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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 الثالثاالجتماع 
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *قتجدول األعمال املؤ من  (ب) 5البند 
نظر  ي لكي على مؤمتر األطراف تُعرض مسائل 
 إطالقات الزئبق : بشأهنا تخذ إجراء  فيها أو ي

 إبطالقات الزئبق املتعلقةتقرير أعده فريق اخلرباء التقنيني بشأن التوجيهات 
 مذكرة من األمانة

الزئبق ومرّكبات  من اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق بضبط، وحيثما أمكن، خبفض إطالقات  9تُعىن املادة  -1
واملياه، من مصادر اثبتة ذات صلة ال تتناوهلا أحكام أخرى من هذه االتفاقية. وتعّرف الفقرة   األراضيالزئبق يف 

صدر اثبت هام بشري املنشأ لإلطالق حيّدده  أي م”أبنه “ املصدر ذي الصلة”)ب( من هذه املادة  2الفرعية 
حيدد ” على أن  املادة نفسها من  3وتنص الفقرة “. ذه االتفاقيةطرف على أنه مل يعاجل يف أحكام أخرى من ه

كل طرف فئات املصادر الثابتة ذات الصلة، يف موعد أقصاه ثالثة أعوام من اتريخ دخول االتفاقية حّيز النفاذ  
يضع كل طرف قائمة جرد لإلطالقات من  ”على أن  6وتنص الفقرة “. لك على حنو منتظمابلنسبة له، وبعد ذ

بعد اتريخ دخول االتفاقية حّيز النفاذ ابلنسبة له، وأن حيتفظ   ادر ذات الصلة، وذلك يف غضون مخسة أعواماملص
العملية، توجيهات   يعتمد مؤمتر األطراف، يف أقرب وقت من الناحية ”على أن  7وتنص الفقرة “. هبا بعد ذلك

 “. نهجية إلعداد قوائم جرد اإلطالقاتبشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية... وبشأن م

، فريق خرباء تقنيني إلعداد مشروع توجيهات بشأن املنهجيات 2/3-وأنشأ مؤمتر األطراف، يف مقرره ا م -2
من خالل    يف املقام األولاخلاصة إبعداد قوائم اجلرد لفئات املصادر الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة، يعمل  

ف واجلهات املوقعة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل األمانة أوالً أن تدعو األطرا  لبوطالوسائل اإللكرتونية.  
هذه إىل حتديد فئات املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات لكي تُدرج يف القائمة وطلب إليها بعد ذلك أن جتمع 

  التقرير، مبا يف ذلك قائمة هذا يقدم يف تقرير وأن تتبادل هذا التقرير مع الفريق. وطُلب إىل الفريق أناملعلومات 
، إىل جانب خريطة  9أبي فئات ملصادر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا املادة 

 
*
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طريق مقرتحة وهيكل مقرتح لوضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد اخلاصة به، لكي يعتمدها 
لفريق أيضاً أن يضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات  أمكن يف اجتماعه الثالث. وطُلب إىل امؤمتر األطراف إن  

موحدة ومعروفة إلعداد قوائم اجلرد للمصادر املذكورة يف القائمة لكي يعتمدها األطراف إن أمكن يف اجتماعه  
أن   واحلاجة إىلفريق اخلرباء الرابع. وقرر مؤمتر األطراف أنه سينظر مرة أخرى، يف اجتماعه الثالث، يف تشكيل 

 لفريق وجهاً لوجه. جيتمع ا

ممثلو املكتب، على النحو التايل: من املنطقة األفريقية، إسواتيين، رشحهم عضواً،  22ويضم الفريق  -3
)عضوان(    اإلسالمية( -  ؛ ومن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، إندونيسيا وإيران )مجهوريةوغابون ونيجرياي  ورواندا وزامبيا

الياابن؛ ومن منطقة أورواب الشرقية، املفوضية األوروبية والوكالة األوروبية للبيئة؛ ومن منطقة أمريكا الالتينية  الصني و و 
؛ ومن منطقة أورواب الغربية ودول أخرى، أملانيا وكوستاريكا)عضوان(    وغياان  وأوروغواي والبحر الكارييب، األرجنتني  

 األمريكية. املتحدة والنرويج والوالايتوالسويد وكندا 

واجلبل األرجنتني االحتاد األورويب و  منمعلومات عن فئات املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات ووردت  -4
 وموريشيوس والنرويج وأمانة اتفاقية برشلونة وجملس الدفاع عن املوارد الطبيعية.وكندا وكوستاريكا األسود 

مانة وأعد مشروع تقرير، ُنشر على املوقع الشبكي  ة من األعن بُعد بدعو ابلتداول وعقد الفريق مؤمترين  -5
. ووردت  2019 هحزيران/يوني 15عليه حبلول التماسًا للتعليق ، 2019أاير/مايو  15التفاقية ميناماات يف 

لس  جمو والياابن  والوالايت املتحدة األمريكية  والنرويج  وكوستاريكا  وكندا  وشيلي  االحتاد األورويب واتيلند  تعليقات من  
عن ابلتداول الدفاع عن املوارد الطبيعية، وُقدم بعض هذه التعليقات ابسم اخلرباء. وعقد الفريق بعد ذلك مؤمترين 

عد ملناقشة التغيريات يف مشروع التقرير. وبيوليه  الستعراض التعليقات واآلخر يف متوز/يونيه  بُعد، أحدمها يف حزيران/
 اإللكرتونية داخل الفريق.احلوارات لتقرير على أساس ل، وضعت األمانة الصيغة النهائية ذلك

ويرد يف املرفق األول هلذه املذكرة مشروع مقرر بشأن إطالقات الزئبق على أساس عمل الفريق. ويرد تقرير  -6
 الفريق يف املرفق الثاين.

 األطرافاإلجراء الذي يُقرتح أن يتخذه مؤمتر  
ريق خالل فرتة ما بني الدورتني، على النحو  ي أحرزه الفالتقدم الذ أن يستعرضمؤمتر األطراف يود قد  -7

الوارد يف تقريره، مع مالحظة أن الفريق مل يتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن عدد من القضااي، مبا يف  
 من التذييل امللحق به، وأن ينظر يف  2لتقرير والفقرة  من ا  22و   18و  16و  8ذلك القضااي املوصوفة يف الفقرات  

 ة.مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول هلذه املذكر 
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 األول  املرفق
 إطالقات الزئبق  : [--]/3-مشروع املقرر ا م

 إن مؤمتر األطراف،
، والذي أُنشئ عماًل إبطالقات الزئبق املتعلقةلتوجيهات املعين اببتقرير فريق اخلرباء التقنيني إذ يرحب 

 ، 2/3-ابملقرر ا م 
مشروع توجيهات بشأن منهجيات موحدة يضع  أن    3/ 2-طُلب إليه يف املقرر ا م   قد  ريقأن الفوإذ يدرك  

األطراف إن أمكن يف اجتماعه  مؤمتر  لكي يعتمدها    الثابتة ذات الصلة احملددة  ومعروفة إلعداد قوائم اجلرد للمصادر
 الرابع،

أخرى، يف اجتماعه الثالث،   أن ينظر مرة 3/ 2-أن مؤمتر األطراف قد قرر يف مقرره ا موإذ يدرك أيضاً 
 ،يعقد الفريق اجتماعاً مباشراً أن  احلاجة إىليف و فريق اخلرباء تشكيلة يف 

أعضاء جدد أو استبدال ترشيح األطراف إىل أتكيد األعضاء احلاليني يف الفريق أو يدعو  -1
 ؛ب االقتضاء، من خالل ممثلي املكتبعضاء، حساأل

الطريق الواردة يف املرفق الثاين    خريطةرتونياً، مبا يتماشى مع  الفريق أن يواصل العمل إلك  إىليطلب   -2
يتضمن مشروع توجيهات بشأن منهجية إعداد قوائم جرد  من أجل إعداد تقرير، UNEP/MC/COP.3/6للوثيقة 

طريق إلعداد توجيهات بشأن أفضل التقنيات  وخريطةاإلطالقات، والفئات املقرتحة للمصادر الثابتة لإلطالقات 
 ؛تاحة وأفضل املمارسات البيئيةامل

 تواصل تقدمي الدعم لعمل الفريق.أن  األمانة إىليطلب  -3
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 الثان  املرفق
واملياه مبوجب  األراضيتقرير عن إعداد توجيهات بشأن منهجيات لقوائم جرد إطالقات الزئبق يف 

 من االتفاقية  9املادة  

 مقدمة -  أوال  
 األراضين اإلطالقات يف بشأ 2/3-ات بشأن الزئبق، يف مقرره ا مأنشأ مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما -1

ع توجيهات بشأن املنهجيات اخلاصة إبعداد قوائم اجلرد لفئات املصادر  واملياه، فريق خرباء تقنيني إلعداد مشرو 
 الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة وطلب إىل الفريق أن يعد تقريراً يتضمن ما يلي:

ر إطالقات اثبتة هامة بشرية املنشأ ال تتناوهلا أحكام االتفاقية عدا فئات ملصادقائمة أبي  )أ( 
 ؛9 املادة

خريطة طريق مقرتحة وهيكل مقرتح لوضع مشروع توجيهات بشأن منهجيات إلعداد قوائم اجلرد  )ب(
 اخلاصة به. 

