذ، و  االتفاقيةدخول تاريخ  منيتجاوز خمس سنوات  في موعد الاألطراف، 

تجدون أدناه مساهمة و استعراض التقدم المحرز وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة." ب، 8بموجب الفقرة 
لوبة لعملية االستعراض المذكورة أعاله، على النحو المطلوب في  الواليات المتحدة األمريكية في المعلومات المط

 . 3/1-م من المقرر ا 9الفقرة 

من االتفاقية، أوضحت الواليات المتحدة وقت انضمامها  4من المادة  2الفقرة  وبما يتسق مع -2
زء األول من المرفق ألف.  يات مختلفة لمعالجة المنتجات المدرجة في الجاستراتيجأنها ستنفذ تدابير أو   االتفاقية إلى

 خفضت بالفعل إلى أنها، 4من المادة  2الفقرة  بما يتسق معفي ذلك الوقت، أوضحت الواليات المتحدة و 
تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية العظمى من المنتجات المدرجة في الجزء األول من مستوى األدنى  الحد

يات للحد من استخدام الزئبق في منتجات إضافية غير مدرجة في  استراتيجألف، وأنها نفذت تدابير و  المرفق
وعرضت الواليات المتحدة هذه المعلومات في إخطار قدمته وقت قبولها لالتفاقية من المرفق ألف.  األول الجزء

 :يــــــع التالــــالموق ىـــعل هـــــعلي العــــــاالطن ــــــيمكذي ـــــالو ( 2013ار ــــــ)إخط 2013األول/أكتوبر  تشرين في
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/Notifications/tabid/3826/language/en-US/Default.aspx. 

تشريعات وطنية ودون وطنية، ولوائح وشراكات بين القطاعين  يشمل من خالل نهج متعدد األوجه، و  -3
في المائة   97الواليات المتحدة بشكل كبير استخدام الزئبق في المنتجات بأكثر من والخاص، خفضت  العام
نخفاض داخل  االالطلب واالستخدام المتوقعين للزئبق في المنتجات يواصل ، و 2007و 1980عامي  بين

ن الحادي  بشأن سالمة المواد الكيميائية للقر  2016لعام لوتنبرغ  المتحدة. ونتيجة لقانون فرانك ر. الواليات
البيئة اآلن   حمايةل األمريكية وكالة الالذي عدل القانون السابق لمراقبة المواد السمية، ُيطلب إلى  والعشرين،

الزئبق كل   جرد الزئبق ومنتجات الزئبق من أجل نشر منتجي ومستخدمي ومستوري  معلومات مباشرة من جمع
  2017لزئبق في عام  لاألولي    جردهاونشرت وكالة حماية البيئة    USC 2607(b)(10 15). (1)(سنوات )انظر   ثالث

شر تقرير الجرد األول باستخدام  باستخدام المعلومات التي كانت متاحة للجمهور في ذلك الوقت فقط. ونُ 
لزئبق ومنتجات الزئبق )على النحو المطلوب بموجب ا  الواردة مباشرة  من منتجي ومستخدمي ومستوردي المعلومات

  )انظر  2020مارس آذار/في  ( 2)((CFR Part 713 40الزئبق )انظر  جردإلبالغ عن الفيدرالية لعدة قاال
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/10006-34_mercury_inventory_report.pdf) . 

البيانات المبلغ عنها بموجب قاعدة اإلبالغ وبالتالي، أصبحت الواليات المتحدة اآلن قادرة على استخدام  -4
لزئبق الخاص بوكالة حماية البيئة لتحديد نقاط البيانات الرئيسية المتعلقة الوطني لجرد العن قوائم جرد الزئبق و 

 بإنتاج واستخدام واستيراد وتصدير الزئبق والمنتجات المضاف إليها الزئبق.

