
من مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تزيد الكميات الفردية ن تحديد أمشروع توجيهات بش
 10مخزونات تزيد على  هاطنًا متريًا باإلضافة إلى مصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عن 50على 

  أطنان مترية سنوياً 

  معلومات أساسية
إىل ’’(أ) على أن يسعى كل طرف  5بشأن الزئبق يف الفقرة  من اتفاقية ميناماتا 3تنص املادة  -  1

طنًا مرتياً، باإلضافة  50حتديد كل كمية على حدة من خمزونات الزئبق أو مركبات الزئبق اليت تزيد على 
على أطنان مرتية سنوياً، واملوجودة  10خمزونات تزيد على  هاإىل مصادر اإلمداد بالزئبق اليت تتولد عن

من  يف اجتماعه األول مزيداً إىل مؤمتر األطراف أن يقدم  3من املادة  12وتطلب الفقرة . ‘‘أراضيه
ذه املسألة.  التوجيهات دففيما يتعلق  إىل مساعدة األطراف يف أداء التزامها  هذه التوجيهات و

  . 3(أ) من املادة  5مبوجب الفقرة 
 ‘‘أن يسعى لتحديد’’طرف إىل  وأثناء وضع هذه التوجيهات، انصب االهتمام على حاجة كل -  2

ذه األنشطة قد . ويعرتف بأن املوارد املتاحة وكذلك مصادر اإلمداد بالزئبق الفردية خمزونات الزئبق للقيام 
بالنسبة لبعض األطراف، ومن مث حتتوى التوجيهات على تركيز مبدئي على الدراسات  تكون حمدودة

ريق وضع قوائم جرد للزئبق، وهو األمر الذي يتم تسهيله حالياً ط ناملكتبية. وجيوز مجع املعلومات أيضاً ع
لدى العديد من البلدان عن طريق مشروعات التقييم املبدئية التابعة التفاقية ميناماتا، واملمولة من مرفق 

  البيئة العاملية.
أن خمزونات  وينبغي اإلقرار أيضًا بأن األطراف يرتتب عليها التزام باختاذ التدابري الالزمة لضمان -  3

  من االتفاقية. 10الزئبق يتم ختزينها على حنو سليم بيئياً على النحو املنصوص عليه مبوجب املادة 
 التعريفات

بأنه يشتمل على خالئط الزئبق مع مواد  ‘‘الزئبق’’يف املادة الثالثة من اتفاقية ميناماتا، يُعرَّف  -  4
ا، وتُعرَّف  95يقل تركيز الزئبق فيها عن  أخرى، مبا يف ذلك سبائك الزئبق، اليت ال باملائة من وز

  ‘‘مركبات الزئبق’’
(أول) كلوريد الزئبق (املعروف باسم الكالوميل)، و(ثاين) أكسيد الزئبقيك، و(ثاين) كربيتات الزئبقيك، ـــــــ بـ

كميات ’’ دة على ما يليوال ُتطبق أحكام هذه املا .‘‘ر، وسلفيد الزئبقفوثاين نرتات الزئبقيك، وفلز الزجن
، ‘‘الزئبق، أو ُمركبات الزئبق اليت سُتستخدم يف البحوث على نطاق خمتربي، أو كمعيار مرجعي

والكميات النزرة من الزئبق أو مرُكبات الزئبق املوجودة بطبيعتها يف املنتجات املعدنية مثل الفلزات، أو ’’
شتقة من هذه ُـ الزئبق، مبا يف ذلك الفحم، أو املنتجات املاخلامات، أو املنتجات املعدنية غري احملتوية على 

  ‘‘.ضاف إليها الزئبقُـ املنتجات امل’’؛ أو ‘‘املواد، والكميات النزرة غري املقصودة يف املنتجات الكيميائية
  طناً مترياً  50الزئبق أو مركبات الزئبق التي تتجاوز  المخزونات الفردية من

من الزئبق  ‘‘باملخزونات كل على حدة’’ 3(أ) من املادة  5 الفقرة تتعلق االلتزامات الواردة يف -  5
يرد تعريفه  ال ‘‘املخزونات كل على حدة’’فإن مصطلح  ،أو مركبات الزئبق وباملقادير احملددة. ومع ذلك