األخرى صاحبة املصلحة  ويف املقرر نفسه، طُلب إىل األمانة أن تدعو األطراف واجلهات املوقعة واجلهات   -2
تضمن ييف تقرير  املعلومات املقدمة  أن جتمع  لب إىل األمانة  إىل حتديد فئات املصادر الثابتة احملتملة لإلطالقات. وطُ 

برانمج األمم املتحدة للبيئة لتحديد  يف مجلة مواقع منها جمموعة أدواتفئات املصادر الثابتة ذات الصلة الواردة 
تفاقية ميناماات، والتقييم  القوائم جرد الزئبق(، والتقييمات األولية جمموعة أدوات دير كميته ) الزئبق املتسّرب وتق
 ، وأن تتبادل هذا التقرير مع فريق اخلرباء.2018 العاملي للزئبق لعام

الفريق أثناء مؤمترين عن بُعد  هاعلى فريق اخلرباء التقنيني. واستعرض وُعممتاملعلومات املقدمة ومُجعت  -3
عليه. وخالل املوقع الشبكي لالتفاقية للتعليق على ير. وُنشر هذا التقرير دهتما األمانة إلعداد مشروع التقر عق

على خطية ، استعرض الفريق التعليقات الواردة، وقدم أعضاؤه واملراقبون تعليقات آخرين للتداول عن بعدمؤمترين 
 اإللكرتونية داخل الفريق.احلوارات على أساس  مشروع منقح أعدته األمانة. وأعدت األمانة هذا التقرير

 تعريف املصطلحات الرئيسية -  اثنيا  

أي مصدر اثبت  ’’ أبنه  ‘‘ املصدر ذي الصلة’’ من االتفاقية  9)ب( من املادة  2تعّرف الفقرة الفرعية  -4
ويرى الفريق أن . ‘‘ هام بشري املنشأ لإلطالق حيّدده طرف على أنه مل يعاجل يف أحكام أخرى من هذه االتفاقية

 .‘‘تناولُـ امل’’و  ‘‘ اهلام’’ ، و‘‘ املصدر الثابت’’هناك حاجة إىل فهم مشرتك ملا هو مقصود ابملصطلحات الرئيسية مثل  

 املصدر الثابت  - ألف

انبعااثت الزئبق  8. وتتناول املادة ‘‘ املصدر الثابت’’من االتفاقية تعريف ملصطلح  9ال يرد يف املادة  -5
 مصادر اثبتة لالنبعااثت. ابملرافق اليت تُعترب يف اهلواء من مصادر اثبتة، وترد يف املرفق دال قائمة ومرّكبات الزئبق 

لوالايت املتحدة اوأدرجت بعض األطراف تعاريف املصطلح يف قوانينها وقواعدها البيئية. ومبوجب قانون   -6
واضحة وحمددة ومنفصلة، مبا يف   نقلسيلة أي و  ‘‘ املصدر الثابت’’ ، يعين مصطلح املتعلق بنظافة املياه األمريكية

بوب أو مصرف أو قناة أو نفق أو جمرى أو بئر أو شق منفصل أو حاوية،  ذلك على سبيل املثال ال احلصر أي أن
يتضمن   أو قاِطرة، أو عملية تغذية حيوانية مركزة، أو سفينة، أو مركب عائم آخر، ميكن أن ُتصرف منه امللواثت. وال
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ف الوكالة األوروبية  وتعرّ  )1(ياه األمطار والتدفقات العائدة من الزراعة املرويّة.تصريفات الزراعية مللاهذا املصطلح 
للبيئة املصدر الثابت على أنه موقع اثبت أو مرفق مثبت ُتصرف منه امللواثت، أو أي مصدر للتلوث ميكن حتديده، 

وتبادل اخلرباء تعاريف مماثلة مستخدمة يف   (2)ع.أنبوب أو مصرف أو سفينة أو حفرة رِكاز، أو مدخنة مصن  مثل
 ة األخرى.العديد من الوالايت القضائي

 ةاهلام - ابء

 األراضياملصادر الثابتة البشرية املنشأ لإلطالقات يف  منما هي املصادر اهلامة  أن حتددعلى األطراف  -7
طالقات، وموقعها، والظروف البيئية، ومسارات  أو املياه يف أراضيها. وعند القيام بذلك، قد تراعي األطراف كمية اإل

 ابهتمام على الصعيد الوطين. التعرض وعوامل أخرى حتظى 

 من االتفاقية تتناوهلا أحكام أخرى -  جيم

إىل املصادر الثابتة اهلامة البشرية املنشأ لإلطالق   9الوارد يف املادة  ‘‘ املصدر ذي الصلة’’ يشري تعريف  -8
املصادر  ’’ فهم مشرتك ملصطلح  ولتحقيق. ‘‘ أحكام أخرى من هذه االتفاقية تتناوهلامل ’’  واملياه واليت األراضي يف 

اإلطالقات. ورأى   من التقرير معلومات عن مدى تناول مواد االتفاقية ملصادر الفرع ، يقدم هذا ‘‘ ذات الصلة
وضع قائمة جرد واالحتفاظ ، و 4تتضمن إلزامني )ضبط اإلطالقات يف الفقرة  9ه ملا كانت املادة بضع اخلرباء أن
األطراف يف لى األطراف“ وأعطيا نفس القدر من األمهية، فقد ترغب  ( صيغ كل منهما بعبارة ”ع6هبا يف الفقرة  

  9. ووفقًا هلؤالء اخلرباء، ينبغي أال تتطلب املادة هذين اإللزامنيتتناول  النظر يف األحكام األخرى لالتفاقية اليت 
ومع   تطوير قائمة اجلرد.دون أن تتطرق إىل  ضبط اإلطالقات  أخرى  إذا تناولت أي مادة    سوى تطوير قائمة اجلرد،

ذا أمهية  وجود قائمة يروا شرط ذلك، كان هناك خرباء آخرون مهتمون يف املقام األول بضبط اإلطالقات، ومل 
 مبوجب هذه املادة. ‘‘ جرى تناوله’’ تحديد ما إذا كان اإلطالق ل

 لتجارة فيه اإلمداد ابلزئبق وا: مصادر 3املادة  -  1

لفرتة تصل إىل مخسة   لتعدين األويل للزئبققع القائمة لعمل املواب، ُيسمح 3من املادة  4عماًل ابلفقرة  -9
اليت تنجم  واملياه  األراضي. وال تتناول املادة اإلطالقات يف اتريخ دخول االتفاقية حيز النفاذعشر عاماً فقط بعد 

التعدين إدارة نفاايت الزئبق الناجتة عن شروط  11املادة  وترد يف. ن األويل للزئبقعديالتخالل تلك الفرتة من 
 .األويل للزئبق

 : املنتجات املُضاف إليها الزئبق 4املادة  -  2

تصنيع املنتجات املدرجة يف اجلزء األول من املرفق ألف لالتفاقية بعد انقضاء موعد اإلهناء    4حتظر املادة   -10
إعفاء  طرف من األطراف، والذي ميكن متديده إذا كان لدى 2020لتلك املنتجات يف عام  التدرجيي احملدد

، تعترب اإلطالقات  اتمان خاضعًا حلظر تصنيع ألف وكاملرفق . وإذا كان املنتج مدرجًا يف 6مسّجل عماًل ابملادة 
انقضاء موعد اإلهناء التدرجيي، على  بعد 4ن تصنيع هذا املنتج متناولة مبوجب املادة الناجتة عواملياه  األراضي يف 

