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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات 
 بشأن الزئبق 

 االجتماع الثالث
 2019 نوفمرب/تشرين الثاين 29-25 جنيف،

 *جدول األعمال املؤقتمن  )ج( 5البند 
مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها  
أو يتخذ إجراًء بشأهنا: نفاايت الزئبق، وعلى وجه  

 اخلصوص النظر يف العتبات ذات الصلة 

 عتبات نفاايت الزئبقاملعين بنتائج أعمال فريق اخلرباء التقنيني 
 مذكرة من األمانة

يف املناقشة بشأن عتبات  ، فريق خرباء تقنيني للمضي قدما  2/ 2-مقرره ا مأنشأ مؤمتر األطراف يف  -1
  2ألحكام الفقرة    املفضية إىل االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، وفقا    االجتماعنينفاايت الزئبق خالل فرتة ما بني  

 من االتفاقية. ومتثلت والية الفريق يف تركيز مناقشاته على املسائل التالية:  11من املادة 
العمل على زايدة توضيح وتنقيح تغطية كل فئة من فئات نفاايت الزئبق الثالث املدرجة يف الفقرة  ( أ)

 ؛ 11من املادة  2
، وكذلك  11)أ( من املادة   2الفقرة الفرعية وضع قائمة شاملة لنفاايت الزئبق اليت تندرج ضمن  (ب)

 ؛ 11)ب( و)ج( من املادة  2قائمة إرشادية بنفاايت الزئبق اليت قد تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني 
القيام، على سبيل األولوية، بوضع هنج ومنهجيات ذات صلة لتحديد عتبات لنفاايت الزئبق اليت  ( ج)

وكان الفريق  ، وإن أمكن، التوصية بعتبات حمددة هلذه النفاايت؛11دة  )ج( من املا  2تندرج ضمن الفقرة الفرعية  
)ب( من   2)أ( و 2سينظر أيضا  يف مدى مالءمة عتبات فئات النفاايت اليت تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني 

 ؛ 11املادة 
ج لتحديد عتبات للغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين،  (د) العمل على وضع هنه

 اء املخلفات من التعدين األويل للزئبق، خالل فرتة ما بني االجتماعني، بوصف ذلك مسألة منفصلة ومغايرة.ابستثن

 
.UNEP/MC/COP.3/1  * 
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عن طريق ممثلي املكتب، يتألفون من مخسة خرباء تقنيني من األطراف يف   ورهشح مخسة وعشرون عضوا   -2
من  و موريشيوس ملنطقة أفريقيا؛  و   قر مدغشو   مايلو   نيجريايو كل من املناطق اخلمس يف األمم املتحدة: من السنغال  

  إستونياو من أرمينيا و الياابن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ و  الصنيو  اإلسالمية( )خبريان(-إيران )مجهورية و  األردن
غياان  و  شيليو جامايكا و  من األرجنتنيو رومانيا واملفوضية األوروبية ملنطقة أورواب الوسطى والشرقية؛ و  تشيكياو 
سويسرا والوالايت  و  السويدو  الدامنركمن أملانيا و كوستاريكا، ، ملنطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ و و 

 املتحدة األمريكية ملنطقة أورواب الغربية والدول األخرى.
 ، األطراف إىل تقدمي املعلومات التالية:2/2-يف املقرر ا م  ودعا مؤمتر األطراف أيضا   -3

، مبا يف ذلك، فيما  UNEP/MC/COP.2/6نفاايت اليت ستضاف إىل مرفق الوثيقة أمثلة على ال ( أ)
خيص النفاايت املكونة من مركبات الزئبق، األمساء احملددة للمركبات، وفيما خيص النفاايت احملتوية على الزئبق أو 

، إذا كانت  وصورهاالزئبق، مركبات الزئبق )أي املنتجات املضاف إليها الزئبق(، وأمساء وأنواع الزئبق أو مركبات 
 متاحة؛

تعدين املمارسات احلالية إلدارة الغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين خبالف  (ب)
)مثال ، القوانني واللوائح واملبادئ التوجيهية( والنهج املختلفة للتعامل مع عتبات احلذر/املناولة اخلاصة،    الزئبق األويل
 إن وجدت؛
 .العينات والتحليل اليت قد تكون مفيدة يف التحقق من عتبات النفاايتأساليب أخذ  ( ج)
املشاركني، السيدة   رئيسيهخالهلما  انتخبوعقد فريق اخلرباء التقنيني مؤمترين ابلتداول عن بعد،  -4

اع أولوواتويني أهوالابجني )نيجرياي( والسيد أندرايس غوسنيتزر )سويسرا(، ووافق على دعوة مثانية خرباء من قط
، واستعرض الفريق 2/2-الصناعة واجملتمع املدين للمشاركة، بصفة مراقبني، على النحو املنصوص عليه يف املقرر ا م

 املسامهات الواردة من األطراف واجلهات املعنية األخرى.
مايو  /أاير  29إىل    2٧يف أوساكا، الياابن يف الفرتة من    مباشرا    عقد فريق اخلرباء التقنيني اجتماعا  كذلك  و  -5

. وعهقدت حلقة عمل بشأن أوجه التآزر يف إدارة نفاايت الزئبق، شارك يف تنظيمها األمانة، واملركز الدويل 2019
 . 2019أاير/مايو  31و 30للتكنولوجيا البيئية ووزارة البيئة يف الياابن، يف أعقاب االجتماع الذي عهقد يومي 

ألطراف يف اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت  ، مؤمتر ا2/2-دعا مؤمتر األطراف يف املقرر ا م و  -6
، حسب االقتضاء، يف استعراض مبادئه التوجيهية التقنية بشأن  أن ينظراخلطرة والتخلص منها عرب احلدود إىل 

ويف أاير/مايو   .(1) للنفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا اإلدارة السليمة بيئيا  
، أنه ينبغي حتديث املبادئ التوجيهية التقنية،  14/٨  -   ، قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل، يف مقرره ا ب2019

بني الدورات للمساعدة يف التحديث، ودعا أعضاءه إىل التعاون مع فريق اخلرباء التقنيني   عامال    ا  مصغر   ا  وأنشأ فريق
 إذا دعاهم فريق اخلرباء التقنيني إىل ذلك.عتبات نفاايت الزئبق املعين ب

على أساس عمل فريق أهعد مشروع مقرر بشأن عتبات نفاايت الزئبق يف املرفق األول هلذه املذكرة ويرد  -٧
تقرير عن أعمال الفريق. ويشري التقرير إىل قوائم مركبات الزئبق واملنتجات يف املرفق الثاين اخلرباء التقنيني، ويرد 