 

 .‘‘رمز الواليات المتحدة’’يشير إلى  USCمختصر   ( 1)
 .‘‘رمز اللوائح الفيدرالية’’يشير إلى  CFRمختصر   ( 2)
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، قارنت الواليات المتحدة البيانات الخاصة  2013ميناماتا في عام  في وقت قبول الواليات المتحدة التفاقية  و  -5
بيانات توزيع ال)لم يكن باإلمكان  2007إلى  2001في منتجات المرفق ألف للسنوات الواردة باستخدام الزئبق 

ة  (. ومن خالل البيانات التي تم جمعها عبر قاعدلفأ مرفقمنتجات الوفقا  ل 1980المأخوذة من تقديرات عام 
  2001من  للسنوات، تستطيع الواليات المتحدة مقارنة البيانات 2018عن قوائم جرد الزئبق لعام الوطني اإلبالغ 

 . 2018إلى 

والعالم بين فئات   في الواليات المتحدةاالستهالك و المحتوى تقديرات مقارنة بين المقارنات األولية  وتناولت -6
أحكام أنها استوفت  2013ات المتحدة أوضحت في تقريرها لعام المرفق ألف المفصلة. وبالنظر إلى أن الوالي

 قواطعالمرفق ألف، باستثناء الالجزء األول من  الحد األدنى لجميع المنتجات المدرجة في    بالوصول إلى (  2)4 المادة
الوال إظهار انخفاضات متسقة وشاملة تواصل    2020لعام  ت، وأن بيانات الواليات المتحدة من تقرير جرد الزئبق  مرحّ 

 لمجاميعالمقارنات أدناه ُتعرض الزئبق في المنتجات المضاف إليها الزئبق،  ين منالمحليستهالك االو في المحتوى 
)مثل المصابيح وأجهزة القياس(. ويتم تناول تدابير الحد  الشاملة المرفق ألف ولفئات منتجات الواليات المتحدة فقط 

الوال قواطعفي ال من استخدام الزئبق  ت بمزيد من التفصيل أدناه.مرحّ 

 محتوى الزئبق المقدر/االستهلك حسب فئة المنتج 

الت(    المعدات الكهربائية واإللكترونية )مثل القواطع والمرح ِّ

 طناً مترياً  67.8 2001

 في المائة(  55-: 2007و 2001التغير بين عامي ) طناً مترياً  30.5 2007

 في المائة( 87-:  2018و 2007عامي  في المائة(؛ )التغير بين 94-: 2018و 2001)التغير بين عامي  أطنان مترية   4.0 2018

 المصابيح

 أطنان مترية   9.7 2001

 : صفر في المائة(2007و 2001التغير بين عامي ) أطنان مترية   9.7 2007

 في المائة( 81-:  2018و 2007عامي  ؛ )التغير بينفي المائة( 81-: 2018و 2001)التغير بين عامي  طن متري   1.8 2018

 البطاريات 

 طن متري   2.5 2001

 في المائة(  24-: 2007و 2001التغير بين عامي ) طن متري   1.9 2007

 في المائة( 95-:  2018و 2007عامي  في المائة(؛ )التغير بين 96-: 2018و 2001)التغير بين عامي  طن متري   0.1 > 2018

 القياس أجهزة 

 أطنان مترية   4.6 2001

 في المائة(  78-: 2007و 2001التغير بين عامي ) طن متري   1.0 2007

 في المائة( 70-:  2018و 2007عامي  في المائة(؛ )التغير بين 94-: 2018و 2001)التغير بين عامي  طن متري   0.3 2018

 مالغم األسنان

 طناً مترياً  27.9 2001

 في المائة(  35-: 2007و 2001تغير بين عامي ال) طناً مترياً  18.1 2007

 في المائة( 77-:  2018و 2007عامي  في المائة(؛ )التغير بين 85-: 2018و 2001)التغير بين عامي  أطنان مترية   4.2 2018

ومبيدات اآلفات والمبيدات األحيائية والمطهرات  مواد التجميلالخاصة بألف  مرفقالبفئات فيما يتعلق و  -7
)استنادا  إلى بيانات  2020 لعام  وكالة حماية البيئةالصادر عن لزئبق الوطني ل جرد ال أوضح، الموضعية للجروح

 المنتجات.من لفئات هذه ا ل( عن عدم تصنيع أو استيراد أو تصدير 2018

للتدابير وصف بفي أول فرصة،  ،بإبالغ مؤتمر األطراف 4)أ( من المادة  2ووفقا  لاللتزام بموجب الفقرة  -8
فيما   كثيرةيات المنفذة، بما في ذلك تقدير كمي للتخفيضات المحققة، قدمت الواليات المتحدة معلومات  ستراتيجأو اال
سواء بالنسبة   - الكمية التي تتناول المنتجات المضاف إليها الزئبق والتقديراتيات ستراتيجبهذه التدابير واال يتعلق