يف هذا السياق  ‘‘املخزون’’يف نص االتفاقية، فإن  ‘‘املخزونات’’ يف االتفاقية. ونظرًا لغياب تعريف لـ
يشمل   ال ولكنهكن أن يُعترب كمية الزئبق أو مركبات الزئبق املرتاكمة أو املتاحة لالستخدام املستقبلي، مي

الزئبق املوجود يف موقع ملوث، وال  والوالذي يُدار كنفايات،  ،كميات الزئبق الذي مت التخلص منه
كل من الزئبق   ن يؤخذ يف االعتباريكون من املهم أاملخزونات اجليولوجية للزئبق. وعند حتديد املخزونات، 

 اليت ختزنمرافق نشطة، والزئبق ومركبات الزئبق (اليت ليست نفايات زئبق) داخل ومركبات الزئبق املوجودة 
ويعرف أن املخزون هو خمزون منفرد عندما يتجاوز الوزن اإلمجايل للزئبق أو يف مرافق توقف تشغيلها. 

تعرب األطراف عن الوزن اإلمجايل باعتباره جمموع مسامهة الكميات  طنًا مرتياً. وقد 50مركبات الزئبق 
  املختلفة من الزئبق داخل املركبات اليت يتم مجعها.

الزئبق أو مركبات الزئبق هو االستخدام املسموح به فيها مقصد ويف احلاالت اليت ال يكون  -  6
املواد أو ’’ أال وهو، 11املادة ضمن نص تقع حتت تعريف نفايات الزئبق  فهيمبوجب االتفاقية، 

التخلص منها، أو املطلوب التخلص منها، مبوجب أحكام  املزمعاألشياء. اليت جيري التخلص منها، أو 
ا والتخلص منها كنفايات زئبق. ‘‘القانون الوطين أو مبوجب هذه االتفاقية ، ومن مث، وينبغي بالتايل إدار

 5احملددة يف الفقرة وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار الشروط اخلاصة . 3من اشرتاطات املادة  هاينبغي استبعاد
الكلور والقلويات اليت من مرافق الذي يقرر الطرف أنه فائض ناتج بالزئبق  فيما يتعلق، 3(ب) من املادة 
  .يتوقف تشغيلها

ميكن  ‘‘من الزئبق أو مركبات الزئبق (ال يرد تعريفه يف االتفاقية)املخزون كل على حدة ’’إن  -  7
كيان اقتصادي أو أحد األطراف أو لرقابة  اعتباره الكمية الكلية للزئبق أو مركبات الزئبق اخلاضعة لرقابة 

ا  قانوين، يتم حتديده حسب ما يراه الطرف مناسباً. ويعترب الكيان الذي خيزن الزئبق يف مواقع خمتلفة أ
  متثل جمتمعة خمزوناً منفرداً. 

طنًا هو التزام  50(أ) واملتعلق بتحديد املخزونات اليت تزيد على  5الفقرة االلتزام الوارد يف إن  -  8
بالنسبة ألى طرف.  النفاذمستمر، وليس مقصورًا على املخزونات املوجودة وقت دخول االتفاقية حيز 

ونظرًا ألن املخزونات قد تكون ذات طبيعة دينامية، وُتستَـَنفْد باستخدام الزئبق يف استخدامات مسموح 
 يتتبعطرف أن  يتوليد الزئبق من مصادر إمدادات الزئبق، فإنه سيكون من املفيد بالنسبة ألب تزدادا أو 

، بواسطة الكيانات املعنية عمليات بيعهالطلب على الزئبق أو  تتبعانتقال الزئبق عرب التجارة، عن طريق 
  .تتطلب التتبع املستمر على الرغم من أن االتفاقية ال

مستويات خمزونات الزئبق يف وقت ما، سوف تعتمد اإلجراءات األولية على حتديد  وعند حتديد -  9
. وقد تشمل هذه بذلك املرافق ذات الصلةو الكيانات اليت قد تقوم بتخزين الزئبق أو استخدامه، 

  الكيانات واملرافق ما يلي: 
الصادرات  منهابوسائل  ،الزئبق ومركبات الزئبق ُجتار الزئبق الذين يشرتون ويبيعون  (أ)  