 
(1)  UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1 . 
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ميكن  . و UNEP/MC/COP.3/INF/18يف الوثيقة  ومجعت القوائم، (2)ا الزئبق اليت تستخدمها األطرافاملضاف إليه
 . (3) االطالع على تقرير اجتماع الفريق الذي عهقد يف أوساكا يف املوقع الشبكي لالتفاقية

 اإلجراء الذي يقرتح أن يتخذه مؤمتر األطراف
نتائج العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء التقنيني خالل فرتة ما بني   أن يستعرضقد يود مؤمتر األطراف  -٨

 يف مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول هلذه املذكرة. وينظرالدورتني 
 

 
 لوكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة متطلبات تقدمي التقارير لقانون مراقبة املواد السمية جلرد الزئبق  (2)

(https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_ 

inventory_ final_rule.pdf) and the European Union Inventory of existing mercury-added products and manufacturing processes 

involving the use of mercury or mercury compounds (https://circabc.europa.eu/sd/a/ef04cabe-8f8e-484f-8e2f- 

dcbbc352c5a2/Inventory%20art%208(7)%20Mercury%20Reg%202018-07-02.pdf). 

(3)  http://www.mercuryconvention.org/Meetings/Intersessionalwork/tabid/7857/language/en-US/Default.aspx . 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_%20inventory_
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_%20inventory_
https://circabc.europa.eu/sd/a/ef04cabe-8f8e-484f-8e2f-
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 املرفق األول 
 : عتبات نفاايت الزئبق[--]/3 -مشروع املقرر ا.م  

 إن مؤمتر األطراف،
 عتبات نفاايت الزئبق،املعين ببنتائج أعمال فريق اخلرباء التقنيني  إذ يرحب

الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف اتفاقية ابزل يف اجتماعه الرابع  14/٨-ابملقرر ا ب وإذ حييط علما  
 عشر،

)أ( من   2يف إطار الفقرة الفرعية  تدخلعتبة لنفاايت الزئبق اليت  حتديدأنه ال حاجة إىل  يقرر -1
 من نفاايت الزئبق؛بصورهتا هذه  ستعترب من مرفق هذا املقرر،  1، وأن النفاايت املدرجة يف اجلدول 11املادة 

)ب( من    2يف إطار الفقرة الفرعية  تدخلعتبة لنفاايت الزئبق اليت  حتديدأنه ال حاجة إىل  يقرر -2
اليت يكون  ، وأن املنتجات املضاف إليها الزئبق املهملة أو املنتهية الصالحية اليت جيري التخلص منها، أو  11املادة  

من مرفق هذا املقرر، تعترب بصورهتا هذه من    2جلدول  مبا يف ذلك تلك الواردة يف االتخلص منها مقررا  أو مطلواب ،  
 نفاايت الزئبق؛

 ( (1) 3لفقرة ل 1يار اخل)
  ي، ه11)ج( من املادة    2يف إطار الفقرة الفرعية    تدخلنفاايت الزئبق اليت    عتبة كون  تأن    يقرر -3

يف مرفق هذا املقرر   3إىل اجلدول  الرجوعلزئبق الكلي، وأنه جيوز لألطراف اب ا معربا  عنه كيلوغرام/ملغرام 25
 لتحديد مثل هذه النفاايت من الزئبق؛

 ( 3للفقرة  2)اخليار 
،  11)ج( من املادة  2يف إطار الفقرة الفرعية  تدخلأنه ينبغي حتديد عتبة لنفاايت الزئبق  يقرر  - 3

الوارد يف مرفق هذا  3ويطلب إىل فريق اخلرباء التقنيني القيام مبزيد من العمل لتحديد العتبة، مع مراعاة اجلدول 
 املقرر؛ 

ال حاجة إىل وضع عتبات للغطاء الصخري وخملفات الصخور من  ، يف الوقت احلايل، أنه  يقرر -4
ينبغي  تعدين الزئبق األويل، وأن عتبات املخلفات الناجتة عن التعدين خبالف تعدين الزئبق األويلالتعدين خبالف 

ة على ابعتبارها املستوى األول وعتبة قائم 3يف هنج ذي مستويني ابستخدام العتبة املذكورة يف الفقرة  حتددأن 
إطالق الزئبق ابعتبارها املستوى الثاين، ويطلب إىل فريق اخلرباء التقنيني القيام مبزيد من العمل لتحديد إمكانية 

 عتبة املستوى الثاين؛ 
  

 
إىل أن ، 2019عتبات نفاايت الزئبق، يف اجتماعه املعقود يف أوساكا، الياابن يف أاير/مايو املعين بأشار فريق اخلرباء التقنيني   (1)

كعتبة لتحديد النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق يف إطار   كيلوغرام/ملغرام 25كيز قدره لرت هناك مقرتحا  قدم حلد أقصى ل
على مؤمتر األطراف للنظر فيهما، اعتمادا  على ما إذا  3للفقرة  ويهعرض خياران اتفاقية ميناماات، وأنه مل تقدم أي مقرتحات أخرى.

 على املقرتح.سيوافق كان مؤمتر األطراف 



UNEP/MC/COP.3/7 

5 

متديد والية فريق اخلرباء التقنيني حىت انعقاد االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف، ويدعو أعضاء  يقرر -5
ق املصغر العامل بني الدورات املنشأ مبوجب اتفاقية ابزل لتحديث املبادئ التوجيهية الفريق إىل التعاون مع الفري

 ؛(2) اللنفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية عليها أو امللوثة هب التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا  
األطراف إىل استعراض عضوية فريق اخلرباء التقنيني، حسب االقتضاء، وإبالغ األمانة أبي   يدعو -6

 ألمم املتحدة؛لتغيري يف عضويته عن طريق ممثلي مكاتب املناطق اخلمس 
ملعاجلة املسائل املشار إليها يف الفقرات   عمله إلكرتونيا    أن يواصلإىل فريق اخلرباء التقنيني    يطلب -٧

عن أعماله إىل مؤمتر   ما يلزم من حتديثات للقوائم الواردة يف مرفق هذا املقرر وأن يقدم تقريرا   لويدخالسابقة 
 األطراف يف اجتماعه الرابع؛

يف االعتبار عند   هذا املقرر  تفاقية ابزل إىل أن أتخذااهليئات املختصة املنشأة مبوجب  يدعو -٨
للنفاايت املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية   اإلدارة السليمة بيئيا  ديث املبادئ التوجيهية التقنية بشأن  حت