. ونظرا  2013في إخطارها لعام    - و المنتجات اإلضافية غير المدرجة في االتفاقيةللمنتجات المدرجة في االتفاقية أ
تزال سارية، فإن الواليات المتحدة ُتدرج هذا اإلخطار   ألن العديد من القوانين واللوائح المدرجة في ذلك اإلخطار ال

، والبارومتراتالسيارات،  قواطعل ينطبق على منتجات المرفق ألف )مث على النحو الذيباإلحالة في هذا التقرير، 
، والمصابيح والبطاريات(، وكذلك المنتجات األخرى المضاف إليها أجهزة قياس الرطوبة، و أجهزة قياس الضغطو 
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التدابير  وتسلط، ولعب األطفال ومجوهرات األطفال(. أجهزة قياس الحرارةالزئبق )مثل عدادات التدفق، و 
، 2020في جرد الزئبق لعام  التقديرات الكمية الواردةأدناه، والتي تعكس البيانات و  يات اإلضافية الواردةستراتيجواال

 شاملة بطبيعتها.بالضرورة الضوء على اإلجراءات المهمة األخرى المتخذة، ولكنها توضيحية وليست 

ى  ، أصدرت وكالة حماية البيئة أيضا  معايير المعالجة المسبقة القائمة عل2017 حزيران/يونيهوفي  -9
.  (POTW)المعالجة المملوكة ملكية عامة    مرافقاألسنان إلى    عياداتتصريف الزئبق من  عمليات  التكنولوجيا لتقليل  

غم  في الحشوات. وتعد فواصل المال ةغم المستخدماألسنان بتصريف الزئبق الموجود في المال عيادات)تقوم 
ومتاحة بسهولة اللتقاط الزئبق والمعادن األخرى قبل تصريفها في المجاري التي   تكاليفعملية وميسورة ال  تكنولوجيا

فصل، يمكن إعادة تدوير الزئبق.( جهاز  . وبمجرد التقاطها بواسطة  مرافق المعالجة المملوكة ملكية عامةُتصرف في  
األسنان  عيادات، أن تمتثل ةمن رمز اللوائح الفيدرالي 441المدونة في الفرع األسنان،  عياداتتتطلب الئحة فئة و 

فواصل  الطب األسنان، بما في ذلك استخدام األمريكية ل الرابطةللمتطلبات بناء  على الممارسات التي أوصت بها 
االمتثال لهذه القاعدة النهائية سنويا  من تصريف الزئبق يقلل  غم. وتتوقع وكالة حماية البيئة أن  مالالمصنوعة من ال

، باإلضافة إلى المعادن األخرى الموجودة في نفايات أطنان 5.1بمقدار المملوكة ملكية عامة  مرافق المعالجة إلى 
 طن.  5.3غم األسنان بمقدار مال

 يات التالية:ستراتيجوباإلضافة إلى ذلك، نفذت وكالة حماية البيئة التدابير واال -10

، والتي  على الزئبق  المنتجات المحتوية  لمعالجة ية وكالة حماية البيئة  استراتيج  ت: نشر 2014  أيلول/سبتمبر
مساعدة  (2توفير فهم أفضل لالستخدامات المستمرة للزئبق في هذه المنتجات والعمليات؛ ) (1منها: )  الغرضكان  

-https://www.epa.gov/mercury/epa-strategy)الواليات المتحدة على تنفيذ االلتزامات بموجب اتفاقية ميناماتا  

address-mercury-containing-products-2014) . 

األولي في الواليات الزئبق  استعادة: إصدار مذكرات إحضار للقائمين بإعادة تدوير/2015آذار/مارس 
 المتحدة للحصول على معلومات عن بيانات التصنيع واالستيراد والتصدير وغيرها من البيانات التجارية.

 كانون الثاني/يناير  1اعتبارا  من    هانشر قائمة بخمسة مركبات زئبقية محظور تصدير   :2016  آب/أغسطس
2020 (Fed. Reg. 5892681  ،(3) 26  15؛ انظر أيضا  2016آب/أغسطس USC 2611(c)(7) ). 