 4لفرادى األطراف. ومع ذلك، ال تتناول املادة  حسب التمديد الذي منحرد يف املرفق ألف أو النحو الوا
درجة يف املرفق ألف، مبا يف ذلك املنتجات اليت ُـ واملياه الناجتة عن تصنيع املنتجات غري امل األراضي اإلطالقات يف

 درجة يف املرفق ألف.ّـ ل من حدود الرتكيز املحتتوي على زئبق أق

 
 . www.epa.gov/cwa-404/clean-water-act-section-502-general-definitions متاح على الرابط التايل(  1)
 .www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/point-source متاح على الرابط التايل(  2)

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/maldonado1_un_org/Documents/WORK/JOBS%208%20AUGUST%202019/2nd%20read%20K1903765_UNEP-MC-COP.3-6/www.epa.gov/cwa-404/clean-water-act-section-502-general-definitions
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/point-source
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بني تسعة تدابري  ميكن لكل طرف أن خيتار وابلنسبة ملالغم األسنان، يف اجلزء الثاين من املرفق ألف، -11
 النامجة عنإطالقات الزئبق يتم تناول اإلطالقات. وعلى هذا النحو،  لتخفيضيز أفضل املمارسات البيئية لتعز 

لألطراف اليت ختتار تشجيع استعمال أفضل املمارسات البيئية، ولكن ليس لألطراف ابلنسبة  ممارسات طب األسنان  
ة عن استخدام املنتجات اليت حتتوي على الزئبق اليت ال تفعل ذلك. ومن املهم أيضاً مالحظة أن اإلطالقات الناجت

 . 9قد تكون انجتة من مصادر منتشرة، تتجاوز نطاق املادة 

 ستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق ات التصنيع اليت يُ : عملي5املادة  -3

يستخدم الزئبق طرف لديه مرفق واحد أو أكثر  أن يتخذ كل  على    5)أ( من املادة    5تنص الفقرة الفرعية   -12
 أو مرّكبات الزئبق يف عمليات التصنيع املدرجة يف املرفق ابء تدابري للتعامل مع انبعااثت الزئبق أو مرّكبات الزئبق

من تلك املرافق. ومع ذلك، مل يرد ذكر قوائم جرد  الصادرة اإلطالقات  5وإطالقاهتا. وابلتايل، تتناول املادة 
درجة ُـ من عمليات التصنيع غري امل الصادرة اإلطالقات 5. وال تتناول املادة 5اإلطالقات بشكل صريح يف املادة 

 يف املرفق ابء.

 ضيق النطاق: تعدين الذهب احلريف وال7املادة  -4

كل طرف، جتري يف أراضيه عملية تعدين أو تصنيع حريف وضيق النطاق  أن يتخذ  على  7تنص املادة  -13
للذهب خاضعة هلذه املادة، خطوات للحد من استخدام الزئبق ومركبات الزئبق، والتخلص منه حيثما أمكن، يف  

إلضافة  ذا التعدين والتصنيع يف البيئة. وابه منالصادرة هذا التعدين والتصنيع، ومنع انبعااثت وإطالقات الزئبق 
هو أكثر من كونه    اإىل ذلك، على األطراف اليت تقرر أن تعدين وتصنيع الذهب احلريف والضيق النطاق يف أراضيه

)ه( من املرفق جيم،   1وفقاً للفقرة الفرعية  على أن تتضمن تلك اخلطة،  خطة عمل وطنية،  تضع  عدمي األمهية أن  
ت. وتتضمن توجيهات خطة العمل الوطنية تدابري للحد من لتشجيع احلد من االنبعااثت واإلطالقا اسرتاتيجيات

اإلطالقات الصادرة    7اإلطالقات الصادرة عن أنشطة تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وابلتايل، تتناول املادة  
حد كبري من مصادر   طالقات إىل من تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق. وعالوة على ذلك، تصدر هذه اإل

، بيد أنه جيب على  7. ومل يرد ذكر قوائم جرد اإلطالقات بشكل صريح يف املادة 9تتجاوز نطاق املادة  منتشرة،
ملقدار الزئبق املستخدم وممارسات  خط أساس  وطنية، أن يقدم تقديرات  العمل الكل طرف، يف إطار إعداد خطة  
 ئم اجلرد من عدد كبري من املصادر. طاق، وهو ما يعترب شكالً من أشكال قواتعدين الذهب احلريف والضيق الن

 : االنبعااثت 8املادة  -5

استخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لضبط   األطراف  تشرتط ن  على أ  8تنص املادة   -14
. وفيما يتعلق ابملصادر  ثما أمكنوختفيضها حي االنبعااثت الصادرة من املصادر اجلديدة لالنبعااثت يف اهلواء

عااثت هدفاً كميًا لضبط االنبتشمل ، تنص املادة أيضًا على أنه يتعني على األطراف اختاذ تدابري قد القائمة
وختفيضها، حيثما أمكن؛ والقيم احلدية لالنبعااثت؛ واستخدام أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.  

املتعلقة أبفضل التقنيات املتاحة التوجيهات واملياه. وتراعي  األراضيإطالقات الزئبق يف  نع 8املادة تتحدث وال 
اآلاثر الشاملة لعدة  التقليل إىل أدىن حد ممكن من ااثت يف اهلواء ضرورة النبعاملتعلقة ابوأفضل املمارسات البيئية 

ية املتعلقة ، ال تتناول املبادئ التوجيهواملياه والنفاايت. ومع ذلك األراضيأوساط من قبيل اإلطالقات يف 
م توجيهات بشأن ال تقدو واملياه،  األراضياإلطالقات يف  ختفيضابالنبعااثت يف اهلواء الكيفية اليت ميكن هبا 

التكنولوجيا اخلاصة أبفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية فيما يتعلق ابإلطالقات. وابلتايل، مل تتناول  
، قد وبناء على ذلكواملياه من فئات املصادر الثابتة املدرجة يف املرفق دال.  األراضيإطالقات الزئبق يف  8 املادة
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بدء استخدامها إلحدى أنواع تكنولوجيا  اإلطالقات عند  تقنيات لتخفيضفعل تكون األطراف قد نفذت ابل
قوائم جرد بشأن االنبعااثت، ولكن مل يرد ذكر وهناك التزام متعلق بقوائم اجلرد  الزئبق يف اهلواء. ختفيف كميات

 . 8اإلطالقات بشكل صريح يف املادة 

 خبالف نفاايت الزئبق  : التخزين املؤقت السليم بيئيا  للزئبق، 10املادة  -6

األطراف تدابري لكفالة االضطالع ابلتخزين املؤقت للزئبق ومرّكبات  أن تتخذ على  10تنص املادة  -15
الصادرة   ت، بطريقة سليمة بيئياً. وابلتايل، تتناول هذه املادة إطالقات الزئبق ومرّكبات الزئبقالزئبق، خبالف النفااي

ف النفاايت، بطريقة سليمة التخزين املؤقت. وتتضمن املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلتخزين املؤقت للزئبق، خبال من
ات الصادرة عن التخزين املؤقت قد تنجم عن مصادر  بيئياً تدابري ملنع اإلطالقات. وجتدر اإلشارة إىل أن اإلطالق

 . 9منتشرة، تتجاوز نطاق املادة 

 : نفاايت الزئبق 11املادة  -7

طراف التدابري املالئمة لكفالة  األ  أن تتخذعلى    11معقدة. وتنص املادة    11واملادة    9العالقة بني املادة   -16
املبادئ التوجيهية املوضوعة مبوجب اتفاقية ابزل  عتبار  يف االتؤخذ  نفاايت الزئبق بطريقة سليمة بيئياً، على أن    إدارة

االتفاقية، تُعرف نفاايت الزئبق تلك ومبوجب  بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود.
واليت جيري التخلص  ا ، أو احملتوية عليها أو امللوثة هبمن الزئبق أو مرّكبات الزئبق املكونةشياء األاد أو و املعلى أهنا 

من   11منها أو املزمع التخلص منها أو املطلوب التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطين. وتتضمن املادة 
املكونة من الزئبق، أو  ويعترب إطالق املواد أو األشياءاتفاقية ميناماات تعاريف ذات صلة مأخوذة من اتفاقية ابزل. 