 عليها أو امللوثة هبا؛ 
 إىل األمانة أن تواصل تقدمي الدعم لعمل فريق اخلرباء التقنيني. يطلب -9

 

 
(2)  UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1 . 
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  [- -]/3-مرفق مشروع املقرر ا م 
 يتضمن جداول من التذييل للتقرير الوارد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة، منقحة حسب االقتضاء[ ]
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 املرفق الثان 
 عتبات نفاايت الزئبقاملعين بتقرير عن أعمال فريق اخلرباء التقنيني  

 مقدمة -أوالً 
 املعين، فريق اخلرباء التقنيني 2/2-كلف مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناماات بشأن الزئبق، يف املقرر ا م -1
 مناقشاته على املسائل التالية:  بوالية تركيزعتبات نفاايت الزئبق ب

العمل على زايدة توضيح وتنقيح تغطية كل فئة من فئات نفاايت الزئبق الثالث املدرجة يف الفقرة  )أ( 
 ؛ 11من املادة  2

، وكذلك  11)أ( من املادة   2وضع قائمة شاملة لنفاايت الزئبق اليت تندرج ضمن الفقرة الفرعية  )ب(
 ؛ 11)ب( و)ج( من املادة  2ئبق اليت قد تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني قائمة إرشادية بنفاايت الز 

القيام، على سبيل األولوية، بوضع هنج ومنهجيات ذات صلة لتحديد عتبات لنفاايت الزئبق اليت  )ج( 
وسيواصل  ، وإن أمكن، التوصية بعتبات حمددة هلذه النفاايت؛11)ج( من املادة  2تندرج ضمن الفقرة الفرعية 

)ب(   2)أ( و 2لفريق أيضا  النظر يف مدى مالءمة عتبات فئات النفاايت اليت تندرج ضمن الفقرتني الفرعيتني ا
 ؛ 11من املادة 

ج لتحديد عتبات للغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين،  )د( العمل على وضع هنه
 جتماعني، بوصف ذلك مسألة منفصلة ومغايرة.، خالل فرتة ما بني اال تعدين الزئبق األويلابستثناء املخلفات من  

والذي نفذ  فريق اخلرباء التقنيني بشأن هذه املسائل،    العمل الذي يقوم بهويوجز هذا التقرير نتائج   -2
إىل    2٧اجتماع عهقد وجها لوجه يف أوساكا، الياابن يف الفرتة من    اعن طريق عقد مؤمترين ابلتداول عن بعد تالمه

 . 2019أاير/مايو  29
 تغطية الفئات الثالث من نفاايت الزئبق -اثنياً 

من االتفاقية نفاايت الزئبق أبهنا ’’املواد أو األشياء )أ( املكونة من الزئبق  11من املادة  2تهعرف الفقرة  -3
الزئبق‘‘ اليت جيري أو مركبات الزئبق؛ )ب( احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق؛ أو )ج( امللوثة ابلزئبق أو مبركبات  

التخلص منها أو املزمع التخلص منها أو املطلوب التخلص منها مبوجب أحكام القانون الوطين أو اتفاقية  
 .(1) ميناماات

  11)أ( من املادة    2وألغراض عمله، قام فريق اخلرباء التقنيني بتعيني النفاايت اليت تشملها الفقرة الفرعية   -4
)ب( ابعتبارها ’’نفاايت الفئة ابء‘‘ والنفاايت  2ف‘‘ والنفاايت اليت تشملها الفقرة ابعتبارها ’’نفاايت الفئة أل

 )ج( ابعتبارها ’’نفاايت الفئة جيم‘‘. 2اليت تشملها الفقرة 
  

 
ويف إطار اتفاقية ابزل، يهعرف مصطلح ’’التخلص‘‘  على التعاريف ذات الصلة الواردة يف اتفاقية ابزل أيضا   11تعتمد املادة   (1)

العديد ، و (D6)، والتصريف داخل حيز مائي (D1)أبنه أي عملية حمددة يف املرفق الرابع، وتشمل الرتسيب داخل األرض أو فوقها 
من عمليات إعادة التدوير/االستعادة وغريها من العمليات. وعمليات التخلص من النفاايت يف إطار املرفق الرابع قد متثل أو ال 

يف املبادئ التوجيهية   وعمليات اإلدارة غري السليمة بيئيا    ما يتم التمييز بني عمليات اإلدارة السليمة بيئيا    متثل إدارة سليمة بيئيا . وغالبا  
 التقنية املوضوعة مبوجب اتفاقية ابزل.
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تلك املدرجة يف املرفق  اليت ال تقتصر علىوتتألف نفاايت الفئة ابء من املنتجات املضاف إليها الزئبق،  -5
نتهية الصالحية، أو العتيقة أو املفككة أو املهملة. وقد يهعثر على بعض هذه املنتجات املو ألف من االتفاقية، 

النفاايت البلدية أو الطبية أو غريها من النفاايت أما املضاف إليها الزئبق املهملة كعناصر يف املنتجات اجملمعة. 
تعترب  فهي ، ليست مفصولة عن غريهااليت تنتهي صالحيتها ولكنها اليت تتضمن املنتجات املضاف إليها الزئبق 

 نفاايت من الفئة جيم عندما تتجاوز العتبات. 
عن بكميات تزيد يوجد فيها الزئبق أو مركبات الزئبق اليت خرى النفاايت األونفاايت الفئة جيم هي  -6

، ويلتعدين الزئبق األمستوايت العتبات اليت حيددها مؤمتر األطراف. وتشمل املخلفات الناجتة عن عمليات 
والعمليات الصناعية وعمليات معاجلة النفاايت اليت يوجد فيها الزئبق أو مركبات الزئبق بكميات تزيد عن مستوايت  

 العتبات.
 الفئتني ألف أو جيم. إحدى إىل  (2)وتنتمي النفاايت النامجة عن معاجلة نفاايت الزئبق -٧
لذهب التعدين واملعاجلة ل  عمليات  املخلفات الناجتة عنوللمزيد من التوضيح، تعترب من نفاايت الفئة جيم   -٨

وتنتج خملفات تعدين  .تستخدم فيها ملغمة الزئبق الستخراج الذهب من الركاز  حرفيا  وعلى نطاق ضيق اليت
الذهب احلريف والضيق النطاق امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق عن استخدام الزئبق يف عملية امللغمة، وهي ابلتايل  