في الواليات به   واالتجارواستخدامه  الزئبق   عن العرض من: نشر تقرير الجرد األولي  2017آذار/مارس 
؛ انظر أيضا   D=EPA-HQ-OPPT-2017-0127-0002؟https://www.regulations.gov/document)المتحدة  

82 Fed. Reg. 15522 ،28  2017آذار/مارس.) 

الزئبق، التي حددت متطلبات اإلبالغ التي تدعم قوائم    جرد: نشر قاعدة اإلبالغ عن  2018  حزيران/يونيه
؛ 2018حزيران/يونيه  Fed. Reg. 30054 ،27 83)ها من قوائم جرد كل ثالث سنوات وما تال 2020الجرد لعام 

 .( CFR Part 713 40انظر أيضا  

الواليات المتحدة به في  واالتجارعن العرض من الزئبق واستخدامه : نشر قائمة جرد 2020آذار/مارس 
(https://www.epa.gov/mercury/2020-mercury-inventory-report  85؛ انظر أيضا Fed. Reg. 18574  ،
 (.2020أبريل نيسان/ 2

ــة -11 ــتهــــــذه الجهود،  ولمصــــــــــــــــــــاحبــــ ــة  اســــــــــــــتحــــــدثــــ ــة وأصــــــــــــــــــــدرت مواد توعيــــ ــة البيئــــ ــايــــ ــة حمــــ وكــــــالــــ
(https://www.epa.gov/mercury/resources-mercury-inventory-reporting-rule) بمـــــا في ذلـــــك دليـــــل ،

متطلبات إعداد التقارير   لتوضـــــــــيحعبر اإلنترنت  حلقات دراســـــــــية نظمتاالمتثال لقاعدة اإلبالغ عن جرد الزئبق و 
ــاح عــلــى ــال مــتـــــ ــل االمــتــثـــــ ــة. ودلــيـــــ ــاريــر اإللــكــتــرونــيـــــ ــدام تــطــبــيــق الــتــقـــــ ــتــخـــــ ــة اســـــــــــــ ــالــي  وكــيــفــيـــــ : الــمــوقــع الــتـــــ

 

 .‘‘الفيدرالي السجل’’يشير إلى  .Fed. Regمختصر   ( 3)
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https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-05/documents/reporting_requirements_for_the_mercury_inventory_final.pdf  .
: الموقع التـــــــالي علىالحلقـــــــات الـــــــدراســــــــــــــيـــــــة المقـــــــابلـــــــة التي عقـــــــدت عبر اإلنترنـــــــت على  االطالعويمكن 

https://www.epa.gov/mercury/webinars-mercury-inventory-reporting-rule-0. 

الموضوعات التي    فإنصممت هذه المواد لتعزيز تنفيذ اإلبالغ عن قوائم الجرد الوطنية للزئبق،    وفي حين -12
عن التاريخ  معلومات أساسية عن المنتجات المضاف إليها الزئبق وعمليات التصنيع، فضال   تضمنت  تمت تغطيتها  

 التنظيمي والسوقي لتصنيع الزئبق واستيراده وتصديره في الواليات المتحدة.

 التفاقية. لستقدم الواليات المتحدة هذه المعلومات أيضا  في فترة اإلبالغ الكاملة األولى و  -13

  إلى أنه على الرغم من إجراء تخفيضات كبيرة على  2013وأشارت الواليات المتحدة في إخطارها لعام  -14
الوال   القواطعالمستوى المحلي، فإن   ت هي فئة المنتجات الوحيدة من بين الفئات التسع المدرجة في الجزء األول  مرحّ 

ستيراد االتصنيع و المن المرفق ألف لالتفاقية التي لم تتوافر بشأنها بيانات كافية إلجراء تقييم كامل لما إذا كان 
الواليات المتحدة في ذلك الوقت فصل البيانات  تستطعلم و ألدنى أم ال. الواليات المتحدة يمثل الحد افي تصدير الو 