املادة على أهنا نفاايت  وبفعل التخلص حتدد    (3)مبوجب اتفاقية ابزل.   ‘‘ ختلص’’ ى أنه  احملتوية عليه أو امللوثة به عل
واملياه اليت تنشأ    األراضيمن اتفاقية ميناماات تتناول إطالقات الزئبق يف    11مبوجب اتفاقية ابزل. وعليه، فإن املادة  

رافق واألنشطة. وأُعرب عن آراء خمتلفة فيما  وإدارة نفاايت الزئبق النامجة عن جمموعة واسعة من أنواع املإنتاج عن 
بعض  ورأى ة بني توافر التوجيهات وما إذا كان ميكن اعتبار اإلطالقات ذات الصلة قد مت تناوهلا. يتعلق ابلعالق

ففي رأيهم أن  ضبط اإلطالقات، بغض النظر عن التوجيهات املتاحة؛ تعين ضمنًا اخلرباء أن اإلدارة السليمة بيئيًا 
خرباء آخرون أن القرار  ورأى  اتفاقية ميناماات ككل.  خر سُيضعف املفهوم القانوين لإلدارة السليمة بيئياً و سري آأي تف

 يعتمد على مدى تناوهلا فعلياً بطريقة جمدية. تناول اإلطالقات ذات الصلة ابلفعل بشأن ما إذا كان قد مت 

نفاايت الزئبق واملنشأ مبوجب ل ابملستوايت احلدية فريق اخلرباء التقنيني املعينويف اآلونة األخرية، انقش  -17
احملددة لتعريف نفاايت   واملستوايت احلدية، مبا يف ذلك قوائم أنواع النفاايت 11نطاق املادة  2/2-القرار ا م
. ونظر الفريق يف (UNEP/MC/COP.3/7)قدم الفريق أيضًا تقريرًا إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف و الزئبق، 

.  11مياه الصرف الصحي جيب أن تكون من بني النفاايت اليت مت تناوهلا مبوجب املادة  ت اوالته فيما إذا كانمد
وكان هناك عامالن رئيسيان هلما دور يف املناقشة. أوالً، على الرغم من أن بعض احلكومات تنظم مياه الصرف  

بضبط مياه   تقومال فهناك حكومات أخرى ، املياهجودة النفاايت/مزدوج ملعاجلة تنظيمي لنهج الصحي وفقًا 
. واثنياً، إذا ُضبطت مياه  9الصرف الصحي إال يف إطار برامج جودة املياه، اليت قد تكون أكثر توافقًا مع املادة 

فقط، سيشكل إعداد املبادئ التوجيهية بشأن أفضل ممارسات الضبط جزءاً  11الصرف الصحي مبوجب املادة 

 
)التصريف   6)الرتسيب داخل األرض أو فوقها، )مثل الطمر(. وعملية التخلص    1املرفق الرابع التفاقية ابزل: عملية التخلص  (   3)

 وما إىل ذلك. داخل حيز مائي عدا البحار/احمليطات(،
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ومن انحية أخرى، إذا كانت مياه الصرف    (4)توجيهية التقنية التفاقية ابزل.إىل حتديث املبادئ المن العملية الرامية  
 .9من املادة   5، ستُتخذ التدابري عماًل ابلفقرة 9مبوجب املادة تنظَّم الصحي 

،  وال يقدم هذا التقرير أي توصية بشأن املادة اليت ينبغي استخدامها لضبط إطالقات مياه الصرف الصحي -18
نفاايت الزئبق ُمكلف ابلنظر يف تعريف نفاايت ل ابملستوايت احلديةاخلرباء التقنيني املعين مع مالحظة أن فريق 

 لينظر فيها مؤمتر األطراف: تالزئبق. ومع ذلك، حدد الفريق احلايل ثالثة خيارا

ا العديد من ، مبا يتسق مع الطريقة اليت تُنظم هب9تنظيم مياه الصرف الصحي مبوجب املادة  أ( )
 الربامج الوطنية؛ أو

، مبا يتسق مع التعاريف الواردة يف اتفاقية ابزل،  11تنظيم مياه الصرف الصحي مبوجب املادة  )ب(
والسعي إىل إدخال حتسينات على املبادئ التوجيهية التفاقية ابزل إلدارة مياه الصرف الصحي كجزء من التحديث 

 املستمر لتلك املبادئ؛ أو
ميكن من خالله لألطراف أن ختتار ضبط مياه الصرف الصحي مبوجب   ج هجني،اد هناعتم )ج( 

 وفقاً لتشريعاهتا الوطنية. 11أو املادة  9 املادة

 واملخلفات النامجة عن التعدين خبالفالغطاء الصخري أو الرتايب  النفاايت الصخرية و   11وال تغطي املادة   -19
و مرّكبات زئبق تزيد كميتها على املستوايت احلدية اليت  على زئبق أ ي ت حتتو التعدين األويل للزئبق، إال إذا كان

واملياه   األراضيحالياً اإلطالقات يف    11مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات. ونتيجة لذلك، ال تتناول املادة    حيددها
نفاايت الزئبق ابتباع هنج لوضع  ل  ابملستوايت احلديةأوصى فريق اخلرباء التقنيني املعين  و   (5) الناجتة عن هذه النفاايت.

املستوايت أنشطة التعدين هذه. وإذا ُوضعت هذه    الناجتة عن  خملفات التعدينقابلة للتطبيق على    مستوايت حدية
 وزها. أو تتجا املستوايت احلديةاملخلفات اليت توازي هذه  11، ستغطي املادة احلدية

 : املواقع امللوثة ابلزئبق12املادة  -8

على أن يسعى كل طرف إىل وضع اسرتاتيجيات مناسبة لتحديد وتقييم املواقع امللوثة  12ادة تنص امل -20
ابلزئبق أو مرّكبات الزئبق وأن تُتخذ أي إجراءات للحد من املخاطر اليت تشّكلها هذه املواقع بطريقة سليمة بيئياً.  

املواقع امللوثة مصادر  تكون  وعالوة على ذلك، قد    اإلطالقات النامجة عن املواقع امللوثة.  12اول املادة  وابلتايل، تتن
 منتشرة.

 
ق، دون معاجلة، يف حيز الرتسيب داخل األرض أو فوقها أو اإلطالال تتضمن املبادئ التوجيهية احلالية مبوجب اتفاقية ابزل (  4)

مائي كخيارات لإلدارة السليمة بيئياً. وتنص على أنه ال ينبغي إطالق مياه الصرف الصحي الناجتة عن عمليات االستعادة 
ى الزئبق يف البيئة املائية دون معاجلة. وتصف الوثيقة أيضًا احلد من إطالقات الزئبق الناجتة عن عمليات حتتوي عل واليت

ابستخدام املعاجلة احلرارية واملعاجلة بتصلب/تثبيت النفاايت املقرر طمرها. وقرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل، يف مقرره  االستعادة
 توجيهية.، حتديث هذه املبادئ ال14/8-ب ا
ايت الصخرية والغطاء يرى فريق اخلرباء التقنيني املعين ابملستوايت احلدية لنفاايت الزئبق أن مستوى اخلطر املرتبط ابلنفا(  5)

الصخري أو الرتايب على املستوى الصناعي يعترب منخفضًا يف الوقت احلايل لدرجة أنه ال يتطلب وضع مستوي حدي )مستوى 
 عتبة( هلذه املصادر.
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 قائمة بفئات املصادر الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات صلة -  اثلثا  

من األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن فئات املصادر الثابتة اليت   املعلومات املقدمةمُجعت  -21
والحظ أن القائمة تضمنت  املعلومات عرض الفريق هذه حيتمل أن تكون ذات صلة يف تذييل هذا التقرير. واست

 مصادر منتشرة ومصادر اثبتة تتناوهلا مواد أخرى ومصادر اثبتة مل تتوافر عنها بياانت كافية. 