، الذي ال ينطبق إال على مركبات  11من املادة  2بند االستثناء الوارد يف الفقرة ب الزئبق تهستبعد من نفاايت ال
  11أن تطبق متطلبات إدارة النفاايت مبوجب املادة    ويتوقع.  املستخرجة ابلتعدينيف املواد    طبيعيا    تظهرالزئبق اليت  

االسرتاتيجيات الرامية إىل تشجيع ختفيض االنبعااثت   سياق تنفيذ  يف مواقع تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق يف 
 املدرجة يف خطط العمل الوطنية لألطراف.و الزئبق والتعرض له،  واإلطالقات من

فريق اخلرباء التقنيني قائمة شاملة لنفاايت الفئة ألف وقوائم إرشادية لنفاايت الفئتني ابء وجيم،   ووضع -9
 ه من مؤمتر األطراف. وترد القوائم يف تذييل هذا التقرير.وفقا للوالية املسندة إلي

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض املواد أو األشياء املذكورة يف القائمة الشاملة ابلنسبة للفئة ألف والقوائم  -10
أساسية يهسمح ابستخدامها مبوجب االتفاقية يف بعض الوالايت   ا  سلع أن تعترب اإلرشادية للفئتني ابء وجيم ميكن 

التخلص منها يف الوالايت القضائية   يهطلبأو  يزمعأو  هايتم التخلص من ها نفاايتالقضائية والظروف ولكن
 والظروف األخرى.

مسألة ما إذا كان ميكن اعتبار مياه الصرف الصحي نفاايت من الفئة جيم، فيما   وانقش الفريق أيضا   -11
)اإلطالقات(. والحظ الفريق أن معظم األطراف تنظم مياه الصرف الصحي مبوجب تشريعات    9يتعلق أبمهية املادة  

ر تشريعات إدارة مياه الصرف الصحي يف إطا تنظيم تلوث املياه، إال أن بعض الوالايت القضائية تراقب أيضا  
 النفاايت.

  

 
يف املبادئ التوجيهية التقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئيا للنفاايت املكونة من الزئبق أو  (B3) 3-ابلنفاايت ابءيشار إليها   (2)

 .(UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1)مركبات الزئبق أو احملتوية عليها أو امللوثة هبا؛ 
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 ١١  من املادة  ٢النهج واملنهجيات املتعلقة بتحديد عتبات لنفاايت الزئبق اليت تندرج يف إطار الفقرة   -اثلثاً 
 لعتباتابوصية  والتمن االتفاقية  

 النهج واملنهجيات ذات الصلة بتحديد عتبات لنفاايت الفئة جيم -ألف
ج لوضع   -12 العتبات: )أ( جمموع تركيز الزئبق يف كمية ما من النفاايت، )ب( قياسات قدرة حهددت ثالثة هنه

 هذه النفاايت على إطالق الزئبق، )ج( التحديد النوعي )أي هنج اإلدراج يف القوائم(. 
. ويتيح للعتبة أن تستند وميثل جمموع تركيز الزئبق يف كمية ما من النفاايت أكثر أنواع العتبات وضوحا   -13

دارة النفاايت. وحيدد استخدام جمموع التكنولوجيا املستخدمة إلف النظر عن صية الذاتية للنفاايت، بصر إىل اخلا
تركيز الزئبق وجود الزئبق يف النفاايت ويفرتض أنه كلما ازدادت كمية الزئبق املوجودة، ازدادت قدرته على تشكيل 

هذا النهج إىل حتديد املخاطر اليت قد تشكلها النفاايت )أي احتمال التعرض للخطر   يهدفخطر حقيقي. وال 
 مع ما ينتج عن ذلك من آاثر صحية و/أو بيئية ضارة(. 

كمية من النفاايت إىل شكل الزئبق املوجود يف  لوميكن أن تستند قياسات القدرة على إطالق الزئبق  -14
يسر أو تؤخر اإلطالق يف البيئة وميكن أن تشكل أساسا  مناسبا   النفاايت أو جوانب مصفوفة النفاايت اليت ت

لتحديد عتبة لبعض النفاايت. ومع ذلك ترتبط قياسات القدرة على اإلطالق بظروف إدارية معينة )مثل اختبار  
يف  النض لتقييم قدرة النفاايت املدارة فوق األرض على تلويث املياه اجلوفية( وقد ال ينجح أي اختبار مبفرده 

 التصدي جلميع مسارات اإلطالق. 
حتديد وتسمية النفاايت اليت تدخل ضمن الفئة جيم. ومتثل نفاايت  يف القوائم وسيستلزم هنج اإلدراج  -15

الفئة    توفر الفئة جيم جمموعة متنوعة للغاية من النفاايت، لكنها انجتة عن طائفة واسعة من املصادر. وكفئة شاملة،  
ناء على ذلك، ال من قائمة هنائية حتدد نطاق االلتزامات القانونية. وب جيم قائمة إرشادية ألغراض التوجيه بدال  

. وترد  11ميكن أن يكون هنج اإلدراج هو األساس الوحيد لتحديد عتبات لتغطية نفاايت الزئبق مبوجب املادة 
 ، يف تذييل هذا التقرير.3قائمة إرشادية لنفاايت الفئة جيم يف اجلدول 

. (3)اطر املتأصلة للنفاايتويف الوقت احلاضر، يوصي الفريق ابتباع هنج جمموع تركيز الزئبق القائم على املخ -16
املتطلبات قياس قدرة النفاايت على إطالق الزئبق ابالقرتان مع لويوصي الفريق كذلك أبن يهنظر يف منهجيات 

 . 11)أ( من املادة   3دارة النفاايت اليت وهضعت يف إطار الفقرة الفرعية الالحقة إل
 الفئة جيم حمددة لنفاايت بعتبات  إعداد مشروع توصية  -ابء

تتمثل إحدى طرق تصنيف املخاطر املقدرة املتأصلة للنفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق، يف استخدام  -1٧
 .(4) لتصنيف املواد الكيميائية وومسها النظام املنسق عامليا  

ستخدام ( على أهنا مواد خطرة على صحة البشر أو البيئة ابنقيةمواد  كويهصنف الزئبق ومركبات الزئبق، ) -1٨
القيم احلدية اليت   . وابلنسبة لكل رتبة من رتب املخاطر ذات الصلة، حيدد النظام املنسق عامليا  النظام املنسق عامليا  