الوال المتعلقة بالقواطع الوال بالقواطع المتعلقةت التي يغطيها المرفق ألف عن البيانات مرحّ  ت المستبعدة من مرحّ 
بينما تمضي الواليات المتحدة و وقطع الغيار. المنتجات نطاق المرفق ألف، مثل المنتجات المستخدمة في تجديد 

الللقواطع وال 2018 عام لزئبق المبلغ عنها فيالجرد الوطنية قوائم القدما  في توضيح بيانات  هذه  فإن ت، مرحّ 
 إلى األمانة في أقرب فرصة. سُتقدم التفاصيل 

الوال قواطع يات محددة لمعالجة الاستراتيجتدابير و  تعلى الصعيد المحلي، وضعو  -15 البرنامج  ت، مثلمرحّ 
للحد من انبعاثات   يتعاونبرنامج  ، وهو  (NVMSRP)الزئبق في المركبات    القواطع المحتوية على الوطني الستعادة  

. وفي  2006الزئبق في الهواء صممته في البداية وكالة حماية البيئة وأصحاب المصلحة في الصناعة في عام 
موقعا ، بما   44، بين وكالة حماية البيئة و2018نوفمبر  الثاني/تشرين    15اآلونة األخيرة، تم تجديد مذكرة تفاهم في  

، هانهاية عمر المركبات في مصنعي الصلب، والمعهد األمريكي للحديد والصلب، وشركة حلول  رابطةفي ذلك 
القائمين من  10 000الخردة. وبمشاركة أكثر من صناعات ورابطة إعادة تدوير السيارات، ومعهد إعادة تدوير 

بإزالة وإعادة تدوير أكثر البرنامج الوطني الستعادة القواطع المحتوية على الزئبق في المركبات ة التدوير، قام إعادب
  قواطع طن من الزئبق. ومن خالل تحويل ال 7.6زئبقي، تحتوي على ما مجموعه أكثر من  قاطعمليون  6.8من 
كان من المقرر أن ينتهي البرنامج في  و النفايات، منع البرنامج أيضا  إطالق الزئبق في الغالف الجوي.  مسارمن 
 .2021ه حتى عام ها بتمديدؤ فعاليته، قامت وكالة حماية البيئة وشركا غير أن بالنظر إلى ؛  2017عام 

بشأن سالمة المواد الكيميائية للقرن الحادي   2016لعام  لوتنبرغ   فرانك ر.باإلضافة إلى ذلك، فإن قانون  و  -16
، والذي أدى إلى بيانات أفضل من مصنعي  2017والعشرين تطلب نشر الجرد الوطني األولي للزئبق في عام 

كما و  والتواصل مع هؤالء المصنعين والمستوردين. 2020 ومستوردي القواطع المحتوية على الزئبق في عملية عام
انخفاض مستمر في كمية الزئبق المستخدمة في المعدات   هناكهو موضح في مقارنات البيانات أعاله، 

الوال قواطعاإللكترونية/الكهربائية )أي ال ، تجري الواليات المتحدة الحالي  ت( في الواليات المتحدة. وفي الوقتمرحّ 
الوال  قواطعمع العديد من مصنعي ال  ةإضافي  تواصلعمليات   األسنان   مالغمت المضاف إليها الزئبق، فضال  عن  مرحّ 

المبلغ  المجاميع. وسيتم تحديث 2018وعدد قليل من المنتجات األخرى، لضمان دقة المجاميع المبلغ عنها لعام 
فهم لمن جهودها المستمرة  ا  مع الصناعة جزءالواليات المتحدة هذه التفاعالت  تعتبروال عنها حسب االقتضاء. 

الو   قواطع الزئبق لتصنيع    استخدم فيهال يزال يُ   األماكن التي ولكن أيضا  للتشجيع  بشكل أفضل فحسب،  ت معينة  مرحّ 
 على تطوير بدائل فعالة. 