 وقت؛ يوالواردات، والذين يكون لديهم كميات متفاوتة جاهزة ومتاحة يف أ

مناجم الزئبق األويل، اليت قد تكون لديها خمزونات زئبق ينتظر البيع، ومن مث تكون لديها    (ب)  
 كميات كبرية ُمتاحة يف أوقات معينة تبعاً حلالة الطلب؛



اليت تُنتج الزئبق أو مركبات الزئبق مبا  - إعادة التدوير مثًال  - املرافق أو األنشطة األخرى  (ج)  
اعتماداً على خمزونات كبرية ُمتاحة، وذلك اليت قد تكون لديها أيضاً يف ذلك مرافق معاجلة نفايات الزئبق، 

ائي مبا إذا كان فيها على الزئبق، أو ما إذا كان الزئبق كلي لطلب الا وجه يُ سحمجوزًا ريثما يصدر قرار 
 للتخلص منه؛

خمزونات من الزئبق متاحة وجاهزة ناجتة عن  ، اليت قد تكون لديهااحلكومات الوطنية  (د)  
ا، مثل التخزين العسكري؛ُـ مـاالستخدامات المن الزئبق، و  مصادرة  رخص 

 ملرافق اليت تستخدم الزئبق أواضاف إليها الزئبق، أو ُـ مـمرافق إنتاج الزئبق واملنتجات ال  (هـ)  
 خزونات كبرية من الزئبق رهناً بسلسلة اإلمدادات والطلب اجلاري.حتتفظ أيضاً مبمركبات الزئبق، واليت قد 

إعفاءات ُمسجلة مبوجب االتفاقية، وكذلك  على تقييم مثل هذه املرافق حبث أيُيساعد وقد  - 10
رها برنامج األمم املتحدة اليت نش اتالقلويو  لكلورالقائمة العاملية مبرافق االبيانات اليت تُعرض مبوجب 

الوطنية  قوائم اجلردعن طريق  اليت جتمع، فإن املعلومات أعاله ناقشتهوعلى النحو الذي جرت م .)1(للبيئة
يناماتا، قد يساعد أيضًا يف حتديد املخزونات، تفاقية مللزئبق، املوضوعة مثًال مبوجب التقييم املبدئي ال

تلك مثل وجد نظام إلصدار  بتخزين الزئبق أو مركبات الزئبق، إذاوكذلك يف حبث التصاريح اليت تصدر 
  التصاريح.

إجراء تقييم مكتيب لتحديد ما إذا كانت  املفيدوعقب حتديد املرافق ذات الصلة، قد يكون من  - 11
وقد يعتمد حتديد ذلك على منهج توازن الكتلة . مرتياً  طناً  50املرافق لديها خمزونات يزيد حجمها على 

  : أخذ يف احلسبان املدخالت، واملخرجات، واملواد املتولدة واملواد املستهلكة، مثًال ما يليالذي ي
 الزئبق أو مركبات الزئبق املستخدمة؛وتركيبة الكميات احلالية   (أ)  

 الزئبق أو مركبات الزئبق؛ الكميات املشرتاة من  (ب)  

ا؛كميات نفايات الزئبق اليت يتم التخلص منها أو   (ج)    إدار

 ؛أو مركبات الزئبق الزئبق الكميات املباعة من  )د(  

ا   )ه(   الكميات التقديرية من الزئبق أو من مركبات الزئبق اليت تُفقد يف البيئة، أو يتم استعاد
  .من عمليات التصنيع

بتسويق  املتعلقةمن املعلومات و قد تتوافر املعلومات من العمليات الوطنية إلدارة واردات الزئبق،  - 12
الذي اإلبالغ وقد ييسر مثل هذه التقييمات الزئبق وطنيًا ومن سجالت املرافق اخلاضعة للتصاريح البيئية. 