حتدد مىت جيب تصنيف املزيج احملتوي على الزئبق أو مركبات الزئبق على أنه مواد خطرة. وابلنسبة للزئبق ومركبات  
، تهصنف اخلالئط للنظام املنسق عامليا    أدىن قيمة حدية لتصنيف اخلالئط. ووفقا    له(  الزئبق، فإن اخلطر البيئي )املائي

للسمية اإليكولوجية املائية احلادة واملزمنة( إذا  3احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق على أهنا مواد خطرة )الفئة 
 

 النفاايت.مع توافر املزيد من املعلومات، قد ميكن يف املستقبل وضع عتبات خمتلفة ألنواع متنوعة من  ( 3)
(4)  https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html. . 
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القرتاحات اليت طرحت يف االجتماع املباشر ان أحد اوك  .(5)كيلوغرام/مليغرام  25كان تركيزها أكرب من أو يساوي  
 كعتبة لتحديد نفاايت الفئة جيم يف إطار اتفاقية ميناماات.   كيلوغرام/مليغرام 25للفريق هو حد تركيز قدره 

أخذ العينات والتحليل والرصد مكوانت ذات أمهية حامسة لقياس حمتوى النفاايت من الزئبق.  وميثل -19
لتحليل وأخذ العينات لقياس الزئبق يف النفاايت، مثل تلك الواردة يف املبادئ التوجيهية لواستعرض الفريق وسائل 

ن الزئبق أو مركبات الزئبق أو احملتوية عليها أو  التقنية التفاقية ابزل بشأن اإلدارة السليمة بيئيا للنفاايت املكونة م
وأقر الفريق أبن هناك حاجة إىل املزيد من تبادل املعلومات بشأن وسائل التحليل وأخذ العينات  .(6)امللوثة هبا

 .(٧)ملساعدة األطراف يف حتديد نفاايت الفئة جيم
 أمهية العتبات لنفاايت الفئتني ألف وابء -جيم

ء التقنيني، قائمة شاملة لنفاايت الفئة ألف، مبا يف ذلك مركبات الزئبق. وقال عدد من وضع فريق اخلربا -20
اخلرباء إن النفاايت املكونة من الزئبق تتسم بشدة مسيتها بشكل واضح لدرجة أنه ال داعي لوضع عتبات لنفاايت 

، فإن مجيعها  ولكن كنفاايتق، الفئة ألف. وقد تتضمن هذه النفاايت كميات متفاوتة من الزئبق أو مركبات الزئب
أي سوء إدارة هلذه النفاايت . و (٨) لتكوينها الفعلي  وفقا    تعترب ضارة أو حمتملة الضرر وجيب إدارهتا بطريقة سليمة بيئيا  

  11ميكن أن يهدد بشكل خطري صحة البشر أو البيئة، وينبغي أن تكون مجيع هذه النفاايت مشمولة يف املادة 
 االتفاقية. من 
إذا مل در تلك النفاايت بصورة املنتجات املهملة أو املنتهية الصالحية. و  من نفاايت الفئة ابء  وتتألف -21

قد تؤدي إىل انبعااثت وإطالقات من الزئبق ومركبات الزئبق قد هتدد الصحة البشرية أو البيئة. ومن مث،  سليمة، ف
ات لنفاايت الفئة ابء وأن هذه النفاايت ينبغي أن تظل مجيعها  يرى فريق اخلرباء التقنيني أنه ال حاجة إىل عتب

 من االتفاقية. 11مشمولة ابملادة  
وتوفر قوائم املنتجات املضاف إليها الزئبق اليت تضعها خمتلف األطراف توجيهات مفيدة للمنتجات اليت  -22

العتبة املوضوعة لنفاايت الفئة   حدتتجاوز عادة حيتمل أن حتتوي على الزئبق. ويعتقد الفريق أن معظم املنتجات 
التحليلية اليت  املتطلباتجيم عند التخلص منها يف هناية عمرها االفرتاضي. وعالوة على ذلك، الحظ الفريق أن 

 د العتبة على بعض األطراف، وتطبيق العتبات على املنتجات ميكن أن يكون معقدا  وصعبا .ها وضع حقد يهفرض
  

 
املواد واخلالئط إىل ثالث فئات حادة )قصرية األمد( وأربع فئات مزمنة )طويلة األمد( للسهمية  ويصنف النظام املنسق عامليا   ( 5)

 اإليكولوجية املائية.
(6)  UNEP/CHW.12/5/Add.8/Rev.1 دال املتعلق أبخذ العينات والتحليل والرصد.-ظر الفرع الثالثان 
وسيهنشر  لكل من أخذ العينات والتحليل. فريدا   على سبيل املثال، متثل نفاايت هدم عملية إنتاج الكلور والقلوايت حتداي    (٧)

 ألخذ العينات. حتداي  الزئبق بصورة متفاوتة يف مصفوفة املواد الصلبة املادية مثل احلدادة، مما ميثل 
وألغراض اإلدارة العملية للنفاايت، يعد وضع البطاقات التعريفية والتحديد الواضح حلاوايت النفاايت أمر ابلغ األمهية لكفالة     (٨)

ت يف التوجيه ويتم تناول وضع البطاقات التعريفية والتحديد للنفااي .معاجلة النفاايت على حنو مالئم وإرساهلا لإلدارة السليمة بيئيا  
الفين لإلدارة السليمة بيئيا  لنفاايت الزئبق التفاقية ابزل، ويتم تنفيذها بشكل مناسب من خالل إجراءات الربامج الوطنية إلدارة 

 النفاايت.
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تعدين حتديد عتبات الغطاء الصخري ونفاايت الصخور وخملفات التعدين، ابستثناء  الُنهج املتبعة يف -رابعاً 
 الزئبق األويل

 الغطاء الصخري ونفاايت الصخور -ألف
والغطاء  ( 9)يرى فريق اخلرباء التقنيني، يف الوقت احلايل، أن املخاطر املرتبطة ابلنفاايت الصخرية -23

حدي )مستوى  ى ضع مستو بدرجة كافية مما ال يستدعي و على املستوى الصناعي تعترب منخفضة  (10)الصخري 
 عتبة( هلذه املصادر. 

 املخلفات  -ابء
الناجتة من مناجم املعادن غري    (11)يقرتح فريق اخلرباء التقنيني هنجا ذا مستويني لتحديد عتبات للمخلفات -24

على أن املخلفات الناجتة من مصادر التعدين األخرى تنطوي على احلديدية على املستوى الصناعي. ويتفق الفريق  
 أخطار وخماطر منخفضة بدرجة كافية وأنه ليس من غري الضروري وضع عتبات هلذه املصادر. 