واقرتح بعض اخلرباء أن يتضمن هذا التقرير قائمة غري شاملة ابملصادر الثابتة اليت حيتمل أن تكون ذات  -22
عن بُعد للتداول املصادر. وابلرغم من املناقشات اليت دارت خالل املؤمترات األربعة  صلة وقدموا مثااًل على هذه

 ق على قائمة مثل هذه. وعن طريق الوسائل اإللكرتونية، مل يتمكن الفريق من االتفا

يد من العمل جلمع معلومات عن املصادر الثابتة اليت تعتربها األطراف هامة يف القائمة  ولذلك يلزم مز  -23
لنظر يف أي مصادر اثبتة ينبغي أن تغطيها التوجيهات  كما يلزم ا،  9ة واليت ال تتناوهلا مواد أخرى خبالف املادة  األولي

 طالقات. بشأن منهجية إعداد قوائم جرد اإل

 هيكل وخريطة طريق لوضع توجيهات بشأن إعداد قوائم اجلرد -  رابعا  

اجلرد، استنادًا إىل التوجيهات احلالية بشأن   يُقرتح اهليكل التايل لوضع توجيهات بشأن إعداد قوائم -24
 :(6) 8إعداد قوائم اجلرد لإلطالقات عماًل ابملادة   منهجية

 ؛ساسيةاألعلومات امل )أ( 
إلعداد قائمة جرد لإلطالقات، ابستخدام األدوات  أن تتخذها األطرافيتعني اخلطوات اليت  )ب(

 ؛ققوائم جرد الزئبجمموعة أدوات املتاحة، مبا يف ذلك  
واملرافق الفردية اليت    اليت حُيتمل أن تكون ذات صلةولية: حتديد فئات املصادر الثابتة  األطوات  اخل )ج( 

 ؛زئبقتطلق الزئبق أو مرّكبات ال
علومات عن اإلطالقات من املرافق الفردية، مبا يف ذلك املصدر )نوع املرفق وموقعه(،  املمجع  )د(

 ؛ذلك مىت أمكنطلق، ُـ وكميات اإلطالقات، وشكل الزئبق امل
 ؛ إعداد قاعدة بياانت وطنية لقوائم جرد اإلطالقات )ه(
 وإاتحة البحث فيها. إاتحة البياانت للجمهور   )و( 

بني االجتماعني الثالث والرابع ملؤمتر  أن الفرتة الفاصلةح أنه ابلنظر إىل يتعلق خبريطة الطريق، اقرتُ فيما و  -25
لوضع مشروع توجيهات بشأن أفضل التقنيات  خريطة الطريق التخطيط  سنتني، ميكن أن تتضمن  ستكون  األطراف  

ت اإلطالقات اليت ينبغي إعداد التوجيهات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية بشأن اإلطالقات، من قبيل حتديد فئا
قشات بشأن  . وهبذه الطريقة، ميكن أن تبدأ املنا9)أ( من املادة    7بشأهنا، كما هو مطلوب مبوجب الفقرة الفرعية  

، اليت تكون فيها أفضل التقنيات  8 املادةهذه التوجيهات قبل االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف. وعلى النقيض من 
، أحد اخليارات املتعددة 9 يعترب تطبيقها، مبوجب املادة  فضل املمارسات البيئية إلزامية للمصادر اجلديدة،املتاحة/أ

الفائدة وقابلية التطبيق العملي وابلنظر إىل هذه االختالف، سيُنظر يف مدى لكل من املصادر اجلديدة واحلالية. 
  وقد يعتمد مؤمترت حمددة خالل فرتة ما بني الدورتني. فضل التقنيات املتاحة/أفضل املمارسات البيئية لعملياأل

األطراف يف اجتماعه الرابع الفئات وخريطة الطريق رهنًا إبعداد توجيهات بشأن أفضل التقنيات املتاحة/أفضل  
 املمارسات البيئية.

 
 . www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx متاحة على الرابط التايل(  6)

http://www.mercuryconvention.org/Convention/Formsandguidance/tabid/5527/language/en-US/Default.aspx
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إلعداد قوائم   وتُقرتح خريطة الطريق التالية إلعداد مشروع توجيهات بشأن املنهجيات املوحدة واملعروفة -26
بت هام بشري املنشأ لفئات اإلطالق اليت مل تتناوهلا أحكام االتفاقية  اجلرد للمصادر املدرجة يف قائمة أي مصدر اث

 . 9 خبالف املادة

 خريطة طريق مقرتحة إلعداد توجيهات بشأن قوائم جرد اإلطالقات
إىل تقدمي املعلومات احلالية    دعوة األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين  علىتعمم األمانة 

أخرى لتقدير اإلطالقات الصادرة من فئات  بشأن حساب اإلطالقات وبشأن منهجيات  
القطاعات الصناعية املعنية وتوجيه  املصادر احملددة. وسيتضمن ذلك التواصل مع احتادات  

 اخلرباء التقنيني. إىل املشاركة يف أعمال فريق  الدعوة هلا 

 2020كانون الثاين/يناير 

ناداً إىل األدوات املتاحة،  توجيهات عامة لقوائم جرد اإلطالقات، است مشروع األمانة  تعد
 قوائم جرد الزئبق. جمموعة أدوات مبا يف ذلك 

 2020آذار/مارس  

وسيقدم   التوجيهات العامة. ومشروع ما قدم من املعلومات يستعرض فريق اخلرباء التقنيني 
 جلمع معلومات إضافية.  حمتملة  الفريق املشورة لألمانة بشأن أي عملية 

 2020نيسان/أبريل 

 2020أاير/مايو  شروع التوجيهات العامة على املوقع الشبكي لالتفاقية للتعليق عليه. يُنشر م
 2020آب/أغسطس  -مايو أاير/ الفريق. على النحو الذي يوصي به مع مزيد من املعلومات، جيُ 

 2020أيلول/سبتمرب  ع األمانة املعلومات بشأن منهجيات تقدير اإلطالقات. جتمِّ 
لتقنيني مشروع التوجيهات العامة ويستعرض املعلومات بشأن منهجيات  ينقح فريق اخلرباء ا 

 تقدير اإلطالقات قبل نشرها على املوقع الشبكي لالتفاقية. 
  تشرين الثاين/  - أيلول/سبتمرب

 2020نوفمرب 
االستخدام التجرييب من ِقبل عدة أطراف   بوسائل منها مع مزيد من املعلومات، جيُ 

 صادر حمددة ذات صلة وتقدير إطالقات الزئبق. للتوجيهات من أجل حتديد م 
 - 2020كانون األول/ديسمرب 

 2021آذار/مارس  
 2021نيسان/أبريل  التقنيني نتائج العملية التجريبية وغريها من املعلومات التقنية. يستعرض فريق اخلرباء 

للمصادر  يُنشر مشروع تقرير عن العمل فيما بني الدورات، مبا يف ذلك الفئات املقرتحة 
الثابتة لإلطالقات وخريطة الطريق الختيار فئات املصادر الثابتة ووضع توجيهات بشأن  

تاحة/أفضل املمارسات البيئية، على املوقع الشبكي لالتفاقية للتعليق  أفضل التقنيات امل
 عليه. 

 2021أاير/مايو 

 2021 ه متوز/يولي ملؤمتر األطراف. جتماع الرابع الذي سيقدم إىل االالنهائية على التقرير الصيغة تُوضع 
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 تذييل

بفئات مصادر اإلطالقات اليت حُيتمل أن  فيما يتعلق املقدمةللمعلومات عبارة عن جتميع  1اجلدول  -1
م جرد الزئبق. ونظراً ألن فئات املصادر ميكن أن تتكون من مصادر اثبتة  قوائ جمموعة أدوات تكون ذات صلة، بناء على

ومصادر منتشرة بنسب خمتلفة، من املهم حتديد طبيعة فئة املصدر أبحد هذين املصطلحني. وعالوة على ذلك، نظراً ألن 
ال تعترب بعض املصادر  قد  ،  ‘‘ هاماً ’’ أو املياه داخل أراضيها    األراضيإىل  األطراف قد تقرر ما إذا كان مصدر اإلطالقات  

 الواردة أدانه هامة يف مجيع احلاالت )على سبيل املثال، قد تكون اإلطالقات منخفضة من حيث الكمية أو الرتكيز(. 