إجراء تقييم تفصيلي للسجالت  يكون من املفيدلسجالت التفصيلية. وقد ا تعهد ملرافق، وكذلكتقوم به ا
  .للموقعاملتعلقة مبرفق ما، وكذلك االتصال املباشر والتفتيش 

تفتيش يكون من املفيد إجراء وعند تقييم مستوى املخزونات املوجودة فعليًا لدى املرافق، قد  - 13
  35تبلغ سعته  الذيالزئبق  دورق. وكدليل إرشادي لذلك، فإن املخزنةمن كميات الزئبق  للتحققبصرى 

طن تخزين ل سم. أما احلاوية اليت تصلح12,5سم وقطر  30 ارتفاع كغ قد تكون أبعاده التقريبية هي
                                                            

الرابط:  تاحة علىمُ  ) 1(
www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/GlobalMercuryPartnership/ChloralkaliSector/Reports/tabid/4495/language/en-

US/Default.aspx.  



على ذلك، فإن  وبناءً سم.  50من حيث االرتفاع وُقطرها تقريباً سم  50أبعادها  فتكونمن الزئبق  مرتي
مرتاً مربعًا من مساحة  12,5 وهذه تشغل قرابة، حاوية 50طنًا مرتيًا من الزئبق متأل ما ال يقل عن  50

  . املخزن

  أطنان مترية سنوياً  10تزيد على مخزونات  هامصادر اإلمداد بالزئبق التي تتولد عن

 تولدتاليت املوجودة داخل أراضي طرف ما، و هناك عدد من املصادر احملتملة إلمدادات الزئبق  - 14
ا اإلمجايلخمزونات  عنها وميكن إدراج هذه املصادر . 3، مبوجب املادة أطنان مرتية سنوياً  10 يتجاوز وز

تشمل هذه املصادر واردات يف املساعي اليت يبذهلا الطرف من أجل حتديد مصادر اإلمداد بالزئبق. وال 
ا داخل إقليم الزئبق أو مركبات الزئبق، حيث أن مثل هذه الواردات ليست مصادر ميكن حتدي د مكا

  الطرف.
 تشملمدادات الزئبق يف صورة عملية مكتبية، لمصادر احملتملة إلاملبدئي لتحديد قد ُجيرى ال -  15

سجالت و توزيع الزئبق أو مركبات الزئبق،  ودالئلالتجارية؛  املعامالتفحص سجالت مثل سجالت 
من مثل هذه املقارنة  . والغرضاملستخدمةاالسترياد أو التصدير اليت ميكن مقارنتها بالكميات التقديرية 

ا أن ُتربز استخدامات أوجه تفاوت ذات بال م هو حتديد أي لزئبق، أو أن مل تكن معروفة سابقًا لن شأ
  مصادر أخرى لإلمداد.وجود ُتشري إىل 

  مخزونات الزئبق أو مركبات الزئبق أو مصادر إمدادات الزئبق للمساعدة في تحديد إرشاديةأسئلة 
ومع وضع العناصر الواردة أعاله يف احلسبان، فإن من شأن األسئلة التالية أن ُتساعد يف حتديد  -  16

لإلمداد أو مصادر  ،طناً مرتياً  50ما إذا كان بلد ما لديه خمزونات من الزئبق أو مركبات الزئبق تزيد على 
  أطنان مرتية سنوياً: 10الزئبق تولد أكثر من ب

 ويل داخل أراضي البلد؟ن األالتعديحيدث هل   (أ)  

 جيرى ختزين الزئبق فيها قبل استخدامه داخل أراضي البلد؟ جرى حتديد مواقعهل   (ب)  

إذا  و داخل أراضي البلد أنشطة إعادة التدوير واالستعادة اليت قد تُنتج الزئبق؟ جترى هل   (ج)  
 كان األمر كذلك، فما هو حجم الزئبق الذي تُنتجه تلك األنشطة؟

، ومنشآت كلوريد القلويات-تشغيل مصانع إنتاج الكلور مقرتحات لوقفهل هناك   (د)  
 ، أو املنشآت األخرى اليت جتري فيها عمليات تصنيع تستخدم الزئبق أو مركبات الزئبق؟املونومرالفينيل 

البلد؟ وإذا   أراضيهل توجد منشآت قد ُتسفر عن إنتاج ُمنتجات زئبق ثانوية داخل   (هـ)  
 هذه املرافق؟ تولدهكمية الزئبق الذي   فما هيكذلك،   كان األمر

 