ويف إطار النهج املقرتح، ستهقيم خملفات التعدين أوال ابستخدام عتبة جمموع حمتوى الزئبق. ولن تطبق عتبة  -25
 وز هذه العتبة.النض إال إذا مت جتا

ألن خملفات التعدين ختتلف عن النفاايت األخرى اليت تتناوهلا    مناسبا  هنجا   هذا النهج ذو املستويني    وميثل -26
لي  يكفي إليالئه، إن حجم املخلفات الناجتة من املناجم الصناعية كبري مبا االتفاقية. أوال   اعتبارات خمتلفة؛ وميه

املواد يف مرافق للتخلص األرضي يف املوقع بدال  من إدارهتا  تدارلمخلفات أن للنفاايت احلجم االستثنائي الكبري ل
لمخلفات ابملوقع وتستند إىل  رتبط اخلواص الكيميائية ل، تواثنيا   .(12)جتاراي  أو التخلص منها مع نفاايت أخرى 

أكثر من سبل التعرض    يقللمناطق انئية، مما  يف    عادة  التعدينتوجج مواقع  ،  اجليولوجيا احمللية ومعاجلة الركاز. واثلثا  
 البشري املثرية للقلق.

 ١املستوى  
للنهج الذي ينبغي  يقرتح الفريق عتبة جمموع تركيز الزئبق لقياس األخطار املتأصلة يف النفاايت، وفقا   -2٧

 اعتماده لنفاايت الفئة جيم.  
املستوى األول طريقة سهلة التنفيذ وغري مكلفة لألطراف لتقييم خملفاهتا وحتديد ما إذا كان   هذا ويقدم -2٨

 اخلطرة املتأصلة. خصائصهااالتفاقية، استنادا إىل  يف إطارنفاايت زئبق  ينبغي اعتبار هذه املخلفات

 
إزالتها أو عزهلا الصخور عدمية القيمة اليت جيب  الصخور اليت جيب كسرها والتخلص منها للوصول إىل الركاز والتنقيب عنه؛ ( 9)

، ’’تقرير إىل الكونغرس: النفاايت الناجتة عن استخراج الركازات 19٨5)وكالة محاية البيئة ابلوالايت املتحدة،  قبل عملية الطحن.
 املعدنية واالستفادة منها، وصخور الفوسفات، واألسبستوس، والغطاء الصخري من تعدين اليورانيوم والنفط الصخري‘‘(.

https://www.epa.gov/hw/report-congress-wastes-extraction-and-beneficiation-metallic-ores-phosphate-rock-

asbestos 
 )املرجع نفسه( املواد املوحدة أو غري اجملمعة اليت تغمر مناطق التعدين. ( 10)
القيم( للركاز، عن طريق اإلغناء   ة )وتسمى أيضا  أهزيلت النفاايت الكبرية احلجم املكونة من املواد املتبقية بعد املكوانت القيم    (11)

 )املرجع نفسه( الفيزايئي أو الكيميائي، مبا يف ذلك التكسري والطحن والفرز والرتكيز بطرق متنوعة.
 هناك عدد حمدود من االستثناءات للتخلص األرضي على أساس املواقع. ( 12)
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 ٢املستوى  
يف  عتبة النض لتحديد ما إذا كانت تشكل نفاايت زئبق ل 1ختضع املخلفات اليت تتجاوز عتبة املستوى  -29

للمخلفات ألنه يتم التخلص منها يف معظم احلاالت يف   مناسب االتفاقية. ويرى الفريق أن هنج النض  إطار
 در مياه الشرب احملتملة األخرى.هجرة الزئبق إىل املياه اجلوفية ومصا هيأهم املخاطر اليت تشكلها و األرض، 

لكي يتسىن ملؤمتر األطراف االتفاق   (13)مزيد من العمل التقين تنفيذويسلم فريق اخلرباء التقنيني بضرورة  -30
أبن هناك حاجة يف   ويعرتف أيضا   .(14)على إجراءات اختبار مناسب للنض وعتبة مناسبة للزئبق يف املخلفات

 ت وتبادل املعارف بشأن التقنيات التحليلية إلجراء اختبار النض.البلدان النامية إىل بناء القدرا
  

 
 ملا ذكره الفريق، ينبغي النظر فيما يلي: (  وفقا  13)

 حتدايت أخذ العينات اليت تشكلها بعض النفاايت يف مرحلة مبكرة من عملية وضع هنج لتحديد العتبة. •
نسبة السوائل إىل اجلوامد يف االختبار )عدد الغرامات من النفاايت لكل لرت من الوسط الذي يتم فيه النض(  •

الكيميائي للوسط الذي يتم فيه النض )احلمض، ونوع احلمض، ودرجة احلموضة، واملياه املقطرة(، وصلتها والرتكيب  
 بظروف التخلص احملتمل.

على سبيل املثال، محاية مياه الشرب من مصادر تلوث  سيناريو التعرض الذي أخذ يف االعتبار لتحديد العتبات؛ •
 املياه اجلوفية.

ة )على سبيل املثال، عوامل التخفيف يف اهلجرة من النفاايت إىل املياه اجلوفية، أو ويشمل توهني عوامل السالم •
 عوامل عدم اليقني لنهج أكثر حتفظا (.

 (  ينبغي أن تراعي هذه األعمال التقنية اإلضافية إجراءات اختبار النض امللزمة قانوان  والعتبات اليت تنفذها األطراف.14)
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 التذييل
 ١١من املادة   ٢يف إطار الفقرة   املدرجةقوائم نفاايت الزئبق  

 1اجلدول  
 (١١)أ( من املادة    ٢)الفقرة الفرعية    أقائمة شاملة لنفاايت الزئبق املكونة من الزئبق أو مركبات الزئبق 

 بمصدر النفاايت نوع النفاايت 
 أنشطة التعدين:  ج استعادة الزئبق النقي

 املخلفات من تعدين الذهب احلريف والضيق النطاق  –
 يتم احتجاز الزئبق من: 

 عمليات صهر وحتميص املعادن غري احلديدية  –
 استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي –

 معاجلة: 
 املنتجات املضاف إليها الزئبق عند هناية عمرها االفرتاضي  –
 النفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق  –
 الوسائط البيئية امللوثة  –

 معاجلة النفاايت من: 
الصوديوم أو   ثيالت أو إيثيالتيأمالح الكحوالت )على سبيل املثال، م  د، والقلوايتالكلور  –