أو اليت ال تتوافر عنها بياانت كافية لتحديد ما إذا كانت هامة، بشكل  وترد املصادر املنتشرة بشكل كبري   -2
تتناوهلا مواد    ملصدر، وما إذا كانت هذه املصادر يف طبيعة فئات ايلزم املزيد من النظر  دولني  اجليف  و .  2منفصل يف اجلدول  

 صلة.البياانت ذات المدى توافر أخرى، و 

 1اجلدول 
 قائمة أولية بفئات املصادر الثابتة اليت حُيتمل أن تكون ذات صلة

صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

 فئة املصدر: استخراج واستخدام الوقود/مصادر الطاقة 
ميكن إطالق الزئبق يف املاء من غسل الفحم.   حرق الفحم يف حمطات الطاقة 5-1-1

الرطبة   تنقية غازات املداخنوقد تُطلق أجهزة 
 أيضاً مياه عادمة.  الرطبةوشبه 
من بقااي   األراضي بعث اإلطالقات يف وقد تن

غازات املداخن املرتسبة يف املواقع أو اليت يتم  
التخلص منها يف مدافن النفاايت ومن املواد  

 عن تنظيف املياه. الصلبة الناجتة  

  11تتناول املادة  اثبت مصدر 
اإلطالقات الناجتة عن  

 .النفاايت

الصناعية اليت  املراجل حرق الفحم يف  5-1-2-1
 تعمل حبرق الفحم 

  1-1-5اإلطالقات مماثلة لنظريهتا يف الفئة 
لبعض املرافق الكبرية. وقد تطلق املرافق  ابلنسبة 

مرشحات  الصغرية خملفات صلبة انجتة عن 
 الغبار. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.

  متصاعد من بار اإلطالقات يف شكل غ استخدامات الفحم األخرى  5-1-2-2
 املرشحات يف بعض احلاالت. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
تعد مستوايت الزئبق منخفضة ما مل تكن ُمركزة،   تعدين الفحم  جديدة 

يعرف   الذي على سبيل املثال بغسل الفحم، 
ويف رواسب    األراضي أبنه يُطلق الزئبق يف املياه و 

تستخدم بعض البلدان غسل الفحم  النفاايت. و 
 يف مناطق التعدين. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.

استخراج وتكرير واستخدام الزيوت   5-1-3
 املعدنية 

النفط قبالة  من استخراج    املياه قد يُطلق الزئبق يف  
ورمبا أيضًا من  النفط ، ومن تكرير السواحل

الصناعية  املراجل . وتؤدي من الرباستخراجه 
وحمطات توليد  النفط الرئيسية اليت تعتمد على 

رشحات الغبار إىل توليد خملفات  اجملهزة مب الطاقة  

  11تتناول املادة  اثبت مصدر 
اإلطالقات الناجتة عن  
مرشحات الغبار اليت  

 كنفاايت.  تُعامل
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صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

مرشحات حتتوي على زئبق وميكن إدارهتا  
 . األراضييف  إطالقها كنفاايت أو 

وتكريره   استخراج الغاز الطبيعي 5-1-4
 واستخدامه

  قبالة السواحلقد يؤدي استخراج الغاز الطبيعي  
إىل إطالق الزئبق يف املياه، على غرار استخراجه  
من الرب. وقد ُيستخرج الغاز يف املناطق ذات  
املستوايت العالية من الزئبق ابستخدام  

ص من  مرشحات الزئبق، اليت جيري التخل
خملفاهتا كنفاايت خارج املواقع. )حتتوي  

ية على زئبق مرّكز ميكن إزالته  املكثفات الغاز 
أثناء عمليات األطوار األوىل والتخلص منه  

. وُيستخرج  األراضيكنفاايت أو إطالقه يف 
الزئبق أيضًا من املكثفات يف عمليات املواد  
البرتوكيماوية ابستخدام مرشحات الزئبق اليت  

 (.األراضيدارهتا كنفاايت أو إطالقها يف  ميكن إ

  11ملادة تتناول ا اثبت مصدر 
اإلطالقات الناجتة عن  

مرشحات الزئبق اليت تعترب  
 نفاايت.

الكتلة  إنتاج الطاقة واحلرارة حبرق  5-1-6
 األحيائية 

تعمل  قد تؤدي الغالايت الصناعية الرئيسية اليت  
ملزودة  ابلكتلة األحيائية وحمطات توليد الطاقة ا

مبرشحات غبار إىل توليد خملفات مرشحات  
حتتوي على زئبق ميكن إدارهتا كنفاايت أو  

 . األراضيإطالقها يف  

  11تتناول املادة  اثبت مصدر 
اإلطالقات الناجتة عن  

مرشحات الغبار اليت تعترب  
 نفاايت.

وي  وفقًا للتكنولوجيا املستخدمة، قد حتت احلرارية األرضية إنتاج الطاقة  5-1-7
اهلواايت على زئبق إذا كانت األرض غنية  
ابلزئبق. ويف بعض األحيان، مُيتص الزئبق يف  
املرشحات ويُعاد توليد املواد املاصة خارج املواقع  
)ُيسوق الزئبق املستخرج أو يتم التخلص منه  

رة  كنفاايت( أو يتم التخلص منه مباش
 كنفاايت.

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اجتة عن  اإلطالقات الن

 النفاايت.

 )الِبكر( ادن األويل فئة املصدر: إنتاج املع
من إنتاج وإدارة   األراضي يُطلق الزئبق يف املياه و  األولية  ومعاجلتهاستخراج الزئبق )األويل(   5-2-1

 النفاايت على حد سواء.
  11تتناول املادة  مصدر اثبت 

اإلطالقات الناجتة عن  
 النفاايت.

  ابستخدامة( هب )الفضاستخراج الذ 5-2-2
 ملغمة الزئبق  عمليات 

مصدر اثبت   . األراضييُطلق الزئبق يف املياه و 
أو مصدر  

 منتشر 

تعدين   7تتناول املادة 
والضيق  الذهب احلريف  

النطاق. وتتناول املادة  
اإلطالقات الناجتة   11

 عن النفاايت. 
 

حلتا التعدين والرتكيز  من احملتمل أن تتضمن مر  استخراج الزنك ومعاجلته األولية  5-2-3
،  األراضيإطالقات كبرية من الزئبق يف املياه و 

بيد أن البياانت غري متوفرة. وتؤدي مرحلة  

  11اول املادة تتن مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
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صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

االستخراج )الصهر( إىل توليد إطالقات يف املياه  
من تنظيف الغاز الرطب وقد تولد أيضاً  

. وقد تتسبب تقنية النض  األراضيإطالقات يف  
،  األراضياملياه و  املباشر يف إصدار إطالقات يف 

 توافر بياانت كمية. مابلرغم من عد
من احملتمل أن تتضمن مرحلتا التعدين والرتكيز   استخراج النحاس ومعاجلته األولية  5-2-4

،  األراضيإطالقات كبرية من الزئبق يف املياه و 
متوفرة. وتؤدي مرحلة  بيد أن البياانت غري 

ه  االستخراج )الصهر( إىل توليد إطالقات يف امليا
من تنظيف الغاز الرطب وقد تولد أيضاً  

. وقد تتسبب تقنية النض  األراضيإطالقات يف  
،  األراضياملباشر يف إصدار إطالقات يف املياه و 

 توافر بياانت كمية. مابلرغم من عد

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
ت الناجتة عن  اإلطالقا

 النفاايت.

من احملتمل أن تتضمن مرحلتا التعدين والرتكيز   األولية استخراج الرصاص ومعاجلته  5-2-5
،  األراضيإطالقات كبرية من الزئبق يف املياه و 

بيد أن البياانت غري متوفرة. وتؤدي مرحلة  
االستخراج )الصهر( إىل توليد إطالقات يف املياه  

وقد تولد أيضاً   من تنظيف الغاز الرطب 
نض  . وقد تتسبب تقنية الاألراضيإطالقات يف  

،  األراضياملباشر يف إصدار إطالقات يف املياه و 
 توافر بياانت كمية. مابلرغم من عد

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.

استخراج الذهب ومعاجلته األولية بطرق   5-2-6
 غري ملغمة الزئبق 

)يف   األراضياإلبالغ عن إطالقات كبرية يف مت 
 املواقع( وإطالقات يف املياه.

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
أثناء خطوة إنتاج األلومينا الوسيطة من صخر   استخراج األلومنيوم ومعاجلته األولية  5-2-7

البوكسيت، قد تصدر إطالقات يف املياه  
. وال تتوافر بياانت بشأن اإلطالقات  األراضيو 

الناجتة عن اخلطوة األخرية من إنتاج األلومنيوم  
 من األلومينا.

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.