تدابير إضافية لتحقيق باإلضافة إلى التدابير المذكورة أعاله، تواصل الواليات المتحدة النظر في اتخاذ و  -17
، 2020في تقرير جرد الزئبق لعام  وعلى النحو المشار إليه  .  4)ج( من المادة   2بالفقرة    مزيد من التخفيضات، عمال  

الزئبق المضاف عن قصد   المحتوية علىكانت وكالة حماية البيئة مطالبة بتحديد المنتجات وعمليات التصنيع 
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العديد من في التقرير تقليل استخدام الزئبق. وأدرجت وكالة حماية البيئة  اصلةلمو وتقديم توصيات التخاذ إجراءات 
أجهزة )مثل البطاريات و  لفأ مرفقفئات منتجات الأنها تتطابق مع المنتجات وعمليات التصنيع المعروف عموما  

مليات التصنيع األخرى. والقياس(. وباإلضافة إلى ذلك، حددت وكالة حماية البيئة العديد من المنتجات وع نارةاإل
وتشمل هذه االستخدامات )على النحو الموصوف في المصطلحات المستخدمة في تقديم التقارير إلى قائمة جرد  

 الزئبق(:

 منتجاتال

األشعة فوق البنفسجية بتفريغ الغاز التي تعمل ب مشعالتالمصابيح و ال’’ من ‘‘شعالتمال’’جانب  •
 ‘‘ المنخفضة

 تشعار العجال •

 ءالمافي ستشعار االالرصاص في جهاز  •

 محلل الزئبق •

 سطوانات الهواء أ •

 دبابيس الموصل •

 أجهزة التحكم في التدفق الشامل  •

 لوحة الدوائر المطبوعة  •

 المحركات •

 عمليات التصنيع

 رأس اللحام الرابطة )محفز(  •

 الشعاع الجزيئي •

 ستن(غتحليل الجودة )قياس كثافة قضبان التن •

 وقف التشغيل •

 علب ذخيرة األسلحة الصغيرة(ل صدع اإلجهاد الزئبقياختبار اختبار مراقبة الجودة ) •

: 2020 عـــام تقرير – في الواليـــات المتحـــدة واالتجـــار بـــه)انظر جرد إمـــدادات الزئبق، واســــــــــــــتخـــدامـــه،  
الموقع التــالي: عمليــات التصــــــــــــــنيع والمنتجــات المحــددة؛ متــاح على و االســــــــــــــتنتــاج وتفســــــــــــــير البيــانــات، 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-03/documents/10006-34_mercury_inventory_report.pdf ) 

وستنظر وكالة حماية البيئة بعناية في نتائج التقارير في ضوء عوامل مثل كميات االستخدام وتوافر بدائل  -18
في وقت الحق بإجراءات قانونية أو تنظيمية، حسب االقتضاء وقد توصي ، ةتكلففعالية من حيث الالكثر أمانا  و أ

، الستكمال تنفيذ بشأن سالمة المواد الكيميائية للقرن الحادي والعشرين 2016لعام لوتنبرغ  قانون فرانك ر. ووفقا  
الزئبق التزاما    جردميناماتا. وعلى سبيل المثال، تنشئ قاعدة اإلبالغ عن التزامات الواليات المتحدة بموجب اتفاقية 

، لن تؤدي مباشرة إلى تقليل  حاجة إليهاهناك  تباإلبالغ واجب النفاذ قانونا . وفي حين أن آلية اإلنفاذ هذه، إذا كان
اليات المتحدة متعدد األوجه  قد تكون جزءا  من نهج الو إنها استخدام الزئبق في المنتجات أو عمليات التصنيع، ف

لتحقيق الالزمة  يات  ستراتيجوتنفيذ التدابير واال  إليها الزئبق  لتحسين فهم تصنيع واستيراد وتصدير المنتجات المضاف
هجا  تنظيمية وطوعية، فضال  عن إجراءات لتعزيز يات نُ ستراتيجهذه التخفيضات. ويمكن أن تشمل هذه التدابير واال

 .لإلبالغ عنهتطبيق اإللكتروني الو إدارة جرد الزئبق 
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وال تعتزم المطالبة بأي ، لم تطالب الواليات المتحدة بأي إعفاءات 4)د( من المادة  2تمشيا  مع الفقرة و  -19
 . 4من المادة  2ألي فئة من فئات المنتجات التي اختيرت لها الفقرة  6عمال  بالمادة منها 

لمرفق مؤتمر األطراف لاعدة، حسب االقتضاء، في استعراض والواليات المتحدة على استعداد لتقديم المس -20
 ألف. 

 ____________ 