البواتسيوم(، وإنتاج الديثيوانيت وحملول هيدروكسيد البواتسيوم الفائق النقاوة ابستخدام تكنولوجيا  
 تشغيل املرافقالزئبق، مبا يف ذلك وقف  

 إنتاج البويل يوريثني، ومونومر كلوريد الفينيل، واألسيتالديهيد ابستخدام حمفز حيتوي على الزئبق  –
خمزوانت الزئبق )املختربات ومكاتب األسنان، واملؤسسات التعليمية والبحثية، ومدافن القمامة،   – الزئبق النقي 

 وأماكن رمي النفاايت، واملؤسسات احلكومية، واملنارات( 
 )أول( كلوريد الزئبق 

 )اثين( كلوريد الزئبق و
 عمليات حتميص وصهر الزنك والرصاص والنحاس والذهب  –
 الكواشف  –
 قياسات الكهروكيميائية إلكرتود كالوميل لل –
 الطب/ املستحضرات الصيدالنية  –
 )اثين( كلوريد الزئبق   -حمفز مونومر كلوريد الفينيل  –

 )اثين( أكسيد الزئبق 
 )أكسيد الزئبق( 

بطارايت اخلالاي اجلافة والصباغ يف الدهاانت واملعدالت الزجاجية ومبيدات الفطرايت ومستحضرات   –
 التحليلية والدهاانت املانعة للقاذورات التجميل والكواشف 

 )اثين( كربيتات الزئبق 
 )كربيتات الزئبق( 

 كواشف املختربات، حمفزات تستخدم إلنتاج األسيتالديهيد –

 )اثين( نرتات الزئبق 
 )نرتات الزئبق( 

 العامل املؤكسد، كاشف املختربات  –

 تعدين الزئبق األويل  – الزهجنهفر 
 للتخزين و/أو التخلص تثبيت نفاايت الزئبق  –

 األصباغ  – كربيتيد الزئبق 
 عملية حتميص وصهر الزنك والرصاص والنحاس والذهب  –
 تثبيت نفاايت الزئبق للتخزين و/أو التخلص  –

  ه مركبات الزئبق األخرى
عناصر كيميائية أخرى ال ميكن فصلها إىل مركبات خمتلفة إال من خالل تفاعالت تعرف االتفاقية ’’مركب الزئبق‘‘ على أنه أي مادة تتكون من ذرات من الزئبق ومن ذرة أو أكثر من   أ

 كيميائية.
 ه النفاايت أو ترتاكم.تنتج منمرفق أو نشاط من املرجح أن   ب
 .11)ب( من املادة  3الزئبق املستعاد على النحو املبني يف الفقرة   ج
 ميكن أن حتدث االستعادة أحياان دون معاجلة.  د
  لوكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدةالتابعة الزئبق  لقائمة جردمتطلبات تقدمي التقارير لقانون مراقبة املواد السمية ظر ان  ه

(https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_inventory_final_rule.pdf) and the 

European Union Inventory of existing mercury-added products and manufacturing processes involving the use of mercury or mercury compounds 

(https://circabc.europa.eu/sd/a/ef04cabe-8f8e-484f-8e2f-dcbbc352c5a2/Inventory%20art%208(7)%20Mercury%20Reg%202018-07-02.pdf). 
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 2اجلدول  
 أ(١١ة  من املاد )ب(  ٢قائمة إرشادية للنفاايت احملتوية على الزئبق أو مركبات الزئبق )الفقرة الفرعية  

 بمصدر النفاايت نوع النفاايت 
أجهزة القياس غري اإللكرتونية )البارومرتات ومقاييس الرطوبة  

 واملانومرتات ومقاييس احلرارة ومقياس ضغط الدم الشرايين( 
املستشفيات والعيادات ومرافق الرعاية الصحية )البشرية واحليوانية(  

واملختربات واجلامعات واملرافق  والصيدليات واألسر املعيشية واملدارس 
 الصناعية واملطارات وحمطات األرصاد اجلوية، ومرافق إعادة تدوير السفن 

الت الكهرابئية واإللكرتونية   املفاتيح والتوصيالت واملرح ِّ
 واملوصالت الكهرابئية الدوارة اليت حتتوي على الزئبق 

واإللكرتونية )املرحالت،  تفكيك مرافق نفاايت املعدات الكهرابئية 
واملوصالت واملفاتيح( واملرافق الصناعية )املرفقة ابملراجل( واألسر املعيشية  

 واملكاتب 
  مصابيح )  الشدةالتفريغ عالية  ومصابيحالفلورية،  املصابيح 

الصوديوم عالية    ومصابيحاهلاليد املعدنية    مصابيحخبار الزئبق،  
 الضغط(، ومصابيح النيون/األرجون 

األسر املعيشية، واملرافق الصناعية والتجارية ومرافق السيارات ونقاط  
 التحصيل 

 األسر املعيشية، واملرافق الصناعية والتجارية ونقاط التحصيل  احملتوية على الزئبق  ات البطارايت/املراكم
اآلفات احملتوية على الزئبق  املبيدات األحيائية ومبيدات 

 ومستحضراهتا ومنتجاهتا 
املرافق الزراعية والبستانية والصناعية والتجارية )مبا يف ذلك املخزوانت(  

 واملختربات 
 املرافق الصناعية والتجارية واألسر املعيشية  الطالءات والورنيش احملتوية على الزئبق 

لالستخدامات  املستحضرات الصيدالنية احملتوية على الزئبق 
 البشرية والبيطرية، مبا يف ذلك اللقاحات

املرافق الصناعية ومرافق الرعاية الصحية )مبا يشمل املخزوانت(، وقطاع  
 تربية املاشية 

مستحضرات التجميل واملنتجات املتعلقة هبا احملتوية على  
 الزئبق 

 املرافق الصناعية )مبا يشمل املخزوانت( 

 األسنان، ومدارس طب األسنان وحمارق اجلثث مكاتب طب  مالغم األسنان 
 )مبا يشمل املخزوانت(   جاملختربات واملؤسسات األداة العلمية املستخدمة ملعايرة األجهزة الطبية أو العلمية 

 العديد من املصادر املختلفة  د منتجات الزئبق األخرى
 املرافق العسكرية )مبا يشمل املخزوانت(  ه املنتجات األساسية للدفاع املدين ولالستخدامات العسكرية 

الحية أو عندما تصبح منتجات منتهية الص   11)ب( من املادة   2تعترب املنتجات املضاف إليها الزئبق املدرجة يف عمود ’’نوع النفاايت‘‘ يف هذا اجلدول نفاايت يف إطار الفقرة الفرعية    أ
 عتيقة أو مفككة أو مهملة.