استخراج ومعاجلة املعادن غري احلديدية   5-2-8
 األخرى 

انجتة    األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات زئبق يف  
الفضة. ومن احملتمل أن حتدث   ن تعدينع

واملياه أثناء استخراج   األراضياإلطالقات يف 
املعادن غري احلديدية األخرى، ولكن ال تتوافر  

 بياانت.

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.

 املعادن واملواد األخرى مع شوائب الزئبق فئة املصدر: إنتاج  
يرتكز الزئبق أثناء إعادة تدوير غبار املرشحات.   ث األمسنت إنتاج َخبَ  5-3-1

ولذا، قد ينزف ابنتظام حىت يرتسب كنفاايت 
وال تتوافر بياانت مفصلة عن   األرضأو على 

 مصري هذا الغبار. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
الناجتة عن  اإلطالقات 

 النفاايت.
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صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت  واملياه. األراضي قات يف  مت اإلبالغ عن إطال إنتاج اللباب والورق  5-3-2
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
واملياه انجتة    األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف   إنتاج جممعات جريية خفيفة الوزن   5-3-3

 عن إنتاج اجلري.
  11تتناول املادة  مصدر اثبت 

اإلطالقات الناجتة عن  
 النفاايت.

من املعروف وجود إطالقات زئبق انجتة عن   مواد أخرى معادن و  5-3-4
إنتاج األمسدة يف بعض البلدان، إال أنه مل يُعثر  

 على بياانت منشورة. 

  مصدر اثبت 

 مد للزئبق يف العمليات الصناعية فئة املصدر: االستخدام املتع 
إنتاج الكلور القلوي ابستخدام   5-4-1

 تكنولوجيا الزئبق 
  األراضي ات يف املياه و مت اإلبالغ عن إطالق

وعمليات امتصاص يف مواد البناء. ومل تُقاس  
 بعد نسب كبرية من اإلطالقات/االنبعااثت.

سيتوقف التصنيع عمالً   مصدر اثبت 
. وتتناول املادة  5ابملادة 

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

إنتاج كلوريد الفينيل غري املتبلمر   5-4-2
 ابستخدام الزئبق كحافز 

بوجود الزئبق يف مياه  توجد واثئق جيدة تفيد 
 الصرف الصحي وبقااي املعاجلة. 

. وتتناول  5 تتناوله املادة مصدر اثبت 
اإلطالقات    11املادة 

 الناجتة عن النفاايت. 
إنتاج األسيتالدهيد ابستخدام الزئبق   5-4-3

 كحافز 
الً  سيتوقف التصنيع عم مصدر اثبت  مت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه. 

وتتناول املادة  . 5ابملادة 
 اإلطالقات.  11

إنتاج املواد الكيميائية والبوليمرات   5-4-4
 األخرى ابستخدام الزئبق 

انجتة    األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه و 
عن إنتاج املواد الكيميائية احملتوية على الزئبق أو  
عن استخدام الزئبق يف عمليات اإلنتاج. وقد  

 أثناء إنتاج الكحول. إطالقات اً أيض تصدر 

إنتاج   5تتناول املادة  مصدر اثبت 
ميثيل وإيثيل الصوديوم أو  
البواتسيوم. وتتناول املادة  

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

 فئة املصدر: تصنيع املنتجات االستهالكية ابالستخدام املتعمد للزئبق 
و/أو املياه    األراضي عن إطالقات يف    مت اإلبالغ  مقاييس احلرارة الزئبقية 5-5-1

ضاف إليها  ُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل
االنسكاابت(.  /عمليات التكسريالزئبق )من 

ومن املتوقع أن حيدث نفس الشيء فيما يتعلق  
 ضاف إليها الزئبق.ُـ ابملنتجات األخرى امل

سيتوقف التصنيع عمالً   مصدر اثبت 
وتتناول املادة  . 4ابملادة 

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

ضاف  ُـ املفاتيح والتوصيالت الكهرابئية امل 5-5-2
 إليها الزئبق 

  األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات قد تصل إىل 
 و/أو املياه. 

سيتوقف التصنيع عمالً   مصدر اثبت 
، ابستثناء بعض  4ابملادة 

املنتجات املتخصصة  
  11وتتناول املادة للغاية. 

اجتة عن  اإلطالقات الن
 النفاايت.
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صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

  األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات قد تصل إىل  ضاف إليها الزئبق ُـ مصادر الضوء امل 5-5-3
 و/أو املياه. 

  4ال تغطي املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

تصنيع هذه املنتجات اليت  
حتتوي على تركيزات زئبق  

احملددة يف  تقل عن تلك 
وتتناول املادة   املرفق ألف.

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

  4ال تغطي املادة  مصدر اثبت  املياه.و  األراضي   مت اإلبالغ عن إطالقات يف ضاف إليها الزئبق ُـ البطارايت امل 5-5-4
اإلطالقات الناجتة عن  

تصنيع هذه املنتجات اليت  
حتتوي على تركيزات زئبق  

لك احملددة يف  تقل عن ت
دة  املرفق ألف. وتتناول املا

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

و/أو املياه    األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف   بويل يوريثان ابستخدام الزئبق كمحفزال 5-5-5
ضاف إليها  ُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل

 الزئبق. 

التصنيع.   5تتناول املادة  مصدر اثبت 
  11وتتناول املادة 

اإلطالقات الناجتة عن  
 ت.النفااي

مبيدات اآلفات األحيائية ومبيدات   5-5-6
 ضاف إليها الزئبق ُـ اآلفات امل

و/أو املياه    األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف  
ضاف إليها  ُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل

 الزئبق. 

سيتوقف التصنيع عمالً   مصدر اثبت 
. وتتناول املادة  4ابملادة 

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

أو املياه  /و  األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف   ضاف إليه الزئبق ُـ الدهاانت امل 5-5-7
ضاف إليها  ُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل

 الزئبق. 

تصنيع الدهاانت    سيتوقف مصدر اثبت 
عمالً ابملادة   املبيدة حيوايً 

  4. وال تتناول املادة 4
اإلطالقات الناجتة عن  

ت  عملية إنتاج الدهاان
اليت يستخدم فيها الزجنفر  

كصبغة. وتتناول املادة  
اإلطالقات الناجتة   11

 ن النفاايت. ع
املستحضرات الصيدالنية ألغراض   5-5-8

 االستخدامات البشرية والبيطرية 
و/أو املياه    األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف  

ضاف إليها  ُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل
 الزئبق. 

  11ناول املادة تت مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
التجميل واملنتجات  مستحضرات  5-5-9

 ضاف إليه الزئبق ُـ املتعلقة هبا امل
و/أو املياه    األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف  

ضاف إليها  ُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل
 الزئبق. 

سيتوقف التصنيع عمالً   مصدر اثبت 
اء بعض  ، ابستثن4ابملادة 

املنتجات اخلاصة مبنطقة  
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صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

العني واليت تتناوهلا املادة  
  11تتناول املادة . و 4

اإلطالقات الناجتة عن  
 النفاايت.

نُقلت من الفئة 
5-6-2 

ضاف  ُـ مقاييس الضغط واملقاييس امل
 إليها الزئبق 

و/أو املياه    األراضي مت اإلبالغ عن إطالقات يف  
إليها   ضافُـ انجتة عن إنتاج بعض املنتجات امل

 االنسكاابت(. الزئبق )من عمليات التكسري/

التصنيع عمالً    سيتوقف مصدر اثبت 
. وتتناول املادة  4ابملادة 

اإلطالقات الناجتة   11
 عن النفاايت. 

 فئة املصدر: احلاالت األخرى لالستخدام املتعمد للمنتج/العملية 
عيادات األسنان اليت تستخدم مالغم   5-6-1

 حلشو يف عمليات ا   الزئبق 
مت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه طوال دورة  

األسنان، مثل احلشو اجلديد أو  حياة ملغم 
 يف عيادات األسنان. ب احلشو القدمي تثقي

مصدر اثبت  
أو مصدر  

 منتشر 

جيوز لألطراف، ولكن  
أن  ليس مطلوابً منها، 

هذه اإلطالقات   تتناول 
. وتتناول  4مبوجب املادة 

 م. نفاايت املالغ 11املادة 
املواد الكيميائية واملعدات املختربية  5-6-3

 ُمضاف إليها الزئبق ـال
و/أو   األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات يف 

 املياه.
مصدر اثبت  
أو مصدر  

 منتشر 

  11تتناول املادة 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
استخدام معدن الزئبق يف الطقوس   5-6-4

 الدينية وطب الرتاث الشعيب 
أو    األراضيوقع أن ُتصدر اإلطالقات يف  من املت

املياه أثناء التصنيع واالجّتار واالستخدام، ابلرغم  
من عدم توافر بياانت كمية. فعلى سبيل املثال،  
ُتستخدم كميات كبرية من الزئبق يف الطب  

 األيورفيدي يف اهلند. 