 النفاايت أو ترتاكم. تنتج منهمرفق أو نشاط من املرجح أن   ب
 املؤسسات وتشمل املؤسسات العامة واخلاصة.ج  

 الوالايت املتحدةلوكالة محاية البيئة يف التابعة  الزئبق لقائمة جردمتطلبات تقدمي التقارير لقانون مراقبة املواد السمية انظر   د
(https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/mercury_reporting_requirements_for_the_tsca_mercury_inventory_final_rule.pdf), the European 

Union Inventory of existing mercury-added products and manufacturing processes involving the use of mercury or mercury compounds 

(https://circabc.europa.eu/sd/a/ef04cabe-8f8e-484f-8e2f-dcbbc352c5a2/Inventory%20art%208(7)%20Mercury%20Reg%202018-07-02.pdf) and information 

relevant to thresholds for mercury wastes, submitted by Japan (http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/COP3/submissions/Japan-

Waste.pdf). 

 .ال يوجد خمزون عام ه 
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 3اجلدول  

 أ(١١من املادة   )ج(  ٢قائمة إرشادية للنفاايت امللوثة ابلزئبق أو مركبات الزئبق )الفقرة الفرعية  
 ب مصدر النفاايت نوع النفاايت 

النفاايت الناجتة عن أجهزة التحكم يف التلوث  
 ج الصناعي أو تطهري انبعااثت الغازات الصناعية

 غاز املداخن من مصادر مثل: 
 استخراج مصادر الوقود/الطاقة واستخدامها  –
 عمليات الصهر والتحميص يف انتاج املعادن غري احلديدية  –
 عمليات اإلنتاج احملتوية على شوائب الزئبق  –
 استعادة املعادن الثمينة من نفاايت املعدات الكهرابئية واإللكرتونية  –
 احرتاق الفحم  –
 ترميد النفاايت والرتميد املشرتك  –
 حمارق اجلثث  –

 احرتاق الفحم  – رماد القاع 
 توليد الطاقة واحلرارة حبرق الكتلة األحيائية  –
 حرق النفاايت  –

 نفاايت الصرف الصحي الناجتة من: معاجلة   د ي معاجلة مياه الصرف الصح  محأةخملفات/
 استخراج الوقود/الطاقة واستخدامها  –
 إنتاج منتجات مضاف إليها الزئبق  –
 عمليات التصنيع اليت يستخدم فيها الزئبق أو مركبات الزئبق  –
 اإلنتاج األويل للمعادن غري احلديدية  –
 عمليات اإلنتاج احملتوية على شوائب الزئبق  –
 الثمينة من نفاايت املعدات الكهرابئية واإللكرتونية استعادة املعادن  –
 حرق النفاايت، واحلرق املشرتك واملعاجلة احلرارية األخرى  –
 حمارق اجلثث  –
 مرافق الرعاية الصحية  –
 للرقابة   ة مقالب القمامة اخلاضع  رشاحة –
 ردم النفاايت غري اخلاضع للرقابة  –
 املرافق الزراعية  –

والصهاريج الرملية الرسوبية لتكرير النفط اخلام وإنتاج الغاز  اخلزاانت الفاصلة   – احلمأة
 الطبيعي ومعاجلته واحلفر وتنظيف السفن والعمليات الكيميائية، وما إىل ذلك

معاجلة النفاايت امللوثة ابلزئبق )على سبيل املثال، الرتسيب الكيميائي   –
 واألكسدة الكيميائية( 

 تكرير النفط اخلام  – العوامل احلف ازة لتكرير النفط والغاز 
 معاجلة الغاز الطبيعي  –

 التعدين األو يل للزئبق  – خملفات التعدين وخملفات عمليات االستخراج 
 تعدين الذهب احلريف والَضي ِّق النطاق  –

 البناء/اهلدم  – ه كسارة احلجارة واحلطام والرتبة 
 معاجلة املواقع امللوثة  –
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 ب مصدر النفاايت نوع النفاايت 
النفاايت األخرى الناجتة من عمليات التصنيع اليت  

 ويهستخدم فيها الزئبق أو مرك بات الزئبق
 ابستخدام تكنولوجيا الزئبق   والقلوايتإنتاج الكلور   –
 إنتاج الكحوالت )مثل ميثالت أو إيثيالت الصوديوم أو البواتسيوم(  –
 الديثيوانيت وحملول هيدروكسيد البواتسيوم الفائق النقاوة –
كعامل   )2HgCl(ر كلوريد الفينيل ابستخدام ثنائي كلوريد الزئبق مج مونو إنتا  –

 حفاز 
، وما  ( 4HgSO)إنتاج األسيتالدهيد ابستخدام كربيتات الزئبق كعامل حف از  –

 إىل ذلك 
النفاايت األخرى النامجة عن تصنيع املنتجات  

 ز املضاف إليها الزئبق
 تصنيع منتجات مضاف إليها الزئبق –

 تطهري الغاز الطبيعي  – ح النفاايت األخرى النامجة عن تطهري الغاز الطبيعي
 مرافق معاجلة النفاايت  – ط النفاايت النامجة عن مرافق معاجلة النفاايت 

وإن كانت غري النفاايت اليت تتجاوز العتبة احملددة وتعترب نفاايت زئبق أيضا   املدرجة يف هذا اجلدول نفاايت زئبق عندما تتجاوز العتبات.عترب النفاايت ت  أ
 . مدرجة هنا

 النفاايت أو ترتاكم.  منهمرفق أو نشاط من املرجح أن تتولد   ب
 تشمل املرشحات والكربون املنشط.   ج
 والراتنجات. إدراج املرشحات   د
 تعترب الرتبة امللوثة املنقولة خارج املوقع نفاايت.   ه
نبيقي(، حمفزات النفاايت، نفاايت وقف التشغيل أو اهلدم، معدات الوقاية الشخصية، العناصر املستخدمة  الاي الزئبق، وحدات استعادة الزئبق )التقطري اإلخ   و

 الحتواء انسكاابت الزئبق، وما إىل ذلك.
 لعملية، ونفاايت اهلدم وما إىل ذلك.خملفات ا  ز

 القشور اليت يتم إزالتها من التوصيالت األنبوبية ومعدات تطهري األانبيب، وما إىل ذلك.  ح
 . الزئبق يف النفاايت والطالءات الفلورية واملعادن والزجاج تصليدالنفاايت املعاجلة لتثبيت/   ط

 __________ 