منتشر،   مصدر
رمبا ُيستثىن من  
ذلك يف  

 التصنيع 

  11تتناول املادة 
قات الناجتة عن  اإلطال

 النفاايت.

 عاد تدويرها )اإلنتاج الثانوي للمعادن(ُـ فئة املصدر: إنتاج املعادن امل
عاد تدويره )اإلنتاج  ُـ إنتاج الزئبق امل 5-7-1

 الثانوي( 
مت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه  

 النفاايت. /األراضيو 
  11تتناول املادة  مصدر اثبت 

 اإلطالقات. 
ُمعاد تدويرها  ـاحلديدية ال إنتاج املعادن 5-7-2

)احلديد والصلب(. )يشمل ذلك إعادة 
 تدوير املركبات اخلردة(.

مت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه  
النفاايت، ابلرغم من عدم توافر  /األراضيو 

 بياانت كمية. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 اإلطالقات. 

 فئة املصدر: حرق النفاايت 
مت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه انجتة عن   ية/العامةحرق النفاايت البلد 5-8-1

تنظيف غاز املداخن الرطب. ومت اإلبالغ أيضاً  
تيارات النفاايت    و/أو  األراضيعن إطالقات يف  

اخلاصة مبخلفات تنظيف الرُفات وغازات  
 املداخن. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 اإلطالقات. 
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صدر اثبت  م * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
أو مصدر  

 منتشر 

مواد  تتناوله ما إذا كانت 
 أخرى 

غ عن إطالقات يف املياه انجتة عن  مت اإلبال  النفاايت اخلطرة حرق   5-8-2
تنظيف غاز املداخن الرطب. ومت اإلبالغ أيضاً  

و/أو تيارات النفاايت    األراضيعن إطالقات يف  
اخلاصة مبخلفات تنظيف الرُفات وغازات  

 املداخن. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 اإلطالقات. 

، حُترق النفاايت  العديد من البلدان الناميةيف  حرق النفاايت الطبية  5-8-3
الطبية يف ظروف دون املستوى األمثل، ويُتوقع  

، مع خملفات صلبة.  األراضيإطالقها يف 
وابلنسبة للبلدان املتقدمة، من املتوقع أن تكون  
اإلطالقات مثلما هو موصوف يف النفاايت  

 البلدية أعاله. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 اإلطالقات. 

بالغ عن إطالقات يف املياه انجتة عن  مت اإل حرق احلمأة  5-8-4
تنظيف غاز املداخن الرطب. ومت اإلبالغ أيضاً  

و/أو تيارات النفاايت    األراضيعن إطالقات يف  
اخلاصة مبخلفات تنظيف الرُفات وغازات  

 املداخن. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 اإلطالقات. 

 لصحي النفاايت ومعاجلة مياه الصرف اطمر  /إيداعفئة املصدر: 
مت اإلبالغ عن إطالقات يف املياه، من خالل   مقالب/ودائع القمامة اخلاضعة للرقابة 5-9-1

 النض. 
  11تتناول املادة  مصدر اثبت 

 اإلطالقات. 
يُطلق الزئبق يف املياه إذا طُبقت رقابة غري كافية   نظام/معاجلة مياه الصرف الصحي  5-9-5

املياه  الزئبق. ومت اإلبالغ عن إطالقات يف على 
)على سبيل املثال، من خالل   األراضي و 

 استخدام احلمأة كسماد(. 

خملفات   11تتناول املادة  مصدر اثبت 
معاجلة مياه الصرف  

الصحي اليت مت التخلص  
 منها.

 حمرقة جثث املوتى واملقابر  فئة املصدر:
عندما حتتوي اجلثث على مالغم أسنان،   حمارق/حرق جثث املوتى  5-0-1

املالغم يف اهلواء أثناء حرق   ستنبعث هذه 
  األراضي اجلثث. وقد حتدث اإلطالقات يف 

و/أو تيارات النفاايت عندما تكون حمارق جثث  
 املوتى مزودة مبرشحات الزئبق.

خملفات   11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 مكافحة تلوث اهلواء. 
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 2اجلدول 
 ن تكون ذات صلة مصادر أخرى ُمدرجة يف تقدمي فئات املصادر اليت حُيتمل أ

أو  مصدر اثبت  * نقاط اإلطالق قوائم جرد الزئبق  جمموعة أدوات فئة املصدر يف 
 مصدر منتشر 

ما إذا كانت تتناوهلا مواد  
 أخرى 

العمليات األخرى الستخراج واستخدام   5-1-5
 الوقود األحفوري 

اإلطالقات نتيجة احرتاق اخلث،  قد حتدث 
اع الوقود  واستخدام الطَفل الزييت واحرتاق أنو 

 األحفوري األخرى. 

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
و/أو   األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات يف  اإلنتاج األويل للمعادن احلديدية  5-2-9

تيارات النفاايت وقد حتدث إطالقات يف املياه  
 انجتة عن أجهزة غسل الغازات الرطبة.

  11املادة  تتناول  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
استخدامات املنتجات املتنوعة،  5-6-5

واستخدامات املعدن الزئبقي ومصادر  
 أخرى 

و/أو   األراضيمت اإلبالغ عن إطالقات يف 
 املياه.

مصدر اثبت أو  
 مصدر منتشر 

  11تتناول املادة 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
واملياه عن   األراضي ث إطالقات يف قد حتد  املنارات  جديدة 

طريق غسل الزئبق املكثف املتبخر ومن خالل  
 االنسكاابت.

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
اإلطالقات الناجتة عن  

 النفاايت.
قد حتدث إطالقات أثناء تفكيك املصانع،   عاد تدويرها ُـ إنتاج املعادن األخرى امل 5-7-3

د ومنصات النفط وما إىل ذلك حيث يُعا
املعدات امللوثة ابلزئبق )مثل خطوط  تدوير 

 باِدالت احلرارية(.ُـ األانبيب، واخلزاانت، وامل

  11تتناول املادة  مصدر اثبت 
 اإلطالقات. 

الزئبق يف   اُمضاف إليهـ قد حُترق املنتجات ال حرق النفاايت بشكل غري رمسي  5-8-5
اخلالء يف البلدان النامية. وقد يفلت بعض  

التبخر بسبب اخنفاض   الزئبق من عملية 
درجات احلرارة وهو ما يؤدي إىل إطالقات يف  

 واملياه )غسل البقااي(. األراضي 

  11تتناول املادة  مصدر منتشر 
 اإلطالقات. 

التخلص الواسع النطاق اخلاضع لقدر   5-9-2
 من املراقبة

تشري فئة املصدر هذه إىل استخدام املخلفات  
  ارهامثاًل وهي ما ميكن اعتب حتت الطرق

حدوث  ، مع احتمال األراضيإطالقات يف 
 إطالقات بطيئة يف املياه. 

  11تتناول املادة  مصدر منتشر 
 اإلطالقات. 

التخلص احمللي من نفاايت اإلنتاج   5-9-3
 الصناعي بشكل غري رمسي 

يف مثل هذه احلاالت، قد يُتوقع حدوث  
 واملياه.  األراضيإطالقات يف 

  11تتناول املادة  مصدر منتشر 
 اإلطالقات. 

اإلغراق غري الرمسي هو يف حد ذاته إطالق يف   إغراق النفاايت العامة بشكل غري رمسي  5-9-4
. وقد يؤدي أيضًا إىل إطالقات يف  األرض
 املياه.

  11 تتناول املادة مصدر منتشر 
 اإلطالقات. 

عندما تُدفن اجلثث اليت حتتوي على مالغم   املقابر  5-10-2
 .األرضق مباشرة يف األسنان، سُيطلق الزئب

  مصدر منتشر 
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